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1 1 16 1924/4/12 165-183   القسم الثالث من تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابات

1 1 17 1924/4/13

1 1 18 1924/4/14 205-217  القسم الرابع من تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابات

1 1 19 1924/4/19 231-232   القسم الرابع من تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابات

1 1 20 1924/4/20 243-244   أسماء حضرات النواب الذين رأوا قبول الطعن المقدم في انتخاب سعادة محمد محمود باشا

244   أسماء حضرات النواب الذين رأوا رفض الطعن

245-248   القسم الرابع من تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابات

1 1 21 1924/4/21

1 1 22 1924/4/26

1 1 23 1924/4/27

1 1 24 1924/4/28

1 1 25 1924/5/10

1 1 26 1924/5/11 327 34 سنة 1923 الخاص بوضع نظام جديد لمدرسة القضاء الشرعي و إنشاء شهادة تخصص في           أسماء حضرات النواب الذين رأوا إحالة القانون رقم
الشريعة اإلسالمية على لجنة المعارف

327           أسماء حضرات النواب الذين رأوا إحالة القانون المذآور على لجنة األوقاف والمعاهد الدينية

1 1 27 1924/5/12

1 1 28 1924/5/13
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1 1 29 1924/5/17 355  أسماء حضرات النواب الذين رأوا أن الرغبات غير ملزمة للحكومة مع عدم المساس بمبدأ مسؤولية الوزارة

1 1 30 1924/5/19

1 1 31 1924/5/20

1 1 32 1924/5/24

1 1 33 1924/5/25

1 1 34 1924/5/26

1 1 35 1924/5/27

1 1 36 1924/5/31

1 1 37 1924/6/1

1 1 38 1924/6/2

1 1 39 1924/6/3

1 1 40 1924/6/7 469-497 1   مشروع القانون بربط الميزانية العمومية لسنة 1924-1925 المالية مقدم باسم جاللة الملك من وزير المالية (توفيق نسيم باشا) في جلسة أبريل سنة 1924

498-503 2   تقرير لجنة المالية عن مشروع ميزانية الدولة لسنة 1925-1924

1 1 41 1924/6/8

1 1 42 1924/6/9

1 1 43 1924/6/10
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1 1 44 1924/6/11 543   تقرير لجنة المالية عن مشروع ميزانية الدولة لسنة 1925-1924

1 1 45 1924/6/12

1 1 46 1924/6/14

1 1 47 1924/6/15

1 1 48 1924/6/16

1 1 49 1924/6/17

1 1 50 1924/6/18

1 1 51 1924/6/19

1 1 52 1924/6/21

1 1 53 1924/6/22

1 1 54 1924/6/23

1 1 55 1924/6/24

1 1 56 1924/6/25

1 1 57 1924/6/26 707-711   مذآرة مرفوعة إلى مجلس األوقاف األعلى عن مشروع ميزانية سنة 1925-1924

1 1 58 1924/6/28

1 1 59 1924/6/29
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1 1 60 1924/6/30

1 1 61 1924/7/1

1 1 62 1924/7/2

1 1 63 1924/7/3

1 1 64 1924/7/5

1 1 65 1924/7/6

1 1 66 1924/7/7

1 1 67 1924/7/8 849   حضرات األعضاء الذين قبلوا مشروع القانون المعدل لقانون االنتخاب

850   حضرات األعضاء الذين رفضوا مشروع القانون المعدل لقانون االنتخاب

850   حضرات األعضاء الذين امتنعوا

1 1 68 1924/7/9

1 1 69 1924/7/10 879-884 1    تقرير لجنة المالية عن اإلعتمادات الجديد ة المطلوب فتحها، و اإلعتمادات المطلوب تعديلها في ميزانية سنة 1925-1924

885 2   تقرير لجنة المالية عن االعتماد اإلضافي المطلوب فتحه لوزارة المواصالت

887-888 3   تقرير لجنة الطعون و تحقيق صحة النيابات 

889-893 4   تقرير المراقبين عن ميزانية مجلس النواب

895-905 5   تقرير لجنة المحاسبة عن ميزانية مجلس النواب  صورة الصحائف رقم 49 مكررة و 53, 54 من ميزانية الدولة لسنة 1925-1924
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907-909 6   مجلس الشيوخ  تقرير من لجنة الحسابات إلى مجلس الشيوخ

3 1 0 1926/6/10

3 1 1 1926/6/10 6-9   بيان أسماء حضرات أعضاء النواب و دوائر انتخابهم

3 1 2 1926/6/12

3 1 3 1926/6/13

3 1 4 1926/6/19

3 1 5 1926/6/26

3 1 6 1926/6/28

3 1 7 1926/7/3

3 1 8 1926/7/5

3 1 9 1926/7/6

3 1 10 1926/7/12 116   السؤال الذي وجهه حضرة محمد مغازى البرقوقى أفندي عضو مجلس النواب إلى حضرة صاحب الدولة وزير الداخلية بشأن أحمد الشيخ أفندي و المطلوب 
اإلجابة عليه آتابة

3 1 11 1926/7/13

3 1 12 1926/7/14 144  السؤال الذي وجهه حضرة الدآتور حسن آامل بك نائب طنطا إلى حضرة صاحب المعالي وزير المواصالت بشأن الممرات (المزلقنات) الواقعة على سكة 
حديد طنطا

145   السؤال موجه من حضرة الدآتور عبد العزيز العجيزى بك نائب شربين لحضرة صاحب المعالي وزير المواصالت بطلب إعادة محطة فارسكور إلى أصلها

3 1 13 1926/7/17
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3 1 14 1926/7/18

3 1 15 1926/7/19 189-196   تقرير لجنة المالية عن مشروع ميزانية الدولة لسنة 1927-1926

3 1 16 1926/7/20 219 لسؤاالن اللذان وجههما حضرة السعيد سبع أفندي نائب المنصورة إلى حضرة صاحب المعالي وزير المواصالت بشأن عطاءات السكك الحديدية و قيمة
مبانيها و أمالآها و جميع متعلقاتها و صافى أرباحها

3 1 17 1926/7/24

3 1 18 1926/7/25

3 1 19 1926/7/26

3 1 20 1926/7/27

3 1 21 1926/7/31

3 1 22 1926/8/1

3 1 23 1926/8/2

3 1 24 1926/8/3

3 1 25 1926/8/4

3 1 26 1926/8/7 375 سؤال حضرة السعيد محمد السبع أفندي نائب مرآز المنصورة بشأن مجموع  المبالغ المعدعة في صندوق التوفير و القيود الخاصة بتحديد أقصي قيمة

3 1 27 1926/8/8

3 1 28 1926/8/9

3 1 29 1926/8/10
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3 1 30 1926/8/11

3 1 31 1926/8/14

3 1 32 1926/8/15

3 1 33 1926/8/16

3 1 34 1926/8/17

3 1 35 1926/8/18 539-540     السؤال الذي وجهه حضرة السعيد محمد سبع أفندي نائب مرآز المنصورة لحضرة صاحب المعالي وزير المواصالت بشأن عطاءات المناقصات في 
مصالح السكك الحديدية و الموانىء والمنائر و الطرق والكباري و قد طلب اإلجابة آتابة

3 1 36 1926/8/21

3 1 37 1926/8/22

3 1 38 1926/8/23

3 1 39 1926/8/24

3 1 40 1926/8/25 658  لجنة الشؤون الدستورية  تقرير عن المراسيم بقوانين التي صدرت في غيبة البرلمان

659   آشف  بيان المراسيم بقوانين التي يسرى حكم البطالن على نتائجها

3 1 41 1926/8/28

3 1 42 1926/8/29

3 1 43 1926/8/30

3 1 44 1926/8/31
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3 1 45 1926/9/1

3 1 46 1926/9/2

3 1 47 1926/9/4 804 السؤال الذي وجهه حضرة إبراهيم دسوقي أباظة أفندي إلى معالي وزير المالية بشأن حرمان بعض الموظفين من عالواتهم بعد أن تقرر منحها لهم

3 1 48 1926/9/5

3 1 49 1926/9/6

3 1 50 1926/9/7

3 1 51 1926/9/8

3 1 52 1926/9/9

3 1 53 1926/9/11 915   السؤال الذي وجهه حضرة سعد األنصاري أفندي نائب رشيد إلى حضرة صاحب المعالي وزير المواصالت

3 1 54 1926/9/12 943-945   أجوبة وزارة المواصالت عن األسئلة التي وجهها إليها حضرات النواب

3 1 55 1926/9/13

3 1 56 1926/9/14 979-982   أجوبة وزارة المواصالت عن األسئلة التي وجهها إليها حضرات النواب

3 1 57 1926/9/15

3 1 58 1926/9/16

3 1 59 1926/9/20 1049-1053   ميزانية وزارة األوقاف لسنة 1927-1926

3 2 0 1926/11/18
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3 2 1 1926/11/18

3 2 2 1926/11/20 14   السؤال الموجه من حضرة محمد إبراهيم حبيب بك نائب دائرة أبو حمص إلى حضرة صاحب المعالي وزير المواصالت

14   السؤال الذي وجهه حضرة عبد العليم سمهان بك نائب دائرة دير مواس إلى حضرة صاحب المعالي وزير المواصالت

14 29 أغسطس سنة 1926 بشأن إنشاء آوبري على ترعة الرشوانية بمرآز نجع    اقتراح حضرة الشيخ عبد الحليم على نائب دائرة أبو شوشه بجلسة يوم األحد
حمادى بمناسبة نظر الميزانية

3 2 3 1926/11/22

3 2 4 1926/11/24

3 2 5 1926/11/29

3 2 6 1926/12/6 69   الرغبة التي أبداها حضرة النائب المحترم حسن نافع

69   وزارة المواصالت  اإلجابة على ما أبداه حضرة النائب المحترم حسن أفندي نافع بجلسة مجلس النواب بتاريخ 28 أغسطس سنة 1926

3 2 7 1926/12/7

3 2 8 1926/12/8 99     المالحظة التي وجهها حضرة النائب المحترم عبد الحميد عبد الحق أفندي نائب المدينة الفكرية إلى معالي وزير المواصالت بشأن التفرقة بين إنارة
رصيف الوجه البحري و القبلي بمحطة القاهرة بمناسبة نظر ميزانية مصلحة السكك الحديدية

99      وزارة المواصالت  اإلجابة على ما أبداه حضرة األستاذ عبد الحميد عبد الحق أفندى الخاص بعدم التفرقة بين إنارة رصيف الوجه البحري والقبلي بمحطة
القاهرة

3 2 9 1926/12/13

3 2 10 1926/12/15 110-112   تقرير لجنة المالية  عن االقتراح المقدم سعادة محمد سليمان الوآيل باشا بشأن طلب دخول الحكومة بورصة العقود شاريه قطنا

113  السؤال الذي وجهه حضرة النائب المحترم الدآتور محمد أمين نور إلى معالي وزير المواصالت بشأن هضم حقوق األهالي من شرآة وجه بحرى بمناسبة
نظر ميزانية السكك الحديدية بجلسة 23 أغسطس سنة 1926

113     وزارة المواصالت  نتيجة مخابرة الوزارة لشرآة سكة حديد وجه بحرى في موضوع الشكاوى التي وردت في سؤال حضرة العضو المحترم الدآتور 
محمد أمين نور و الذي أجيب عليه في جلسة 23 أغسطس سنة 1926
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113 25 أغسطس سنة 1926 بخصوص إعادة إنشاء خط شرآة سكة حديد    السؤال الذي وجهه حضرة العضو المحترم األستاذ إسماعيل حمزة افندى في جلسة
الدلتا من اليهودية إلى الدلنجات و هو الذي رفع أثناء الحرب

113    وزارة المواصالت  اإلجابة على ما أبداه حضرة العضو المحترم األستاذ إسماعيل افندى حمزة في جلسة 25 أغسطس سنة 1926 بخصوص إعادة إنشاء 
خط شرآة سكة حديد الدلتا من اليهودية إلى الدلنجات و هو الذي رفع أثناء الحرب

114    السؤال الذي وجهه حضرة النائب المحترم حسن افندى نافع إلى معالي وزير المواصالت في جلسة 25 أغسطس سنة 1926 خاصا بإصالح عربات 
الدرجة الثالثة على خطوط شرآة سكة حديد الدلتا

114   وزارة المواصالت  اإلجابة على ما أبداه حضرة النائب المحترم حسن افندى نافع في جلسة 25 أغسطس سنة 1926 خاصا بإصالح عربات الدرجة الثالثة 
على خطوط شرآة سكة حديد الدلتا

3 2 11 1926/12/20

3 2 12 1926/12/22

3 2 13 1926/12/27

3 2 14 1926/12/30

3 2 15 1927/1/3

3 2 16 1927/1/5

3 2 17 1927/1/10

3 2 18 1927/1/11

3 2 19 1927/1/12

3 2 20 1927/1/17

3 2 21 1927/1/24 293-295 26 نوفمبر سنة 1917 الخاص بمدة الخدمة في الحرس و ابورات      لجنة الحربية و البحرية و الطيران و السودان  تقرير بإلغاء المرسوم الصادر في
الرآائب الملكيةـــــ والمرسوم بقانون الصادر فى 21 أآتوبر سنة 1925 المعدل له

3 2 22 1927/1/25 322-323 1   لجنة الشئون الصحية  تقرير عن القانون رقم 21 لسنة 1920 بشأن جلب فرش الحالقة إلى القطر المصري
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324-326 2    لجنة الشئون الصحية  تقرير لجنة الشئون الصحية عن القانون 10 لسنة 1917 الخاص باالحتياطات التي يعمل بها للوقاية من الكوليرا

327-328 3    بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم على القانون رقم 21 لسنة 1920 الخاص بجلب فرش الحالقة إلى القطر المصري

329-330 4 بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم عن القانون رقم 10 لسنة 1917 الخاص باالحتياطيات التي يعمل بها للوقاية من آوليرا

3 2 23 1927/1/27

3 2 24 1927/1/31

3 2 25 1927/2/1

3 2 26 1927/2/7

3 2 27 1927/2/8

3 2 28 1927/2/9

3 2 29 1927/2/14

3 2 30 1927/2/16

3 2 31 1927/2/21 494 1    بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم على مشروع القانون الخاص بعمل إحصاء صناعي و تجارى

3 2 32 1927/2/23 512 1   أسماء حضرات األعضاء الذين رفضوا مبدأ الكفالة

513   أسماء حضرات األعضاء الذين قبلوا مبدأ الكفالة

3 2 33 1927/2/24

3 2 34 1927/2/28 543 21220 جنيها لبناء حزاءات و بئر جديدة فى محجر الطور  أسماء حضرات األعضاء الذين   بيان اآلراء  التي أخذت بالنداء باالسم على اعتماد اضافى بمبلغ
وافقوا على االعتماد
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544 21220 جنيها لبناء حزاءات و بئر جديدة في محجر الطور  أسماء حضرات األعضاء    بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم على اعتماد اضافى بمبلغ
الذين رفضوا االعتماد

545 400 جنيه لصرف مرتبات بعض الموظفين والمستخدمين الذين رافقوا المحمل الشريف      بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم على اعتماد اضافى بمبلغ
في سنة 1926 بالكامل   أسماء حضرات األعضاء الذين وافقوا على االعتماد

3 2 35 1927/3/2

3 2 36 1927/3/7 583-584 1      بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم على مشروع القانون الخاص بتعديل المادة 478 من قانون المرافعات األهالي في المواد المدنية و التجارية  أسماء 
حضارات األعضاء الذين وافقوا على المشروع

584 478 من قانون المرافعات األهالي في المواد المدنية و التجارية  أسماء حضرات       بيان اآلراء التي أخذت باالسم على مشروع القانون الخاص بتعديل المادة
األعضاء الذين رفضوا المشروع

585-6 2      بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم على مشروع القانون الخاص بالحساب الختامي لإلدارة المالية عن سنة 1925-1926  أسماء حضرات األعضاء 
الذين وافقوا على المشروع

3 2 37 1927/3/14 603-604 1   مشروع القانون الخاص باعتماد نقل 5000 جنيه من باب األعمال الجديدة لحفظ و ترميم األماآن و المساجد غير األثرية  أسماء حضرات األعضاء الذين 
وافقوا على المشروع

605 2 2500 جنيه بميزانية وزارة األوقاف   أسماء حضرات األعضاء الذين    بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم على مشروع القانون الخاص بفتح اعتماد بمبلغ
قبلوا المشروع

3 2 38 1927/3/16

3 2 39 1927/3/21

3 2 40 1927/3/28

3 2 41 1927/3/30 666-667 1    بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم على مشروع قانون االتفاق التجاري المؤقت الذي عقد بين مصر و ترآيا  أسماء حضرات األعضاء الذين وافقوا على
المشروع

667 2    بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم على مشروع قانون االتفاق التجاري المؤقت الذي عقد بين مصر و ترآيا  أسماء حضرات األعضاء الذين رفضوا 
المشروع

3 2 42 1927/3/31 688 1 1927 و باالعتمادات اإلضافية الالزمة للمصروفات  أسماء  بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم على مشروع القانون بتقرير إيرادات شهر أبريل سنة
حضرات األعضاء الذين وافقوا على المشروع

689 2 بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم على مشروع القانون بفتح اعتماد اضافى في ميزانية وزارة األشغال العمومية بمبلغ 15000جنيه لنزع ملكية أراض 
لوضع خطوط التنظيم    أسماء حضرات األعضاء الذين وافقوا علي المشروع

690 3 بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم على مشروع القانون بفتح اعتماد اضافى  بمبلغ  14000جنيه في ميزانية الجامعة المصرية     أسماء حضرات 
األعضاء الذين وافقوا علي المشروع
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3 2 43 1927/4/11 723-4 1 1927      أسماء حضرات  بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم على مشروع القانون بتقديرات إيرادات و مصروفات وزارة األوقاف عن شهر أبريل سنة
األعضاء الذين وافقوا علي المشروع

725-726 2 بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم على مشروع القانون مدرسة القضاء الشرعي                أسماء حضرات األعضاء الذين وافقوا علي المشروع

3 2 44 1927/4/12

3 2 45 1927/4/13

3 2 46 1927/4/14 774 بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم على مشروع القانون الخاص باالعتماد االضافى المطلوب لتعيين موظفين مؤقتين لتحضير التصميمات والمقايسات 
الخاصة بمشروع بناء مستشفى القصر العيني و آلية الطب و مشروع بناء الجامعة المصرية         أسماء حضرات األعضاء الذين وافقوا علي المشروع

3 2 47 1927/4/18

3 2 48 1927/4/19

3 2 49 1927/4/26

3 2 50 1927/4/27 809 1 بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم على مشروع القانون الخاص بطلب نقل مبلغ 5 آالف جنيه من باب األعمال الجديدة لترميمات األماآن والمساجد غير 
األثرية بميزانية وزارة األوقاف في سنة  1926-1927 المالية    أسماء حضرات األعضاء الذين قبلوا المشروع

810 2 يان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم على تقديرات إيرادات وزارة األوقاف عن شهر ابريل سنة 1927 الذي تقرر الحاقة بميزانية سنة 1927-1926 
وباالعتمادات اإلضافية الالزمة لمصروفاته

3 2 51 1927/5/2

3 2 52 1927/5/3

3 2 53 1927/5/4 866 1 بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم على مشروع قانون بتنظيم سلطة الملك فيما يختص بالمعاهد الدينية

867 2   مشروع القانون الخاص بفتح اعتماد اضافى بميزانية وزارة األوقاف لسنة 1926-1927 بمبلغ 2500جنيه لتكملة األعمال الالزمة للطلبات الجديدة 
بالقصاصين       بيان اآلراء التي أخذت باالسم على اعتماد 2500 جنيه لألوقاف

868 3 بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم على مشروع قانون المعاهدة الخاص برقابة التجارة الدولية لألسلحة و الذخائر و مواد الحرب   أسماء الموافقين و الذين 
رفضوا المشروع

869-887 4 المعاهدة الخاصة برقابة التجارة الدولية لألسلحة و الذخائر و مواد الحرب
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3 2 54 1927/5/5

3 2 55 1927/5/9

3 2 56 1927/5/10

3 2 57 1927/5/11

3 2 58 1927/5/12 967 1   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم على مشروع القانون الخاص ببيع األقطان المرتهنة للقروض التي اسرفتها الحكومة لزراع القطن

3 2 59 1927/5/16

3 2 60 1927/5/17

3 2 61 1927/5/18

3 2 62 1927/5/19 1034      بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم ووافقت على تقرير لجنة الشؤون الخارجية عن النظام المؤقت المتعلق بحالة السوريين واللبنانيين في القطر 
المصري الذي تم وضعه بين الحكومة المصرية والفرنسية

1035     بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و رفضت على تقرير لجنة الشؤون الخارجية عن النظام المؤقت المتعلق بحالة السوريين و اللبنانيين في القطر
المصري الذي تم وضعه بين الحكومة المصرية والفرنسية

3 2 63 1927/5/23 1056 1   مقارنة اإليرادات بالمصروفات في مشروع ميزانية وزارة الحقانية

1056 2    آشف عن بيان مدد الحبس االحتياطي في قضايا الجنايات عن سنة 1926 قضائية

1056 3   األعمال المدنية بمحكمة استئناف مصر األهلية عن سنة 1925-1926 القضائية و من أول أآتوبر سنة 1926 لغاية أبريل سنة 1927

  األعمال الجنائية بمحكمة استئناف مصر األهلية عن المدة بعينها

1057 4   آشف عن أعمال المحاآم في القضايا المدنية و الجنائية عن سنة 1926 قضائية

1057 5   آشف بيان قضايا الجنايات التي حكم فيها القاضي الجزئي طبقا للمرسوم الصادر في 19 أآتوبر سنة 1925
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1057 6   آشف عن أعمال المحاآم الكلية في الجنايات المستأنفة في سنة 1926 قضائية

1058 7   بيان إحصاء عن أعمال النيابات

1058 8   آشف بنسبة الجنايات المحفوظة مؤقتا لمجموع الجنايات الحقيقة ابتداءمن  نوفمبر سنة 1926 لغاية يناير سنة 1927 ونظيره في سنة 1926-1925

1058 9   آشف عن البالغات الجديدة و الجرائم الحقيقة في أشهر نوفمبر و ديسمبر و يناير من سنه 1925 و 1926 و 1927

1058 10 1926 لغاية يناير    بيان إحصاء عن جنايات القتل و الشروع فيه والمسروقات بظروف و الشروع فيها و الحريق العمد و المحفوظ منها مؤقتا من نوفمبر سنة
سنة 1927

1059 11   آشف عن بيان ما تقدم من القضايا المدنية و الجنائية الجديدة إلى محكمتي طنطا و بنى سويف االبتدائيتين في سنة 1926 قضائية

1059 12   آشف عن أعمال محكمتي طنطا و بنى سويف في سنة 1926 قضائية عن قضايا الجنايات

3 2 64 1927/5/24 1076-1077 1   بيان اآلراء التي أخذت باالسم و وافقت على تقرير لجنة الحقانية عن مشروع القانون الخاص بتعديل المادتين 2 و 17 من الئحة ترتيب المحاآم الشرعية و 
اإلجراءات المتعلقة بها

1078-1079 2   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع القانون نمرة 1 سنة 1927 بتحديد مكافأة أعضاء البرلمان

3 2 65 1927/5/25

3 2 66 1927/5/26 1128 1 5159 جنيها في ميزانية وزارة الداخلية إلعانات جمعيات خيرية مختلفة من   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على االعتماد االضافى بمبلغ
متحصالت المراهنات

1129 2     بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم على االعتماد االضافى بمبلغ 13700 جنيه في ميزانية وزارة الحقانية لتغطية التجاوز المتوقع حصوله في بعض 
بنود الباب الثاني من ميزانية المحاآم المختلطة

1130 3   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم على االعتماد االضافى بمبلغ 5342 جنيها في ميزانية وزارة الحربية لتسوية الرسوم الجمرآية المستحقة على الطوافة 
(األمير فاروق)

1131 4   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم على االعتماد االضافى بمبلغ 900 جنيه في ميزانية وزارة الداخلية لشراء 15 موتوسيكال لمراقبة حرآة المرور 
بالجهات

1132 5      بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم على االعتماد االضافى بمبلغ 6434 جنيها في ميزانية وزارة المواصالت لسد تجاوز اعتمادات تعض بنود الباب 
الثاني في ميزانية مصلحة الموانئ والمنائر

1133 6 13337 جنيه في ميزانية وزارة األشغال العمومية إلى ميزانية وزارة الداخلية ألعمال      بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم على االعتماد بنقل مبلغ
إضافية و تحسينات بمحجري الطور و سواآن
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1134 7 1926-1927 المالية  بمبلغ 10,000 جنيه     بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم على االعتماد االضافى  المطلوب في ميزانية وزارة المواصالت لسنة
لتسوية التجاوز المتوقع حصوله في اعتماد صيانة السيارات و التوسيكالت بعد أن خفضت لجنة المالية إلى 8500 جنيه

3 2 67 1927/5/30 1151 1   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم على االعتماد الخاص بمبلغ 85000 جنيه لتوسيع شارع الهرم و وافقت عليه

1152 2   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم على االعتماد الخاص بمبلغ 85000 جنيه لتوسيع شارع الهرم فرفضت الموافقة على االعتماد

3 2 68 1927/5/31 1169 1   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على أن األصوات التي أقرت بجلسة األمس االعتماد الخاص بتوسيع شارع الهرم ال تعتبر أغلبية

1170 2   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على أن األصوات التي أقرت بجلسة األمس االعتماد الخاص بتوسيع شارع الهرم تعتبر أغلبية

3 2 69 1927/6/1

3 2 70 1927/6/2 1218 1   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم على مشروع القانون الخاص بالتنازل عن قطعة أرض من أمالك الدولة لجمعية رعاية األطفال و وافقت عليه

1219 2   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم على االعتماد االضافى بمبلغ 3960 جنيها لتسوية الزيادة التي ظهرت في نفقات شراء دار المفوضية الملكية المصرية 
بلندن و وافقت عليه

1220-1274 3   لجنة العرائض واالقتراحات     التقرير الثالث عن عرائض التي نظرتها اللجنة

1275-1292 4   مجلس النواب  لجنة العرائض و االقتراحات  ملحق التقرير الثالث

1293-1303 5   لجنة العرائض و االقتراحات  التقرير الرابع  عن العرائض التي نظرتها اللجنة

3 2 71 1927/6/4

3 2 72 1927/6/6

3 2 73 1927/6/7

3 2 74 1927/6/8

3 2 75 1927/6/15
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3 3 0 1927/11/17

3 3 1 1927/11/17

3 3 2 1927/11/21

3 3 3 1927/11/22

3 3 4 1927/11/28

3 3 5 1927/12/5 45 1   تقرير لجنة المالية عن التعديل الخاص بالمكافآت في مشروع القانون بمنع غش الدخان

46   صورة خطاب من وزارة المالية رقم 62-5/37 بتاريخ 14 مارس سنة 1927

46   صورة خطاب من وزارة المالية رقم 62-5/37 بتاريخ 9 ابريل سنة 1927

47 2   تعديل مواعيد أقساط األموال األميرية

48-52 3 7 سبتمبر 1884 و 26 أغسطس سنة 1885 و 24   االقتراح بمشروع القانون المقدم من حضرة محمد يوسف بك بإلغاء الثالثة األوامر العالية الصادرة في
أبريل سنة 1888 بتوقيع الحجز األمتيازى ألصحاب األطيان على محاصيل المستأجرين لحصولهم على اإليجارات المستحقة

53 4   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم على مشروع قانون بإلغاء الثالثة األوامر العالية الخاصة بتوقيع الحجز األمتيازى ألصحاب األطيان على محاصيل 
المستأجرين

3 3 6 1927/12/6 64   تقرير لجنة المواصالت عن اقتراحات حضرة الشيخ هرون بدر القناشى بخصوص قيام الحكومة بتسيير سيارات لنقل البضائع والمسافرين إلى الواحات

3 3 7 1927/12/12 83-90 1   تقرير لجنة الحقانية  عن مرسوم بقانون بتعديل المادتين 153 و 154 من قانون تحقيق الجنايات األهلي و مرسوم بقانون بتعديل المواد 150و 151و 268 
من قانون تحقيق الجنايات المختلطة و مرسوم بقانون بإلغاء أحكام بعض اللوائح العمومية

90 2   اقتراح مشروع بقانون

91-92 3   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم على مشروع قانون غش الدخان فوافقت عليه

3 3 8 1927/12/19 100-101 1   لجنة الشؤون الخارجية  تقرير عن االتفاق التجاري الموقت بين الحكومتين المصرية والمجرية
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102 2   لجنة الشؤون الخارجية  تقرير االتفاق التجاري المؤقت بين مصر ومملكة الصرب و الكروات والسلوفين

103 3 13 أغسطس سنة 1888 الخاص بوجوب إذاعات جميع الموظفين الموجودين في    تقرير لجنة الداخلية عن اقتراح بمشروع قانون بإلغاء الدآريتو الصادر في
المديريات و المحافظات لسلطة المحافظ  أو المدير أينما آانت  النظارة التابع لها هؤالء الموظفين

104-105 4   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم على مشروع قانون معدل لمواد من قانون تحقيق الجنايات األهلي

106 5   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم على مشروع القانون الواردين من مجلس الشيوخ بالتصديق على اتفاقين تجاريين مؤقتين بين الحكومة المصرية و
حكومة المجر و حكومة الصرب و الكروات والسلوفين

107-108 6 بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم على االقتراح بمشروع قانون بإلغاء األمر الصادر في 13أغسطس سنة 1888 القاضي بوجوب اذاعان جميع الموظفين 
الموجودين بالمديريات و المحافظات لسلطة المحافظ أو المدير

3 3 9 1927/12/20 128-129 1   تقرير لجنة الداخلية عن مشروع القانون الخاص بإلغاء القانون رقم 10 سنة 1914 الخاص بالتجمهر

130-133 2   قانون رقم 14 لسنة 1923 خاص باالجتماعات العامة و المظاهرات في الطرق العمومية

134-135 3   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم على مشروع قانون بإلغاء القانون رقم 10 لسنة 1914 الخاص بالتجمهر

3 3 10 1927/12/21

3 3 11 1927/12/26 155 1   مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع القانون الخاص بفتح اعتماد اضافى لشراء منزل المرحوم سعد زغلول باشا بالقاهرة و ثالثة منازل أخرى

156 2   مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع القانون الخاص بفتح اعتماد اضافى لتأثيث جناح بسراي عابدين الستقبال أصحاب الجاللة الملوك

157-158 3   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم على االعتماد االضافى بمبلغ 30500 جنيه بميزانية ديوان جاللة الملك لشراء أثاثات و فضيات الخ ألعداد جناح 
بسراي عابدين الستقبال أصحاب الجاللة الملوك المنتظر تشريفهم القطر المصري. فوافقت عليه

159-160 4   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم على االعتماد االضافى بمبلغ 33000جنيه بميزانية وزارة المالية لسنة 1927-1928 لشراء منزل المغفور له سعد 
زغلول باشا بالقاهرة والمنزلين المجاورين و منزله بناحية ابيانه

3 3 12 1927/12/28

3 3 13 1928/1/2 186-187 1 بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و واقفة على : 1 ــــ مشروع قانون بيع قطعتي أرض ملك الحكومة بالسويس لجمعية المؤاساة اإلسالمية بربع ثمنهما  2 
ــــ مشروع قانون بنقل اعتماد قدره 4070 جنيها من ميزانية وزارة الحربية لسنة 1927ــ1928 إلى ميزانية وزارة األشغال العمومية

3 3 14 1928/1/3 203-204 1    بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم على مشروع القانون عن االجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية
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205-210 2    مشروع قانون انتخاب أعضاء مجالس المديريات

211-212 3   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم على تعديل المادة األولى من مشروع قانون مجالس المديرية فرفضت الموافقة على أن يكون عدد أعضاء مجلس
المديرية باعتبار عضوين لكل دائرة من دوائر انتخاب مجلس النواب بالمديرية ال عضو واحد

3 3 15 1928/1/4 228-229 1 مذآرة  مرفوعة إلى مجلس الوزراء في إصالح مصلحة التجارة و الصناعة و النهوض بها إلى مستوى الواجب ليكون لها أثر فعال في ترقية الصناعات األهلية

230-231 2   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم على مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى بمبلغ 1150 جنيها إلصالح مصلحة التجارة والصناعة فوافقت عليه

3 3 16 1928/1/9 247 1   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم على اقتراح إعفاء الحائزين لدبلوم من أحدى الكليات أو المدارس العيا من شرط الضريبة المنصوص عنه فى الفقرة 
األخيرة من (رابعا) من المادة الثالثة من تعديل اللجنة فى مشروع انتخاب أعضاء مجالس المديريات

248 2   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و لم توافق على اقتراح إعفاء الحائزين لدبلوم من أحدى الكليات أو المدارس العالية من شرط الضريبة المنصوص عنه
فى فقرة األخيرة من (رابعا) من المادة الثالثة من تعديل اللجنة فى مشروع قانون انتخاب أعضاء مجالس المديريات

3 3 17 1928/1/10

3 3 18 1928/1/11 280 1 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن االعتماد المطلوب لشراء أرض إلنشاء عمارة للتليفونات عليها باإلسكندرية

281-284 2    تقرير لجنة الحقانية عن المرسوم بقانون الصادر فى 30 مايو سنة 1926 بتعديل بعض نصوص الئحة ترتيب و إجراءات المحاآم الشرعية

3 3 19 1928/1/16 303-304 1   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم فوافقت على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 21 لسنة 1920 بشأن جلب فرش الحالقة إلى القطر المصري

305-306 2   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم فوافقت على مشروع قانون باعتماد اضافى بمبلغ 576 جنيها بميزانية وزارة األوقاف لسنة 1927-1926

3 3 20 1928/1/17

3 3 21 1928/1/23 332-334 1   مشروع قانون انتخاب أعضاء مجالس المديريات

335 2   تقرير اللجنة المالية عن االعتماد االضافى المطلوب بمبلغ 800 جنيه بميزانية وزارة الحقانية لسنة 1927-1928 إلتمام تأثيث محكمتي شبين الكوم و المنيا 
االبتدائيتين األهليتين وتأثيث استراحتي محاآم الجنايات فى المدينتين المذآورتين

336 3   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم فرفضت اقتراح تعديل المادة األولى من مشروع قانون انتخاب أعضاء مجالس المديريات بأن يكون لكل دائرة انتخابية
عضو بدال من عضوين

337 4   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم فوافقت على اقتراح تعديل المادة األولى من مشروع قانون انتخاب أعضاء مجالس المديريات بأن يكون لكل دائرة
انتخابية عضو بدال من عضوين
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338-339 5   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم فوافقت على مشروع قانون انتخاب أعضاء مجالس المديريات

340 6    بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم فوافقت على مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى بمبلغ 800 جنيه فى ميزانية وزارة الحقانية لسنة 1928-1927

3 3 22 1928/1/24 358-361 1   تقرير لجنة الحقانية عن المرسوم بقانون الصادرة 19 أآتوبر سنة 1925 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات األهلي

362 2   مذآرة وزارة المعارف العمومية عن مشروع القانون الخاص برياض األطفال

3 3 23 1928/1/25

3 3 24 1928/1/30 383 1 250,000 جنيه بميزانية وزارة األشغال العمومية لسنة 1928-1927    مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع القانون بفتح اعتماد اضافى بمبلغ
لبناء قناطر نجع حمادى

384 2   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم فوافقت على مشروع القانون الخاص بفتح اعتماد اضافى بمبلغ 250,000 جنيه بميزانية وزارة األشغال العمومية لسنة 
1928-1927 لبناء قناطر نجع حمادى

385-386 3   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع قانون التعليم برياض األطفال

3 3 25 1928/1/31 397 1   اقتراح حضرة النائب المحترم أحمد محمد عمر حمدان افندى نائب الخيام الخاص بإنشاء مكتب بوستة بمنطقة الخيام مرآز البلينا بمديرية جرجا لعرضه
على مجلس النواب

398 2   اقتراح حضرة النائب المحترم أمين إسماعيل افندى نائب دائرة آوم حمادة

3 3 26 1928/2/6 412 1   صورة االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم مصطفى الخادم بك

413 2   مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن االعتماد االضافى بمبلغ 4000 جنيه في ميزانية وزارة المعارف العمومية لشراء قطعة أرض بالزقازيق لجعلها 
ميدانا لأللعاب الرياضية

414 3 1927-1928 بمبلغ 1450 جنيها لتأثيث و تجهيز الفرع الرمادي و العياده    مذآرة مرفوعة إلى الوزراء بشأن مشروع بفتح اعتماد اضافى في ميزانية سنة
الخارجية بمستشفى السويس

415 4   مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون بالتنازل ألهالي بندر ملوى عن قطعة أرض من أمالك الدولة بثمن مخفض لبناء مسجد عليها

416-417 5 4000 جنيه في ميزانية وزارة المعارف العمومية لشراء قطعة أرض بالزقازيق    بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على االعتماد االضافى بمبلغ
لجعلها ميدانا لأللعاب الرياضية

418-419 6 1927-1928 بمبلغ 1450 جنيها لتأثيث و   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى في ميزانية السنة المالية
تجهيز الفرع الرمادى و العيادة الخارجية بمستشفى السويس
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420-421 7    بيان اآلراء التي أخذت النداء باالسم و وافقت على مشروع قانون بالتنازل ألهالي بندر ملوى عن قطعة أرض من أمالك الدولة بثمن مخفض لبناء مسجد
عليها

3 3 27 1928/2/7

3 3 28 1928/2/8

3 3 29 1928/2/20

3 3 30 1928/2/21 473 1    مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء

474 2   مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء

475-476 3    بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع القانون الخاص بفتح اعتماد اضافى قدره 3886 جنيها بميزانية وزارة األشغال العمومية لسنة 
1928-1927 لتكملة توسيع شارع الصنافيرى

477-478 4 3166 جنيها في الباب الثاني من ميزانية وزارة المالية    بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع القانون الخاص بفتح اعتماد اضافى قدره
لسنة 1927-1928 قسم 6 فرع 8 -مصلحة خفر السواحل - لشراء التوريدات الالزمة لطوافات المصلحة

479 5   مرسوم بقانون بتعديل بعض نصوص قانون المرافعات في المواد المدنية و التجارية

3 3 31 1928/2/22 492-496    بيان األسباب لمشروع قانون بشأن التصديق على اإلمضاءات الموقع بها على العقود الواجبة التسجيل

3 3 32 1928/2/27 512-513    بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم على الثقة بمعالي وزير األشغال

3 3 33 1928/2/28 524-525   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع قانون بشأن التصديق على اإلمضاءات الموقع بها على العقود الواجبة التسجيل

3 3 34 1928/2/29

3 3 35 1928/3/5

3 3 36 1928/3/7

3 3 37 1928/3/12
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3 3 38 1928/3/19 557-558    بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على الثقة بالوزارة

3 3 39 1928/3/20 573-574   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على القانون الخاص بتنظيم المدارس االبتدائية و امتحان شهادة إتمام الدراسة االبتدائية

3 3 40 1928/3/27 583-584 1    نص القانون نمرة 38 لسنة 1923 بتشكيل لجان لجبانات المسلمين في بالد القطر المصري التي بها مجالس بلدية أو محلية عدا مدينة اإلسكندرية

584 2   اقتراح بطلب إنشاء مكتب صحة بالجهة الغربية من ناحية دائرة أشمنت

584-585 3
1- المرسوم بمشروع قانون بتعديل األمر العالي الصادر في 27 مايو سنة 1899 بشأن االحتياطات   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على

2- المرسوم بمشروع قانون بسريان القانون رقم 38 لسنة 1923 الخاص بتشكيل لجان لجبانات المسلمين في  لمقتضى اتخاذها لمقاومة الطاعون والكوليرا  
بالد القطر التي فيها مجالس قروية

3 3 41 1928/4/2 601-603 1
  مذآرة إيضاحية بشأن مشروع القانون القاضي بوضع أحكام وقتية يقتضيها إلغاء المرسوم بقانون الصادر في 25 فبراير سنة 1925 بتعديل بعض نصوص 

قانون المرافعات األهلي في المواد المدنية و التجارية

604 2    مذآرة تفسيرية

3 3 42 1928/4/4

3 3 43 1928/4/5 640-641 1   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع القانون الخاص اعتماد اضافى بمبلغ 12547 جنيها في ميزانية مصلحة السجون لسنة 1927-
1928 لتسوية التجاوز المتوقع حصوله في بعض بنود الباب الثاني

3 3 44 1928/4/9 665-666 1    مذآرة عن مشروع القانونين الخاصين بالمدارس االبتدائية و الثانوية للبنين

667-668 2   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم  و وافقت على مشروع قانون بوضع أحكام وقتية على أثر إلغاء المرسوم بقانون الصادر في 25 فبراير سنة 1925 
بتعديل بعض نصوص قانون المرافعات األهلي في المواد المدنية و التجارية

668-669 3   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض مواد قانون المرافعات األهلي في المواد المدنية و التجارية بشأن
األحكام الغيابية

3 3 45 1928/4/10

3 3 46 1928/4/11

3 3 47 1928/4/17 726   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع القانون الخاص بتنظيم المدارس الثانوية للبنين و امتحان شهادة الدراسة الثانوية

3 3 48 1928/4/18
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3 3 49 1928/4/19

3 3 50 1928/4/23 777-787 1   بيان إجابة الوزارات عن العرائض المحالة عليها  القسم األول

788-801 2   بيان إجابة الوزارات عن العرائض المحالة عليها  القسم الثاني

802 3   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم في انتخاب حضرة عبد الحميد أبى 
جازية بك عن دائرة قصر نصر الدين

3 3 51 1928/4/24

3 3 52 1928/4/25

3 3 53 1928/4/26

3 3 54 1928/4/30

3 3 55 1928/5/1 870-871 1   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم  و وافقت على إبقاء ضريبة القطن

871 2   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و لم توافق على إبقاء ضريبة القطن

872 3   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على إبقاء اعتماد بمبلغ 100,000 جنيه ألجور عمال خفر جسور النيل

872 4   أسماء من رفضوا اعتماد (100,000 جنيه) ألجور عمال خفر جسور النيل

3 3 56 1928/5/2

3 3 57 1928/5/3

3 3 58 1928/5/7 922-923   1    قانون قاضى التحضير ( نمرة 3 لسنة 1910 )

924-925 2   قانون رقم 27 يختص بدعاوى الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر
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926-927 3   اقتراح في الشئون الصحية في بالد الريف

927 4   تقرير لجنة األشغال عن االقتراح المقدم من حضرة عمر عمر افندى بطلب تطهير بحر السخاوى الغربي و مصرف مرسال

928-940 5   بيان إجابة الوزارات عن العرائض المحالة عليها  القسم الثالث

3 3 59 1928/5/8 955 1   مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء بشأن شراء الحكومة سراية الكائنة باالنشا و التي يحدها شماال شارع الطرقة الغربي و جنوبا شارع االنشا و شرقا 
شارع الفرآى و غربا سراي وزارة المعارف

955-956 2   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على اعتماد مبلغ 90000 جنيه المقترح لشراء سراي محمد عزت باشا باالنشا

3 3 60 1928/5/9

3 3 61 1928/5/14 982-993 1    بيان إجابة الوزارات عن العرائض المحالة عليها  القسم الرابع 

3 3 62 1928/5/15 1012-1013 1   مذآرة اللجنة المالية المرفوعة لمجلس الوزراء عن االعتماد االضافى بشراء سراي سمو األميرة نعمت آمال الدين حسين

3 3 63 1928/5/16

3 3 64 1928/5/17

3 3 65 1928/5/21 1069-1082 1   بيان إجابات الوزارات عن العرائض المحالة عليها  القسم الخامس

1083-1084 2    بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على :  مشروع تخضير القضايا و مشروع قانون بإلغاء القانون رقم 27 لسنة 1910 الخاص بدعاوى الجنح 
التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر و المرسوم بقانون الصادر بتعديله في 19 أآتوبر سنة 1925

1084-1085 3   مرسوم بقانون بتعديل المواد 229 و 233 و 241 من قانون تحقيق الجنايات األهلي

1086 4   اقتراح حضرة النائب المحترم محمد حبيب بك

3 3 66 1928/5/22 1100-1111 1   بيان إجابات الوزارات عن العرائض المحالة عليها  القسم السادس

1112-1113 2   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع القانون الخاص بالحسابات الختامي للسنة المالية 1927-1926
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1114-1115 3   الحساب الختامي لسنة 1926 المالية  بيان البنود التي تجاوزت مصروفاتها قيمة عشر اعتماداتها  أو األلف جنيه و لم يسبق الحصول على ترخيص 
بالتجاوز من مجلس الوزراء دون أن يترتب على ذلك تجاوز جملة اعتمادات األبواب المختصة

3 3 67 1928/5/23

3 3 68 1928/5/24 1147 1   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على تأجيل نظر مشروع قانون الجنسية المصرية

1147 2   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على نظر مشروع قانون الجنسية

1148-1150 3   نص المرسوم الصادر في 26 مايو سنة 1926  ( نحن فؤاد األول ملك مصر  بعد اإلطالع ,,,)

1150 4   أسماء حضرات األعضاء الذين ترآوا الجلسة بغير أذن و صار العدد بانسحابهم غير قانوني

3 3 69 1928/5/28

3 3 70 1928/6/4 1178-1179 1   وزارة المعارف العمومية مذآرة إيضاحية للقانون الخاص بنتظيم التعليم و االمتحانات

1179-1180 2   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم  و رفضت اقتراح تعديل المادة الخامسة من مشروع قانون بتنظيم الدور الثاني المتحاناتات النقل و االمتحانات النهائية 
و العامة ببعض المدارس

1180-1181 3   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع قانون بتنظيم الدور الثاني المتحانات النقل و االمتحانات النهائية و العامة ببعض المدارس

1181-1182 4   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على إبقاء الفقرة الرابعة من المادة األولى من مشروع قانون الجنسية المصرية

3 3 71 1928/6/5

3 3 72 1928/6/6

3 3 73 1928/6/7

3 3 74 1928/6/9 1252-1265 1   بيان إجابات الوزارات عن العرائض المحالة عليها  القسم السابع

1266 2    اقتراح حضرة محمد حافظ حتحوت افندى بإنشاء مستشفى بكل مرآز من مراآز مديرية المنوفية و توسيع مستشفى شبين الكوم
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1266 3   اقتراح حضرة عبد المجيد الرمالى افندى بوضع مظالت بمستشفى قصر العيني

1267 4   اقتراح رقم 141 لحضرة النائب المحترم يوسف احمد الجندي افندى بتعديل بعض أحكام الالئحة الداخلية لمجلس النواب

1268 5   مذآرة تفسيرية و طلب إضافة نص جديد على الالئحة الداخلية مقدمان من حضرة النائب المحترم الدآتور أحمد ماهر

1269 6   تقرير من مكتب المجلس بتعديل بعض نصوص الالئحة الداخلية

3 3 75 1928/6/10

3 3 76 1928/6/11 1331-1332 1   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع القانون الخاص بالحساب الختامي لوزارة األوقاف عن سنة 1927-1926

1332-1333 2   بيان اآلراء التي أخذن بالنداء باالسم و وافقت على مشروع القانون الخاص بتجارة األسمدة و المخصبات

3 3 77 1928/6/12 1358-1360 1    بيان اآلراء التي أخذت بمناداة األسماء على الثالثة عشر مشروع قانون اآلتية و وافقت عليها

1360 2  أما مشروع القانون الرابع عشر الخاص بتأجير قطعة أرض لنقابة المحامين األهليين فقد أقره حضرات من أقروا المشروعات األولى و ذآرت أسماؤهم
بالملحق رقم واحد....

3 3 78 1928/6/13

3 3 79 1928/6/14

3 3 80 1928/6/16

3 3 81 1928/6/17

3 3 82 1928/6/18 1463-1472 1   بيان إجابة الوزارات عن العرائض المحالة عليها  القسم الثامن

1473-1483 2   مشروع ميزانية الجامعة المصرية

1484-1485 3   مشروع ميزانية دار الكتب المصرية
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1486-1487 4   بعثة التعليم المصرية  إحصاء عام

3 3 83 1928/6/20 1511-1512 1   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع قانون بربط ميزانية الجامعة المصرية و دار الكتب المصرية لسنة 1929-1928

1512-1513 2   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على: 1 - مشروع قانون بجعل تطبيق القانون رقم 8 لسنة 1904 قاصرا على المحافظات. 2- مشروع قانون 
بإلغاء ما للعمد و مشايخ البالد من االختصاصات القضائية.  3- مشروع قانون بشأن دائرة االختصاص القضائي التابع لها آل من مرآزي ملوى و الفشن

1514 3 1500 جنيه من ميزانية األوقاف لسنة 1927-1928 المالية من باب إلى باب    بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع قانون بنقل مبلغ
لسد النجاوز المنظور حصوله بند االنتقال و بدل السفر لغاية آخر السنة المالية المذآورة

1515-1521   مجلس النواب  الحساب الختامي عن مصروفات المجلس عن سنة 1927-1926

3 3 84 1928/6/23

3 3 85 1928/6/25

3 3 86 1928/6/26

3 3 87 1928/6/27

3 3 88 1928/6/28

4 1 0 1930/1/11

4 1 1 1930/1/11

4 1 2 1930/1/15

4 1 3 1930/1/20

4 1 4 1930/1/22

4 1 5 1930/1/23
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4 1 6 1930/1/27 66-67 1   بيان اآلراء التي أخذت باالسم على تقرير لجنة المحاسبة الخاص بفتح اعتماد اضافى لتكملة مصروفات مجلس النواب لنهاية السنة المالية فوافقت عليه

68 2   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم على تقرير لجنة المحاسبة الخاص بفتح اعتماد اضافى لتكملة مصروفات مجلس النواب لنهاية السنة المالية فلم توافق عل

4 1 7 1930/1/29

4 1 8 1930/2/3

4 1 9 1930/2/6

4 1 10 1930/2/10

4 1 11 1930/2/12 147-151 1   لجنة المالية والتجارة و الصناعة : تقرير لجنة المالية عن مشروعي القانونين الخاصين بتعديل التعريفة الجمرآية و رسم اإلنتاج

152-153 2   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم على مشروعي القانونين الخاصين بتعديل التعريفة الجمرآية و رسم اإلنتاج

4 1 12 1930/2/17

4 1 13 1930/2/24 180-181 1   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم على الطعن المقدم في صحة انتخاب حضرة على عبد الهادي افندى نائبا لدائرة المحرص فلم توافق على قبوله

182 2   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم على الطعن المقدم في صحة انتخاب حضرة على عبد الهادي افندى نائبا لدائرة المحرص فوافقت عليه

4 1 14 1930/2/26 198-199 1   مذآرة إيضاحية عن مشروع القانون بالترخيص للمحكمة العليا الشرعية باالنعقاد بدائرتيها مجتمعتين

200-201 2   أسماء حضرة النواب المحترمين الذين وافقوا على إعطاء الكلمة لحضرة النائب المحترم عبد الحميد سعيد افندى

202-203 3   بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين وافقوا على مشروع القانون الخاص بالترخيص للمحكمة العليا الشرعية باالنعقاد بهيئة دوائر مجتمعة

4 1 15 1930/3/5 211-212 1    مرسوم مشروع قانون على البرلمان خاص بتحديد دوائر االنتخاب المجلس الشيوخ 

213-274   جدول (1) ببيان الدوائر االنتخابية لمجلس الشيوخ
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275-279 جدول (ب) ببيان دوائر االنتخاب المجلس الشيوخ بحسب التحديد الذي أجرى في سنة 1923 و ما يقابلها من الدوائر الجديدة التي حددت في سنة 1928. مع 
بيان الدوائر اإلضافية التي زادت بسبب نمو عدد السكان في إحصاء سنة 1927

280-281 2   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع القانون الخاص بتحديد دوائر االنتخاب لمجلس الشيوخ

4 1 16 1930/3/10 293-294 1   المذآرة المرفوعة من اللجنة المالية إلى مجلس الوزراء بطلب فتح اعتماد اضافى بمبلغ 20306 ج.م. لتسوية التجاوز المتوقع حصوله في بعض بنود الباب 
الثاني من الفرع األول من قسم 6 (وزارة المالية )

295 2   المذآرة المرفوعة من اللجنة المالية إلى مجلس الوزراء عن االعتماد االضافى المطلوب بمبلغ 40,000 جنيه في قسم 20 "مصاريف غير منظورة" ( 
وزارة المالية)

296-300 3   مجلس النواب الهيئة النيابية الرابعة التقرير األول للجنة العرائض

301-302 4  بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم على مشروع القانون الخاص بطلب فتح اعتماد اضافى بمبلغ 20306 جنيها مصريا لتسوية التجاوز المتوقع حصوله 
في الباب الثاني من الفرع األول من قسم (6) وزارة المالية  فوافقت عليه

4 1 17 1930/3/17 323 1   مذآرة اللجنة المالية المرفوعة إلى مجلس الوزراء بشأن فتح اعتماد اضافى بمبلغ 20257 جنيها

324 2   مذآرة مرفوعة إلى مجلس وزراء عن مشروع قانون تنظيم حسابات الدولة

325-326 3   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على اعتماد مبلغ 71474 جنيها لدفع المكافأة البرلمانية المستحقة ألعضاء مجلس الشيوخ مدة تعطيل البرلمان

327-328 4   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم على مشروع قانون اعتماد بمبلغ 20257 جنيها مصريا في بعض بنود الباب الثاني من الفرع الرابع من قسم 8 وزارة 
الداخلية عن سنة المالية 1930-1929

4 1 18 1930/3/19

4 1 19 1930/3/24

4 1 20 1930/3/25 399-400 1     بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع القانون الخاص بفتح اعتماد بمبلغ 5000 جنيه في ميزانية وزارة الداخلية بند 12 (مصاريف 
سرية) لسنة 1929-1930 المالية

4 1 21 1930/3/31

4 1 22 1930/4/3

4 1 23 1930/4/7
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4 1 24 1930/4/8 494-495 1    بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و رفضت المقدم في صحة انتخاب قاسم المصري بك

4 1 25 1930/4/9

4 1 26 1930/4/10 540 1   مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء  في ميزانية القسم 11 وزارة األشغال العمومية فرع 5 مصلحة التنظيم فصل 1 مدينة القاهرة و حلوان والكنس والرش...

541 2   مذآرة إيضاحية عن االعتماد المطلوب لبناء جراج وزارة المواصالت

542   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى بمبلغ 1185 جنيها يضاف على مصروفات قسم 11 وزارة األشغال 
العمومية, فرع5 -(مصلحة التنظيم) باب 1 (ماهيات و أجر و مرتبات لسنة 1929- 1930 المالية)

543-544   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى بمبلغ 55000 جنيه يضاف على مصروفات قسم 11- (وزارة 
األشغال العمومية) فرع 3- (إدارة عموم المباني) باب 3- (إعمال جديدة)  لسنة1929-1930 المالية لبناء جراج لوزارة المواصالت لسيارات الحكومة

545-546    بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع القانون الخاص بفتح اعتماد اضافى بمبلغ 10000جنيه بميزانية وزارة األوقاف لسنة 1929-
1930 لدفع ثمن الثالثة المنازل المجاورة لسراي الوزارة، وهى المنزوعة ملكيتها بناء على المرسوم الصادر في 12  يولية سنة 1929

4 1 27 1930/4/14

4 1 28 1930/4/15

4 1 29 1930/4/16 624 1   المذآرة المرفوعة من اللجنة المالية إلى مجلس الوزراء عن االعتماد االضافى بمبلغ 2000 جنيه يضاف على مصروفات وزارة الحربية و البحرية فرع 1 
-باب " أعمال جديدة" لسنة 1930-1929

625 2   عن مشروع القانون الخاص بفتح اعتماد اضافى بمبلغ 50000 جنيه يضاف على مصروفات قسم 12 "وزارة الزراعة" باب 3"أعمال جديدة" لسنة 
1930-1929 المالية لمكافحة الجراد

626-627 3

   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع قانونين باعتمادين إضافيين أحداهما بمبلغ 2000 جنيه يضاف على مصروفات قسم 14- 
1- باب3 "أعمال جديدة" لسنة 1929-1930 لشراء قطعة أرض في العريش بما عليها من المباني لجعلها ميدانا للطوابير في  وزارة الحربية والبحرية فرع

تلك الجهة. وثانيها بمبلغ 50000 جنيه يضاف على مصروفات قسم 12 (وزارة الزراعة) باب 3 أعمال جديدة للسنة المالية 1929-1930 تحت عنون خاص 
(مكافحة الجراد) على أن يؤخذ إيرادات السنة المالية المشار إليها

4 1 30 1930/4/17

4 1 31 1930/4/22

4 1 32 1930/4/23
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4 1 33 1930/4/24

4 1 34 1930/4/26

4 1 35 1930/4/27 776 1    رصيد اجمالى بيان المبالغ المتوفرة و المستثمرة للقصر و المحجور عليهم و الغائبين لعموم المجالس الحسبية في سنة 1928-1929 القضائية

777   إحصاء بقضايا مديرية المنوفية المقدمة لمحكمة طنطا الكلية الشرعية - و قضايا مديرية المنيا المقدمة لمحكمة بنى سويف الكلية الشرعية في الثالثة 
السنوات القضائية األخيرة

777   آشف بإحصاء أعمال المحاآم الكلية الشرعية اآلتي بيانها في القضايا مدة األربع السنوات األخيرة

778    إحصاء بأعمال المحاآم الكلية الشرعية على اختالف أنواعها في مدة الثالثة السنوات األخيرة القضائية

779   إحصاء بأعمال أقالم التسجيل بالمحاآم المختلطة في السنتين األخيرتين

779    آشف بيان أعمال المحاآم األهلية على اختالف درجتها في القضايا المدنية مدة الثالثة السنوات القضائية األخيرة

779   إحصاء عن أعمال محاآم الجنايات في السنوات الثالثة األخيرة وبيان القضايا الباقية في آل محكمة

780   إحصاء بأعمال المحاآم في قضايا الجنح المستأنفة في الثالثة السنوات األخيرة

780    بيان متوسط قضايا الجلسات بالمحاآم األهلية في المواد المدنية الكلية و المدنية المستأنفة و الجنح المستأنفة في الثالثة السنوات األخيرة

781   آشف بيان أعمال المحاآم الجزئية في القضايا المدنية المخصص لكل منها قاضيان في مدة الثالثة السنوات القضائية األخيرة

782    آشف عن المتهمين الذين حبسوا احتياطيا و لم يحالوا على المحاآم الجزئية أو محاآم الجنايات في الخمس السنوات األخيرة

782   إحصاء األحكام الصادرة في قضايا المواد المخدرة طبقا للقانون الجديدة رقم 21 سنة 1928 من يوم تنفيذ هذا القانون حتى نهاية شهر فبراير سنة 1930

783   آشف بيان أعمال المحاآم الجزئية في قضايا الجنح المخصص لكل منها قاضيان في مدة الثالثة السنوات القضائية األخيرة

784    آشف بيان أعمال المحاآم الجزئية في قضايا المخالفات المخصص لكل منها قاضيان في مدة الثالثة السنوات القضائية األخيرة
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785   آشف بيان أعمال المحاآم الجزئية في قضايا الجنايات المخصص لكل منها قاضيان في مدة الثالثة السنوات القضائية األخيرة

4 1 36 1930/4/28

4 1 37 1930/4/29

4 1 38 1930/4/30 874-879 1 مشروع ميزانية سنة 1930-1931  قسم 2- البرلمان  فصل 2 - مجلس النواب

880-888 2 19 مارس سنة 1930 في االقتراحات المقدم من حضرة النائب المحترم لطفي المسلمى افتدى بخصوص    نظرت لجنة العرائض و االقتراحات بجلسة يوم
طلب مساواة مرتبات درجات رجال التعليم االلزامى برجال التعليم األولى و المحال على اللجنة من المجلس 17 فبراير سنة 1930 ...

889-890 3    بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع ميزانية الدولة لسنة 1930-1931 المالية

4 1 39 1930/5/5 927 1    جدول إيرادات الجامعة المصرية

928   آشف إيرادات دار الكتب المصرية

4 1 40 1930/5/6 953 1    مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء  "قضى المرسوم بقانون رقم 53 1929 بإنشاء احتياطي خاص بعنوان "احتياطي زراعي" الستعماله في األوجه اآلتية:

954-956 2   مذآرة إيضاحية عن مشروعات القوانين المعدلة لنظام امتحانات الدور الثاني

957-959 3   قرارات لجنة االقتراحات

960-961 4
: 1- بمشروع ميزانية الجامعة المصرية 2- بمشروع  ميزانية دار     بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروعات القوانين األربعة الخاصة

الكتب المصرية 3- بمشروع ميزانية وزارة األوقاف و أوقاف الحرمين  وأوقاف األهلية 4- بأخذ مبلغ أربعة ماليين من الجنيهات من االحتياطي العام و 
ضمها إلى االحتياطي الزراعي

4 1 1930/5/19

4 1 41 1930/5/20 986 1   مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء

2   مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء

3 مذآرة إيضاحية
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4
بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروعي قانونين. أولهما بفتح اعتماد اضافى بمبلغ 9700 جنيه بميزانية وزارة المالية - مصلحة 

1929-1930 لتوزيعه على البندين 12 و 14 من الباب الثاني. و ثانيهما بفتح اعتماد اضافى بمبلغ 1540 جنيها بميزانية وزارة الخارجية بسنة  لجمارك لسنة
1930-1929 لتسوية بعض مصروفات خاصة لشراء دار للمفوضية الملكية المصرية في باريس.

4 1 42 1930/5/21

4 1 43 1930/5/26 1050-1054 1
23 أبريل سنة 1930 في االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم محمد الشاملى الفار افندى بشأن طلب    نظرت اللجنة العرائض و االقتراحات بجلسة يوم

30 %  سنتي 1929 و 1930 لتحرير عقود اإليجارات بينهم و بين المصلحة  خفيض قيمة إيجار أطيان مصلحة األمالك األميرية بتفتيش أبى غنيمة بنسبة
في أواخر سنة 1928 إذ آان ثمن القنطار وقتها 40 رياال فأصبح 27 رياال غير عجز المحصول....

1055 2 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء   وزارة المالية   اللجنة المالية  رقم 1\235 زراعة نمرة 3\  2\30-41 ميزانية

1056 3    مذآرة إيضاحية عن تعديل بعض مواد القانون رقم21 لسنة 1927 الخاص بتنظيم مدرسة الهندسة الملكية

1057 4  المكاتبتان المبادلتان بين سعادة وزير خارجية الجمهورية الترآية و بين سعادة المندوب فوق العادة و وزير مصر المفوض بأنقرة اللتان عقد بهما اإلنفاق
التجارى المؤقت

1058-1059 5    بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم على مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى بمبلغ 50000 جنيه بميزانية وزارة الزراعة لسنة 1930-1931 المكافحة 
الجراد

4 1 44 1930/5/27 1072 1    مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء  وزارة المالية  اللجنة المالية رقم 1\235 زراعة

1073-1074 2

  بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروعات القوانين األربعة وهى : األول- بالموافقة على معاهدة التوفيق المعقودة بين المملكة المصرية 
و جمهورية الواليات المتحدة األمريكية. الثاني- بالموافقة على معاهدة التحكيم المعقودة بين المملكة المصرية و جمهورية الواليات المتحدة األمريكية. الثالث- 

بالموافقة على مد أجل االتفاق التجاري المؤقت بين ترآيا و مصر. الرابع- بفتح اعتماد اضافى بمبلغ 75000 جنيه في ميزانية وزارة الزراعة لسنة 1930-
1931 لمكافحة الجراد.

4 1 45 1930/6/4 1095-1096 1   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع قانون تنظيم مراقبة حسابات الدولة

1097-1098 2   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع القانون المعدل لنظام مدرسة الهندسة الملكية

4 1 46 1930/6/5 1117-1118 1   مذآرة إيضاحية عن مشروعات القوانين المعدلة لنظام امتحانات الدور الثاني

1119 2   مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء

1120-1121 3
  بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروعات القوانين الثالثة اآلتية و هي: (1) مشروع قانون بوضع نظام جديد المتحانات الدور الثاني 

بعض المدارس. (2) مشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم 25 لسنة 1928 بشأن تنظيم المدارس االبتدائية للبنين و امتحان شهادة إتمام الدراسة 
االبتدائية. (3) مشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم 26 لسنة 1928 بشأن تنظيم المدارس الثانوية و امتحان شهادة الدراسة الثانوية.
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1122 4   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى بمبلغ 34971 جنيها بميزانية وزارة المعارف العمومية لسنة 1930-
1931 لمكافـأة أسرة اللورد آارنارفون

4 1 47 1930/6/9 1151 1    مذآرة مرفوعة للمجلس األعلى  وزارة األوقاف  قسم الحسابات  قلم الميزانية 

1152 2    صورة مذآرة مرفوعة للمجلس األعلى

1153    آشف بيان االعتمادات اإلضافية المطلوب فتحها على مصروفات ميزانية سنة 1929 المالية

1154-1157 3     قرارات لجنة االقتراحات 

1158-1159 4
(1) بفتح اعتماد أضافي في ميزانية وزارة األوقاف سنة 1929 المالية     بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروعي القانونين اآلتيين و هما

(األوقاف األهلية) بمبلغ 31000 جنيه لسد التجاوز المنظور حصوله في البابين الثالث و السادس (2) بفتح اعتماد اضافى في ميزانية وزارة األوقاف سنة 
1929 المالية بمبلغ 26000 لسد التجاوز المنظور حصوله في أبواب الميزانية .

4 1 48 1930/6/10

4 1 49 1930/6/17

  ملحق لمجموعة مضابط الدور األول للفصل التشريعي الرابع المجلس النواب - مرسوم بتشكيل وزارة حضرة صاحب الدولة إسماعيل صدقي باشا.   
مرسوم بتأجيل انعقاد البرلمان

5 1 1 1931/6/20 13-15   أسماء حاضرات النواب المحترمين أعضاء المجلس مع بيان الدائرة التي انتخاب عنها آل منها

5 1 2 1931/6/21

5 1 3 1931/6/22

5 1 4 1931/6/29 39-40 1   مشروع قانون بتخفيض اإليجارات الزراعية و منح مهلة لدفعها

5 1 5 1931/7/1

5 1 6 1931/7/6

5 1 7 1931/7/7 80-81 1    بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع القانون بإلغاء المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1929 الخاص بوضع الئحة مؤقتة لتقاعد موظفي 
الحكومة الزائدين على الحاجة بجلسة يوم الثالثاء 7 يولية سنة 1931
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82-83 2   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع القانون الخاص بأخذ مبلغ 500000 جنيه من مال االحتياطي العام و تخصيصه الآتتاب 
الحكومة في أسهم بنك التسليف  الزراعي بجلسة يوم الثالثاء 7 يوليه سنة 1931

5 1 8 1931/7/13 101-102 1    بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع القانون الخاص بإلغاء االحتياطي الزراعي بجلسة يوم االثنين 13 يولية سنة 1931

103-104 2   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع القانون الخاص بفتح اعتماد بمبلغ 7000 جنيه للمشروع في إقامة متحف لمصلحة السكك 
الحديدية و اعتماد بمبلغ 1400 جنيه لتصرف منه المصلحة على األعمال التمهيدية لمؤتمر السكك الحديدية الدولي بجلسة يوم االثنين 13 يوليه سنة 1931

5 1 9 1931/7/14

5 1 10 1931/7/15 135-136 1    بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع القانون الخاص بتخفيض اإليجارات الزراعية بجلسة يوم األربعاء 15 يولية سنة 1931

5 1 11 1931/7/16 155 1    المذآرة المرفوعة إلى مجلس الوزراء بشأن مشروع القانون الخاص بفتح اعتماد اضافى بمبلغ 7000 جنيه في ميزانية وزارة األشغال العمومية (مصلحة 
المباني) للسنة المالية 1931-1930

156 2   المذآرة المرفوعة إلى مجلس الوزراء بشأن مشروع القانون الخاص ببيع المحاصيل المرتهنة للقروض التي أسلفها بنك التسليف الزراعي

157 3   المذآرة المرفوعة إلى مجلس الوزراء بشأن مشروع القانون الخاص بطرح البحر و أآله

158-159 4   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع القانون بفتح اعتماد اضافى بمبلغ 7000 جنيه بميزانية وزارة األشغال العمومية (مصلحة 
المباني) لبناء دور ثالث بمدرسة الهندسة الملكية بجلسة يوم الخميس 16 يولية سنة 1931

160-161 5   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع القانون ببيع األقطان المرتهنة للقروض التي أسلفها بنك التسليف الزراعي المصري بجلسة يوم 
الخميس 16 يوليه سنة 1931

162-163 6   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على نظر مشروع القانون الخاص بطرح و أآل البحر بجلسة يوم الخميس 16 يولية سنة 1931

164 7   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع القانون الخاص بطرح و أآل البحر بجلسة يوم الخميس 16 يوليه سنة 1931

5 1 12 1931/7/21

5 2 0 1931/12/17

5 2 1 1931/12/17

5 2 2 1931/12/21
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5 2 3 1931/12/22

5 2 4 1931/12/30 34-36 1   لجنة الحقانية  تقرير لجنة الحقانية  عن مشروع القانون الخاص بإضافة مادة إلى قانون العقوبات األهلي بشأن عدم تسليم األطفال و خطفهم

37 2    المراسيم بقوانين و المراسيم الخاصة بفتح اعتماد إضافية التي صدرت بعد فض دور االنعقاد األخير للبرلمان

5 2 5 1932/1/4

5 2 6 1932/1/5 66 1   مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء

67-68 2 5000 جنيه في ميزانية مصلحة المباني األميرية     بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع القانون الخاص بفتح اعتماد اضافى بمبلغ
للسنة المالية 1931-1932 بجلسة يوم الثالثاء 5 يناير سنة 1932

5 2 7 1932/1/11 79-80 1   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على تقرير لجنة الحقانية عن مشروع القانون الخاص بإضافة مادة إلى قانون العقوبات األهلي بشأن عدم
تسليم األطفال و خطفهم بجلسة يوم االثنين 11 يناير سنة 1932

5 2 8 1932/1/18

5 2 9 1932/1/19 107-109 1   مشروع قانون إباحة زرع الخشخاش " أبو النوم"   مذآرة عن اقتراح طلب إباحة زراعة الخشخاش, مقدمة من إبراهيم حسن محمد السيد عضو مجلس 
النواب عن دائرة الدابة بمديرية قنا

110-111 2   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع القانون الخاص باعتبار الكونستبالت المتخرجين من مدرسة البوليس و اإلدارة من مأموري
الضبطية القضائية بجلسة يوم الثالثاء 19 يناير سنة 1932

5 2 10 1932/1/25 130 1   مذآرة تفسيرية لمشروع المرسوم بقانون المعدل للمرسوم بقانون رقم 66 لسنة 1928 بتنظيم مزاولة مهنة الطب بالقطر المصري

5 2 11 1932/1/26 140-141 1  نص مذآرة اللجنة المالية بوزارة المالية المرفوعة إلى مجلس الوزراء.     مرسوم بقانون رقم 73 لسنة 1931

142-143 2

1931-1932 قسم 11 وزارة األشغال    بيان اآلراء التي أخذت باالسم و وافقت على مشروع القانون الخاص بفتح اعتمادين إضافيين في ميزانية السنة المالية
لعمومية, و فرع 2 مصلحة الري, باب 3 أعمال جديدة أولهما بمبلغ 8401 من الجنيهات بصفة قرض من الحكومة لشرآة سكة حديد الدلتا عن المنشآت 

الجديدة التي قامت بها الشرآة بناء على طلب وزارة األشغال العمومية في المدة من سنة 1926 إلى سنة 1930, و ثانيهما بمبلغ 1643 جنيها قيمة المبالغ 
المستحقة من نفقات المنشآت المستبدلة عن المدة نفسها بجلسة يوم الثالثاء 26 يناير سنة 1932

5 2 12 1932/2/3 158 1   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على تشكيل لجنة خاصة لنظر مشروع خزان جبل األولياء

159 2   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و لم توافق على تشكيل لجنة خاصة لنظر مشروع خزان جبل األولياء
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5 2 13 1932/2/4 170 1    مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء

171-172 2
  بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على تقرير لجنة المالية عن مشروع القانون الخاص بفتح اعتماد اضافى بمبلغ خمسة آالف جنيه في ميزانية

(القسم 11 وزارة األشغال العمومية. الفرع 3 مصلحة المباني األميرية. الباب 3 أعمال جديدة) من أصل التكاليف المقدرة لبناء عنبر ثالث  لسنة المالية الحالية
في سجن اإلسكندرية

173-174 3   التقرير الثاني للجنة االقتراحات و العرائض

5 2 14 1932/2/17 188-189 1    مذآرة إلى مجلس الوزراء  قانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمرآية

190 2   مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء  قانون رقم 3 لسنة 1930 برسم اإلنتاج على حاصالت األرض المصرية أو منتجات الصناعة المحلية

191-192 3 2 لسنة 1930 عن التعريفة الجمرآية     بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروعي القانونين الخاص أولهما بتعديل بعض مواد القانون رقم
والخاص ثانيهما برسم اإلنتاج على حاصالت األرض أو منتجات الصناعة المحلية

5 2 15 1932/2/22

5 2 16 1932/2/23

5 2 17 1932/2/29 231-232 1    بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى بمبلغ 3500 جنيه للسنة المالية 1931-1932( في ميزانية وزارة 
الحربية فرع 2- مصلحة الحدود- باب 3 أعمال جديدة) إلنشاء طريق موصل من فوآة إلى مرسى مطروح

5 2 18 1932/3/2 251-252 1   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع القانون المعدل للمرسوم بقانون رقم 66 لسنة 1928 الخاص بمزاولة مهنة الطب بالقطر المصري

253-254 2   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع القانون المتعلق باعتماد الحساب الختامي للجامع األزهر و المعاهد الدينية العلمية اإلسالمية لسنة
1931-1930 المالية

5 2 19 1932/3/7 283-284 1   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لوزارة األوقاف لسنة 1930-1931 المالية

5 2 20 1932/3/8 294 1
 6852   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على استمرار المناقشة في تقرير لجنة المالية عن مشروع القانون الخاص بفتح اعتماد اضافى قدره

1931-1932 (قسم 8- وزارة الداخلية فرع1-ديوان العموم و مصالح أخرى باب 3- أعمال جديدة) قيمة ثلث تكليف المساآن  جنيها في ميزانية السنة المالية
التي تم إنشاؤها في اإلسكندرية

295 2
   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و لم توافق على استمرار المناقشة في تقرير لجنة المالية عن مشروع القانون الخاص بفتح اعتماد اضافى قدره 6852 

1931-1932 (قسم 8 وزارة الداخلية فرع 1 ديوان العموم و مصالح أخرى باب 3 أعمال جديدة) قيمة ثلث تكاليف المساآن  جنيها في ميزانية السنة المالية
التي تم إنشاؤها في اإلسكندرية

5 2 21 1932/3/14 313-314 1   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع القانون الخاص بفتح اعتماد اضافى قدره 6853 جنيها في ميزانية السنة المالية 1932-1931 ( 
قسم 8- وزارة الداخلية - فرع 1- ديوان العموم و مصالح أخرى -باب 3 -أعمال جديدة ) قيمة تكاليف المساآن التي تم إنشاؤها في اإلسكندرية
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315 2   مذآرة من وزارة الداخلية لرياسة مجلس الوزراء 

5 2 22 1932/3/16 332-333 1    مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء ... تشتمل ميزانية وزارة األشغال العمومية للسنة المالية 1931-1932 (فرع 2 "مصلحة الري" باب 3 أعمال جديدة) 
على االعتمادات اآلتية...

334-335 2   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى بمبلغ 1,224,688 جنيها في ميزانية وزارة األشغال العمومية للسنة 
المالية 1932-1931

5 2 23 1932/3/21

5 2 24 1932/3/28

5 2 25 1932/3/29

5 2 26 1932/3/30 393 1   مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء من اللجنة المالية ... جاء في آتاب لوزارة المالية (مصلحة التجارة و الصناعة ) أن هذه المصلحة قد أخذت في إنشاء 
مصنع للزجاج بجهة آفر الزغارى...

394 2    نص مذآرة اللجنة المالية بوزارة المالية لمجلس الوزراء عن إعادة بناء آوبري بنها و آوبري قصر النيل

395-396 3 1931-1932 ( القسم 11 " وزارة األشغال     بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى في ميزانية السنة المالية
العمومية " فرع 3 "مصلحة المباني األميريّة" باب 3 "أعمال جديدة" بمبلغ 2485 جنيها إلنشاء مصنع للزجاج:

397-398 4    بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع بفتح اعتماد اضافى بمبلغ 121000 جنيه في ميزانية السنة المالية سنة 1931-1932 ( القسم 
13 وزارة المواصالت - فرع 7 - الطرق و الكباري - الباب 3 - أعمال جديدة)

399 5    نص مذآرة اللجنة المالية بوزارة المالية المرفوعة لمجلس الوزراء عن مشروع القانون الخاص بتسوية المعاشات والمكافآت للموظفين و المستخدمين الذين
لهم مدد خدمة دائمة في الحكومة و في ديوان األوقاف الملكية

400 6    مذآرة تفسيرية للمرسوم بقانون الخاص بمراقبة تربية و بيع نباتات الفاآهة

5 2 27 1932/4/4 418 1    بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على قبول االقتراح المقدم من بعض حاضرات النواب المحترمين بتكليف لجنة الالئحة الداخلية و تعديل 
قانون النظام الداخلي للبرلمان بالتعجيل بنظر االقتراحات المحالة عليها و تقديم تقريرها عنها

419 2    بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و لم توافق على االقتراح المقدم من بعض حاضرات النواب المحترمين بتكليف لجنة الالئحة الداخلية و تعديل قانون
النظام الداخلي للبرلمان بالتعجيل بنظر االقتراحات المحالة عليها و تقديم تقرير عنها

420 3   مذآرة إيضاحية لمشروع القانون الخاص بتخفيض إيجار األطيان الزراعية عن سنة 1930- 1931

5 2 28 1932/4/5 444-446 1    مذآرة مرفوعة من وزارة المالية رياسة مجلس الوزراء عن مشروع قانون الغرف التجارية
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5 2 29 1932/4/6 472 1   نص المذآرة المرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون باعتماد بيع قطعتي أرض في مدينة بور فؤاد بثمن مخفض إلى رئيس الفرير بلو برميل و
رئيسة راهبات الراعي الصالح

473 2   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع قانون باعتماد بيع قطعتي أرض في مدينة بور فؤاد بثمن مخفض إلى رئيس فرير بلويرميل و 
رئيسة راهبات الراعي الصالح

474 3    نص مذآرة اللجنة المالية المرفوعة إلى مجلس الوزراء بشأن االستبدال االختياري للمعاشات

475 4    بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى في ميزانية السنة المالية 1931-1932 ( القسم 16 "معاشات و 
مكافآت") بمبلغ 320,000 جنيه لالستبدال االختياري للمعاشات

5 2 30 1932/4/11

5 2 31 1932/4/12

5 2 32 1932/4/20 537 1    بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على ما رأته لجنة المالية من تخفيض %20 من االعتمادات المدرجة للعليق في  جميع وزارات الحكومة و 
مصالحها

538 2    بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و لم توافق على ما رأته لجنة المالية من تخفيض %20 من االعتمادات المدرجة للعليق في جميع وزارات الحكومة و 
مصالحها

5 2 33 1932/4/21 550 1   مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء... أوضحت مصلحة خفر السواحل و مصايد األسماك المؤرخ 28 يونيه سنة 1931 أنه بمناسبة إنشاء الرصيف الجديد 
لرسو اليخت الملكيّ محروسة" في رأس التين,...

551 2   مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء...  خصص في ميزانية وزارة األشغال العمومية للسنة المالية 1931-1932 اعتماد قدره 1377 ج. م في الباب األول 
للعمال باليومية لتفتيش ري السودان...

552 3   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى بمبلغ 2000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1931-1932 من أصل 
تكاليف البناء و النفقات الالزمة بنقل مكاتب قسم سواحل ميناء اإلسكندرية و مخازنها إلى مباني اليخت (محروسة) في الترسانة

553 4
1931-1932 ( القسم 11" وزارة األشغال    بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى في ميزانية السنة المالية
لعمومية " فرع 2 " الري" - باب أول - (ماهيات و أجر و مرتبات) بمبلغ 24761 جنيها مصريا زيادة على اعتماد العمال بالمياومة في التفتيش إلمام لري 

السودان

5 2 34 1932/4/25 572 1   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على بقاء مبلغ 10000 جنيه في بند 43 "إعمال جديدة "

2    بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على حذف مبلغ 10,000 جنيه من بند43 "إعمال جديدة"

5 2 35 1932/4/26

5 2 36 1932/4/27
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5 2 37 1932/4/28 623 1    بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع القانون الخاص بتسوية المعاشات والمكافآت للموظفين و المستخدمين الذين لهم مدد خدمة دائمة
في الحكومة و في ديوان الملكية

5 2 38 1932/5/3

5 2 39 1932/5/4

5 2 40 1932/5/5 679 1    بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع القانون الخاص بإضافة مادة إلى قانون العقوبات األهلي بشأن عدم تسليم األطفال و خطفهم

2 1931-1932 (القسم 14" وزارة الحربية و     بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى في ميزانية السنة المالية
البحرية " الفرع 2 "مصلحة الحدود" باب 3 "أعمال جديدة" ) بمبلغ 3146 جنيها لتكملة بناء مستشفي القصير و سيوه

5 2 41 1932/5/9

5 2 42 1932/5/10 722 1    بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و لم توافق على رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم محمد مصطفى رجب

723 2    بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم محمد مصطفى رجب

5 2 43 1932/5/11 736 1    بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم على مشروع القانون الخاص بتربية و بيع نباتات الفاآهة

5 2 44 1932/5/16 761-779 1    مذآرة وزارة األشغال العمومية إلى مجلس الوزراء بمشروع إنشاء خزان جبل األولياء

5 2 45 1932/5/17

5 2 46 1932/5/18

5 2 47 1932/5/23 859-860 1    بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على المرسوم بمشروع قانون الخاص بإنشاء خزان جبل األولياء

861 2    بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و لم توافق على المرسوم بمشروع قانون الخاص بإنشاء خزان جبل األولياء

5 2 48 1932/5/25

5 2 49 1932/5/26
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5 2 50 1932/5/30

5 2 51 1932/5/31 928 1    مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء ... بحثت وزارة الداخلية حالة اعتمادا ميزانيتها عن السنة المالية 1931-1932 في مختلف أبوابها مع مراعاة 
االعتمادات اإلضافية و التجاوز في بند المصروفات السرية الذي أقره مجلس الوزراء في 31 ديسمبر سنة 1931 فأتضح إن الحالة ستسفر عما يأتي:

929 2   مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء  ..."تبين من بحث االعتمادات في ميزانية المحاآم المختلطة ( قسم القضاء) لسنة 1931-1932 أن اعتمادا الباب الثاني 

930-931 3    نص آتاب رياسة مجلس الشيوخ المبلغ إلى رياسة مجلس النواب

932 4    مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء " أدرج في ميزانية السنة المالية 1931-1932 القسم 6 وزارة المالية الفرع 5 المطبعة األميرية الباب الثاني مصاريف 
عمومية اعتماد قدره 10544 ج. م في البند 6 "تشغيل مطبوعات المصالح " ...

933 5    مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء... "في ميزانية وزارة المالية - مصلحة األموال المقررة - للسنة المالية الحالية اعتماد قدره 8000 ج.م في البند 12 من 
الباب الثاني لصرف إعانة الحكومة لصندوق االقتصاد و التعاون للصيارف و المساحين...

5 2 52 1932/6/1 948-952 1

للسنة المالية وزارة الداخلية" "8 (القسم فتح اعتمادات إضافية في ميزانية   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروعات القوانين اآلتية: (ا)
1932-1931 بمبلغ 115,800 ج.م). (ب) فتح اعتماد اضافى بمبلغ 21,500 ج.م في ميزانية السنة المالية 1931-1932 (القسم 10 "وزارة الحقانية")  
ج) فتح اعتماد اضافى في ميزانية السنة المالية 1931-1932 (القسم 6 "وزارة المالية" الفرع 5 " المطبعة األميرية" الباب الثاني " مصاريف عمومية" 
بمبلغ 8000 ج.م).  (د) فتح اعتماد اضافى في ميزانية السنة المالية 1931-1932 (القسم 6"وزارة المالية " فرع 2 " مصلحة األموال المقررة" باب 2 

"5000 ج.م). "مصاريف عمومية

950-951 2    بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع قانون بتخفيض إيجار األطيان الزراعية عن سنة 1931-1930

5 2 53 1932/6/6 969 1    مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء:  يؤخذ من آتاب لحضرة صاحب السعادة عميد آلية الطب تاريخه 25 فبراير سنة 1932 أنه من المرغوب فيه جدا أن 
تتولى الجامعة المصرية إدارة مستشفى األطفال الجديد الطابع لجمعية رعاية الطفل, ...

970 2    بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع قانون الغرف التجارية

971 3 :  المادة 232  عن قانون العقوبات تنص على عقاب آل من يهتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سَن آل منهما أربع عشرة سنة آاملة بغير     مذآرة إيضاحية
قوة أو تهديد,...

972 4    اقتراح بقانون بتعديل الفقرة األولى من المادة الثانية من األمر العالي الصادر بتاريخ 20 رمضان سنة 1312 الموافق 16 مارس سنة 1895

5 2 54 1932/6/7 989-990 1 1932 على ميزانية األوقاف الخيرية ظهر بأن بعض أبواب الماهيات    صورة مذآرة مرفوعة للمجلس األعلى بعمل حساب المنصرف لغاية شهر فبراير سنة
و األجر و المرتبات و المعاشات يلزم لها اعتمادات إضافية لسد التجاوز المنظور حصوله بها حتى آخر السنة المالية المذآورة....

991 2   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع القانون الخاص بفتح اعتماد اضافى في ميزانية وزارة األوقاف لسنة 1931 المالية بمبلغ 
57125 جنيها

5 2 55 1932/6/8
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5 2 56 1932/6/9

5 2 57 1932/6/13 1059-1060 1    محضر توقيع االتفاق بين الحكومة المصرية و الحكومة اإليطالية بشأن تعيين الحدود بين مصر و برقة في يوم السادس من شهر ديسمبر من السنة الخامسة
 و العشرين بعد األلف و التسعمائة بالقاهرة, ...

1061 2    بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع قانون بالموافقة على االتفاق اإليطالي المصري الخاص بحدود مصر الغربية

5 2 58 1932/6/14 1075 1 ... في 27 مايو سنة 1931 وافق مجلس الوزراء على اقتراح لوزارة المالية بمنح إعانة قدرها عشرون قرشا عن آل     مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء
قنطر من القطن من أية رتبة يستهلك في المصانع المصرية للغزل و النسج بالشروط اآلتية:

1076 2    مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء  يؤخذ من آتاب لوزارة الداخلية ( السكرتيرية المالية) بتاريخ 17 فبراير سنة 1932 أن أعمال ردم البرك تتطلب 
صرف مبلغ 21081 ج.م في السنة المالية الحالية.

1077 3    مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء : تتشرف اللجنة المالية بأن ترفع إلى مجلس الوزراء مشروع ميزانية دار الكتب المصرية عن السنة المالية 1932-
1933 و قد قدرت فيها اإليرادات و المصروفات آما يلي...

1078 4
   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروعي القانونين اآلتيين: (ا) مشروع قانون بنقل مبلغ 11500 ج.م بميزانية وزارة الصحة العمومية 

لسنة 1931-1932 من الباب 2"مصاريف عمومية " إلى الباب 3 "أعمال جديدة -بند 25 "ردم البرك." (ب) مشروع قانون بربط ميزانية دار الكتب 
المصرية لسنة 1932-1933 المالية.

1079 5    مذآرة إيضاحية عن مشروع قانون بإضافة بعض أحكام إلى قانون العقوبات األهلي

5 2 59 1932/6/15 1093-1095 1 : في شهر يوليه الماضي عرضت وزارة المالية على البرلمان مشروع قانون بأخذ 500,000 ج,م من المال االحتياطي     مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء
و تخصيصه الآتتاب الحكومة في أسهم بنك التسليف الزراعي.

1096 2    بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع قانون بأخذ مبلغ مليونين من الجنيهات من االحتياطي العام و تخصيصه القروض التي تقدمها
الحكومة إلى تقدمها الحكومة إلى بنك التسليف الزراعي.

1097-1098 3    نص آتاب رياسة مجلس الشيوخ المبلغ إلى رياسة مجلس النواب:  عن مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى مقداره 2485 جنيها في ميزانية وزارة األشغال 
العمومية (مصلحة المباني األميرية) للسنة المالية 1932-1931

1099-1101 4   مذآرة إيضاحية عن مشروعي القانونين الخاصين بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات و بإدخال بعض أحكام خاصة باإلجراءات الجنائية

5 2 60 1932/6/16 1112 1    بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروعي القانونين اآلتيين: (ا) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات األهلي (ب) مشروع 
قانون بإدخال بعض أحكام خاصة باإلجراءات الجنائية.

5 2 61 1932/6/20 1133 1   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع قانون بربط ميزانية الجامعة المصرية لسنة 1932-1933 المالية

5 2 62 1932/6/21 1145-1146 1    مذآرة إيضاحية لمشروع القانون الخاصة بالمعاقبة على ما يقع من الغش في مادة تحقيق الوراثة أو عقد الزواج

1147-1148 2    بيان اآلراء التي أخذت باالسم و وافقت على مشروع قانون باعتبار ما يرتكب من الغش في مادة تحقيق الوارثة أو عقد الزواج معاقبا عليه
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1149 3   المذآرة التفسيرية بما المادة األولى من األمر العالي الصادر في 20 رمضان سنة 1312 الموافق 16 مارس سنة 1895 تنص على شروط يجب توافرها 
فيمن يعين عمدة, و ليس من بينها شرط إحسان القراءة و الكتابة

5 2 63 1932/6/22 1165-1195 1    مذآرة إلى مجلس الوزراء : أوضحت وزارة المالية في المذآرة التي رفعتها إلى مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 25 نوفمبر سنة 1931 األسباب التي 
حدت بها إلى التفكير في وضع نظام للتسليف العقاري ألرباب الملكيات الصغيرة.....

1196 2    بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع قانون بالترخيص للحكومة في أخذ مبلغ مليون من الجنيهات من االحتياطي العام لعقد سلف 
مضمونة برهن عقاري لمالك األرضي الزراعية

5 2 64 1932/6/23 1207 1    نص آتابي رياسة مجلس الشيوخ المبلغين إلى رياسة مجلس النواب

1208 2    مذآرة إيضاحية عن مشروع القانون الخاص بتقرير عدم جواز التنازل عن المكافأة البرلمانية أو الحجز عليها

1209 3    بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم  وافقت على مشروع القانون الخاص بتقرير عدم جواز التنازل عن المكافأة البرلمانية أو الحجز عليها

1210 4   مذآرة إيضاحية عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم أحمد والى الجندي

1211 5   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم أحمد والى الجندي بإلغاء المادة 143 من المرسوم بقانون رقم 
88 لسنة 1931

5 2 65 1932/6/27 1242 1   مذآرة إيضاحية عن مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى بمبلغ 12,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1931-1932 قسم 6 " وزارة المالية" فرع 7 
(مصلحة الجمارك) باب 2 (مصاريف عمومية )

1243-1244 2
   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على ما يلي: (ا) مشروع القانون الخاص بإضافة بعض أحكام إلى قانون العقوبات األهلي. (ب) مشروع 

القانون الخاص بفتح اعتماد اضافى بمبلغ 12000 ج.م في ميزانية السنة المالية 1931-1932 قسم 6  "وزارة المالية" فرع 7 (مصلحة الجمارك) باب 2 
(مصاريف عمومية )

5 2 66 1932/6/28 1284-1286 1   مذآرة عن ميزانية وزارة األوقاف سنة 1933-1932

5 2 67 1932/6/29 1316-1317 1   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع قانون بالترخيص في منح التزام باستغالل خطوط األتوبيس بمدينة القاهرة

1318-1331 2
   مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء  "تتشرف اللجنة المالية بأن ترفع إلى مجلس الوزراء مذآرة إيضاحية عن التعديالت المطلوب إدخالها على بعض 

أبواب المصروفات في مشروع ميزانية السنة المالية 1932-1933 المعروض اآلن على البرلمان, حتى إذا ما أقر المجلس تلك التعديالت عرض مشروع 
المرسوم المرفق على حضرة صاحب الجاللة الملك للتصديق عليه توطئة لتقديم األمر إلى البرلمان...

1332 3    نص مذآرة اللجنة المالية بوزارة المالية المرفوعة إلى مجلس الوزراء: مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء.  "تتشرف اللجنة المالية بأن يرفع إلى مجلس 
الوزراء مذآرة إيضاحية عن الحساب الختامي لإلدارة المالية عن سنة 1931-1930...

1333 4    نص مذآرة اللجنة المالية بوزارة المالية المرفوعة لمجلس الوزراء: مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء "في ميزانية وزارة المواصالت للسنة المالية 
1932-1931 (الباب الثاني) اعتماد قدره 58970 ج.م في البند 10 "الصيانة و التصليحات " منه 57000 ج.م لمرآبات النقل...
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1334-1335 5
  بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على ما يأتي: (ا) مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لإلدارة المالية عن سنة 1930-1931 .(ب) 

مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 19,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1931-1932 بالقسم 13 " وزارة المواصالت" الفرع 1 "ديوان العموم" 
الباب الثاني "مصاريف عمومية."

1336 6    اقتراح بمشروع قانون بإلغاء األمر العالي الصادر في 29 يونيه سنة 1899 الخاص بخفر و حفظ جسور النيل

1337 7    مشروع قانون بتعديل الدآريتو الصادر في 18 مايو سنة 1892 بشأن اختصاص المحاآم األهلية بنظر الدعاوى التي ترفع من األهالي على الحكومة

5 2 68 1932/6/30 1351-1352 1    نص المذآرة المرفوعة إلى مجلس إدارة  السكك الحديدية : عن مشروع قانون بمنح مكافأة خاصة لسائقي القطارات بمصلحة سكك حديد الحكومة

1353 2    بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع قانون بمنح مكافأة خاصة لسائقي القطارات بمصلحة سكك حديد الحكومة

1354 3    نص آتاب رياسة مجلس الشيوخ المبلغ إلى رياسة مجلس النواب: عن مشروع ميزانية الدولة لسنة 1932-1933 المالية (القسم الثاني -المصروفات) قسم 
16 (معاشات و مكافآت)

1355 4   مذآرة إلى مجلس الوزراء. "جاء في المذآرة التي سبق أن رفعتها وزارة المالية في 25 أبريل سنة 1932 إلى مجلس الوزراء بشأن إيجاد نظام للتسليف 
العقاري لفائدة صغار المالك الزراعيين ..."

1356 5    مذآرة إلى مجلس الوزراء. " سبق أن وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 6 يوليه سنة 1931 على المذآرة التي رفعتها إليه وزارة المالية بخصوص 
مشروع بقانون ببيع المحصوالت المرتهنة للقروض التي أسفها بنك التسليف الزراعي المصري ..."

1357 6
   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على ما يأتي: (ا) مشروع قانون باستثناء القروض التي يقرضها التسليف الزراعي المصري من أحكام 

القانونين رقم 31 لسنة 1912 و رقم 4 لسنة 1913 بعدم جواز بوقع الحجز على األمالك الزراعية الصغيرة. (ب) مشروع قانون ببيع المحصوالت المرتهنة 
للقروض التي يسلفها بنك التسليف الزراعي المصري.

5 2 69 1932/7/4 1381 1    نص مذآرة اللجنة المالية بوزارة المالية المرفوعة لمجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى بمبلغ 2000 جنيه في ميزانية السنة المالية 
1931-1932

1382 2    نص آتاب رياسة مجلس الشيوخ المبلغ إلى رياسة مجلس النواب عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1931-1932 بمبلغ 
3146 ج.م لتكملة بناء مستشفى القصير وسيوه

1384-1385 3    بيان اآلراء التي أخذت باالسم و وافقت على مشروع قانون خاص بطرح البحر وأآله

1386 4    مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء. تطلب "جمعية الشبان المسلمين" أن تؤجرها الحكومة قطعة أرض من أمالك الدولة بأجرة أسمية لتقيم عليها دارا و 
ناديا..."

1387-1388 5    بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع قانون بتأجير قطعة أرض من أمالك الدولة إلى جمعية الشبان المسلمين

1389-1391 6    مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء. "في 12 أبريل سنة 1932 وافق مجلس الوزراء على فتح اعتماد اضافى بمبلغ 4000 ج.م في البند 12 "إعانة 
لصندوق االقتصاد و التعاون للصيارفة والمساحين" من ميزانية مصلحة األموال المقررة لسنة 1932-1931 ..."
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5 2 70 1932/7/5 1413-1414 1   بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مرسوم بمشروع قانون بالموافقة على مشروع االتفاق الذي تم بين الجامعة المصرية و جمعية رعاية 
الطفل على مبادلة مستشفى األطفال المملوك للجمعية بأرض مملوآة للحكومة و بمبلغ أربعين ألف جنيه تدفعه الحكومة على أربعة أقساط سنوية متساوية

1415-1452 2    وزارة المالية اللجنة المالية:  مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع ميزانية سنة 1933-1932

5 2 71 1932/7/6 1464-1465 1    جدول حرف (ا) إيرادات األوقاف الخيرية لسنة 1932 المالية و مصروفات األوقاف الخيرية لسنة 1932 المالية

1466-1467 2    جدول حرف (ب) إيرادات أوقاف الحرمين 1932 المالية و مصروفات أوقاف الحرمين لسنة 1932 المالية

1468-1469 3    جدول حرف (ج) إيرادات األوقاف األهلية لسنة 1932 و مصروفات األوقاف األهلية لسنة 1932

1470-1471 4    بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع قانون  ميزانية وزارة األوقاف لسنة 1933-1932

1472 5    مشروع ميزانية سنة 1932-1933 قسم 2- البرلمان  فرع 2- مجلس النواب  توزيع المصروفات بندا بندا

5 2 72 1932/7/7 1486-1488 1   ميزانية 1932-1933  جدول حرف (ا)   المصروفات واإليرادات

1489-1490 2    بيان اآلراء التي أخذت بالنداء باالسم و وافقت على مشروع قانون بربط الميزانية العامة للدولة لسنة 1932-1933 (المالية )

5 3 0 1932/12/15  

5 3 1 1932/12/15

5 3 2 1932/12/19

5 3 3 1932/12/20 36-37 1    بيان المراسم بقوانين والمراسيم الخاصة اعتمادات إضافية التي صدرت بعد فض دور االنعقاد األخير للبرلمان

5 3 4 1932/12/21 64-78 1    مذآرة إيضاحية لمشروعة القانون الخاصة بترتيب مجالس المديريات و تحديد اختصاصاتها

5 3 5 1932/12/26

5 3 6 1932/12/27
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5 3 7 1932/12/28

5 3 8 1933/1/2 137-138 1    بيان أسماء حاضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بالنزول مجانا لوزارة األوقاف عن قطعة أرض من
أمالك الدولة لضمها إلى مسجد الزينى

139-140 2 10,000 جنيه في     بيان أسماء حاضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى بمبلغ
ميزانية مصلحة التجارة والصناعة ( الباب الثالث) لسنة 1932-1933 المالية إلنشاء معمل تجارب لتحسين حالة الدباغة

5 3 9 1933/1/3 150 1    بيان أسماء حاضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و لم يوافقوا على االقتراح المقَدم بجعل الرسوم التي تجبيها مجالس المديريات 
7%

151 1مكرر    بيان أسماء حاضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على االقتراح المقَدم بجعل الرسوم التي تجبيها مجالس المديريات %7

5 3 10 1933/1/4

5 3 11 1933/1/5

5 3 12 1933/1/9

5 3 13 1933/1/10

5 3 14 1933/1/11 210 1   بيان أسماء حاضرات النَواب المحترمين الذين آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على بقاء المادة 38 من مشروع قانون ترتيب مجالس المديريات و تحديد 
اختصاصها

211 1مكرر    بيان أسماء حاضرات النَواب المحترمين الذين آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على حذف المادة 38 من مشروع قانون ترتيب مجالس المديريات و تحديد 
اختصاصها

5 3 15 1933/1/16

5 3 16 1933/1/17 233-235 1    مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء بشأن الترخيص لوزارة المالية بإصدار سندات على الخزانة تنفيذ لالتفاق مع البنوك العقارية الذي أقره المجلس بجلسته 
8 ديسمبر سنة 1932

236 2

..."تطلب الجمعية الطبية المصرية تسليمها قطعة أرض أمالك الدولة لتقيم عليها بناء خاصا إلدارة الجمعية و قاعة    مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء
المحاضرات و هذه الجمعية تضم أآثر من خمسمائة من األطباء و لها مجلة شهرية و تعقد جلسات يلقى فيها األعضاء أو آبار األطباء األجانب الذين يفدون 
من الخارج محاضرات علمية آما أنها تشجع األبحاث الطبية بمكافآت و جوائز لهذا الغرض و تصرف للجمعية إعانة سنوية قدرها 1200 جنيه من ميزانية 

العمومية المعارف وزارة

237 3
: (ا) مشروع قانون بالترخيص في    بيان أسماء حاضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروعي القانونين اآلتيين
إصدار أزون على الخزانة. (ب) مشروع قانون بتأجير قطعة أرض من أمالك الدولة مساحتها 2154 مترا للجمعية الطبية المصرية لمدة 99 سنة بإيجار 

أسمى إلقامة دار للجمعية عليها.
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5 3 17 1933/1/18

5 3 18 1933/1/23

5 3 19 1933/1/31 276 1 "ورد في آتاب لوزارة المعارف العمومية أنه لم يتم من أبنية الجامعة المصرية سوى آليتي الحقوق و اآلداب و المكتبة     مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء 
أما باقي األبنية  و هي إدارة الجامعة و بهو االحتفاالت الجامعة و آلية العلوم فلم تبن بعد..."

277 2
"بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء في 19 أآتوبر سنة 1932 بمنح إعانة لتصدير األذرة الشامية تطلب وزارة     مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء 

المالية فتح اعتماد في ميزانيتها عن السنة الحالية الحاضرة (الباب الثالث) بمبلغ خمسين ألف جنيه لدفع اإلعانة المشار إليها، على أن يؤخذ هذا االعتماد من 
مجموع و فورات الميزانية ...."

278 3
   مذآرة اللجنة المالية بوزارة المالية المرفوعة إلى مجلس الوزراء: مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء  " تطلب وزارة األشغال العمومية فتح اعتماد اضافى 

في ميزانية السنة المالية الحالية قدره 55800 ج.م لتسوية التجاوزات المتوقعة في اعتمادات الباب الثاني من ميزانية مصلحة الميكانيكا و الكهرباء و التي 
ترجع إلى األسباب اآلتية..."

279-280 4

   بيان أسماء حاضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: (ا) مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى بمبلغ 15,000 
لف جنيه في ميزانية السنة المالية الحاضرة من أصل التكاليف المقدرة لبناء مقر إدارة الجامعة و بهو االحتفاالت الجامعية. (ب) مشروع قانون بالترخيص 

في إصدار اذونات على الخزانة. (ج) مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى بمبلغ 55800 جنيه في ميزانية مصلحة الميكانيكا و الكهرباء عن السنة المالية 
1933-1932 لتسوية التجاوز المتوقع حصوله في جملة اعتماد الباب الثاني.

281 5 50,000 جنيه في     بيان أسماء حاضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى بمبلغ
ميزانية وزارة المالية (الديوان العام) عن السنة المالية الحاضرة لصرف اإلعانة الى تدفع عند تصدير األذرة الشامية

5 3 20 1933/2/1 399 1 "من األعمال التي تشتمل عليها ميزانية مصلحة المباني بناء سجن شبين الكوم، فقد اعتمد هذا العمل في سنة 1929 و     مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء 
لكنه لم يبدأ فيه إلى اآلن، لعدم إدراج اعتماد  له في ميزانيات السنوات التالية..."

300 2    مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء  " طلبت مصلحة الصحة العمومية إلى مصلحة األمالك األميرية الموافقة على تخصيص قطعة أرض من أمالك الدولة 
بجهة الجبل األحمر بالعباسية قسم الوايلى بمدينة القاهرة إلنشاء جبانة و طريق لها للطوائف اإلنجيلية الوطنية اآلتية...."

301-302 3
   بيان أسماء حاضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: (ا) مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى بمبلغ 4000 جنيه 

في ميزانية مصلحة المباني األميرية عن السنة المالية الحاضرة، و ذلك من أصل التكاليف  المقدرة لبناء سجن في شبين الكوم. (ب) مشروع قانون بالتنازل 
للطوائف اإلنجيلية الوطنية عن قطعة أرض من أمالك الدولة إلنشاء جبانة و طريق إليها.

5 3 21 1933/2/6

5 3 22 1933/2/7 334 1     مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء " أجاز مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 21 يوليه سنة 1932 لحضرة صاحب السعادة وزير المواصالت التوقيع 
على اتفاقية بإنشاء محطة لإلذاعة الالسلكية يعهد بإدارتها إلى شرآة ماروآونى المدة عشر سنوات..."

335-336 2    بيان أسماء حاضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى بمبلغ 2000 جنيه في ميزانية 
وزارة المواصالت عن السنة المالية الحالية من التكاليف المقدرة إلنشاء محطتين لالذانة الالسلكية في أبى زعبل و اإلسكندرية

337 3    مذآرة عن مشروع القانون الخاص بزواج الممثلين الدبلوماسيين القنصليين
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5 3 23 1933/2/8 358-360 1   مذآرة تفسيرية عن مشروع القانون المنظم لتشغيل األحداث من الذآور اإلناث في الصناعة

5 3 24 1933/2/13 381-382 1
   نص مذآرة وزارة األشغال العمومية المرفوعة إلى مجلس الوزراء  " لم تكد اللجنة الدولية التي استشيرت في مسألة أمكان تعلية خزان أسوان للمرة الثانية 

تنتهي من أعمالها و تقرر أمكان إجراء هذه التعلية إلى درجة تسمح بتخزين المياه إلى منسوب 122 حتى شرعت وزارة األشغال العمومية في تحضير 
الرسومات و المواصفات و العقود الالزمة  لتنفيذ هذه التعلية..."

5 3 25 1933/2/14 399-400 1    بيان أسماء حاضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع القانون الخاص بنزع الملكية الذي تستلزمه التعلية الثانية
لخزان أسوان

401-403 2    مذآرة تفسيرية عن مشروع القانون المنظم لتشغيل النساء في الصناعة و التجارة

5 3 26 1933/2/15 421-464     وزارة المالية  اللجنة المالية  مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع ميزانية سنة 1933-1934 المالية

5 3 27 1933/2/20 479 1    مشروع قانون العزب و األبنية خارج السكن

480-481 2    مشروع القانون الخاص بالعزب آما قررته لجنة الداخلية و الشؤون الصحية

482 3    مشروع قانون بإلغاء المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1929 الخاص بإضافة فقرة إلى المادة 52 من قانون تحقيق الجنايات األهلي

483-488 4    مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 1933-1934 قسم 5- وزارة الخارجية

5 3 28 1933/2/21 505-507 1    اتفاق بين الحكومة المصرية و البنك العقاري المصري بشأن تجميد و مد آجال القروض المضمونة برهن عقاري للبنك المذآور

508-510 2    اتفاق بين الحكومة المصرية و بنك األراضي المصري بشأن تجميد و مد آجال القروض المضمونة برهن عقاري للبنك المذآور

511-513 3    اتفاق بين الحكومة المصرية و شرآة الرهن العقاري المصري ليمتد بشأن تجميد و مد آجال القروض المضمونة برهن عقاري للشرآة المذآورة

514 4    مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء بشأن الترخيص لوزارة المالية بإصدار سندات على الخزانة تنفيذ لالتفاق مع البنوك العقارية الذي اقره المجلس بجلسة 
8 ديسمبر سنة 1932 .

515-517 5
"لما رأت وزارة المالية منذ أوائل هذا العام أن األزمة ما زالت حامية الوطيس، و أن األمل في قرب انفراجها ما لبث ضئيال، و     مذآرة إلى مجلس الوزراء 

ن اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة بشيء آثير من التضحية المالية سواء أآانت عن طريق التدخل الذي قام به بنك التسليف الزراعي المصري أم عن
طريق الصفقات التي أتمتها الشرآة العقارية،..."

518-519 6    بيان أسماء حاضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بتجميد و مد آجال سلف بعض البنوك العقارية
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5 3 29 1933/2/27

5 3 30 1933/2/28

5 3 31 1933/3/1 572 1     عن مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى بمبلغ 4000 جنيه في ميزانية مصلحة األموال المقررة لتسوية ثمن األطيان التي يحجز عليها إداريا

573 2      عن مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى بمبلغ 11300 جنيه في ميزانية المحاآم المختلطة لسنة 1933-1932

5 3 32 1933/3/6 597 1    عن مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى قدره 15000 جنيه في القسم 18 "مصارف غير منظورة" من ميزانية السنة المالية 1933-1932

598-599 2
   بيان أسماء حاضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي:  (ا) مشروع القانون الخاص بفتح اعتماد اضافى بمبلغ 
4000 جنيه في ميزانية مصلحة األموال المقررة لتسوية ثمن األطيان التي يحجز عليها إداريا مقابل األموال و غيرها و يرسو مزادها على الحكومة. (ب) 

مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى قدره 15000 جنيه في القسم 18 "مصاريف غير منظورة" من ميزانية  السنة المالية 1933-1932

600-601 3    بيان أسماء حاضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي قدره 11300 جنيه في ميزانية 
المحاآم المختلطة لسنة 1932-1933 لتسوية التجاوز المتوقع في بعض بنود الباب الثاني

5 3 33 1933/3/7

5 3 34 1933/3/8 640-641    مذآرة إيضاحية عن مشروع قانون الخبراء أمام المحاآم األهلية

5 3 35 1933/3/13

5 3 36 1933/3/14 694 1    مذآرة إيضاحية بتعديل بعض مواد القانون رقم 42 لسنة 1927 بإعادة تنظيم الجامعة المصرية

695 2    عن مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى بمبلغ 6500 ج.م في ميزانية السنة المالية 1933-1932

696 3    بيان أسماء حاضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى بمبلغ 6500 جنيه في ميزانية 
وزارة المالية الشتراك الحكومة السوق العالمية التي ستقام بمدينة شيكاغو

5 3 37 1933/3/20

5 3 38 1933/3/21 753-754 1    عن مشروع قانون بالموافقة على المعاهدة الخاصة بتحديد صنع المخدرات و تنظيم توزيعها

755-756 2    بيان أسماء حاضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بالموافقة على المعاهدة الخاصة بتحديد صنع 
المخدرات و تنظيم توزيعها الموقع عليها بجنيف في 13 يوليه سنة 1931
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757-758 3    بيان أسماء حاضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مرسوم بمشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم 42 لسنة 
1927 بإعادة تنظيم الجامعة المصرية

759-760 4    بيان أسماء حاضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون خاص بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس 
بالجامعة المصرية و تأديبهم

5 3 39 1933/3/22 775-776 1    عن مشروع قانون خاص باستبدال حقوق الموظفين و المستخدمين و ضباط الجيش في المعاش

777 2    مذآرة وزارة المواصالت المرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام األمر العالي الصادر في 29 نوفمبر سنة 1900 والقانون 
رقم 2 لسنة 1904 الخاصين بصندوق التوفير بمصلحة البريد

778 3    مذآرة إيضاحية لمشروع القانون الخاص بإضافة مادة مكررة إلى قانون العقوبات األهلي تتناول مسألة الشيكات بدون رصيد

5 3 40 1933/3/27 804-805 1    بيان أسماء حاضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع القانون الخاص بزواج الممثلين السياسيين و القنصليين

806 2    مذآرة إيضاحية عن مشروع قانون بتخفيض إيجار األطيان عن سنة 1931-1932 الزراعية

5 3 41 1933/3/28

5 3 42 1933/3/29 846 1    عن مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى بمبلغ 1271630 جنيها في ميزانية مصلحة الري للسنة المالية الحاضرة

847-848 2 1,271,630 جنيها في    بيان أسماء حاضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى بمبلغ
ميزانية وزارة األشغال العمومية لسنة 1933-1932

849 3    عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 4590 جنيه في ميزانية المطبعة األميرية للسنة 1933-1932

850 4    عن مشروع قانون باعتماد تأجير قطعة أرض من أمالك الدولة لجمعية اإلسعاف بأسيوط بإيجار أسمى لمدة 99 سنة

851-852 5
  بيان أسماء حاضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: (ا) مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى بمبلغ 4590 ج.م 
في ميزانية المطبعة األميرية للسنة المالية 1932-1933 لتسوية الفرق بين االعتماد المرصد ألجور تشغيالت البرلمان و بين المنظور تحصيله عن تأدية 

خدمات له. (ب) مشروع قانون باعتماد تأجير قطعة أرض من أمالك الدولة لجمعية اإلسعاف بأسيوط بإيجار أسمى لمَدة 99 سنة.

853 6    مذآرة تفسيرية لمشروع القانون الخاص بمعامل التفريخ الصناعي للدجاج

854 7    بيان أسماء حاضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع القانون الخاص بمعامل التفريخ الصناعي للدجاج

5 3 43 1933/4/10 881-882    مذآرة عن مشروع القانون الخاص بتنظيم التخصيص في الجامع األزهر
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5 3 44 1933/4/11

5 3 45 1933/4/12 942-943    بيان أسماء حاضرات النَواب المحترمين الذين أخذت بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون الخاص بتنظيم التخصيص في الجامع األزهر

5 3 46 1933/4/18 980-981 1   عن مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى قدره 40,000 جنيه في ميزانية وزارة المالية لشراء البصل من األسواق المحلية و تصديره إلى الخارج

982-983 2 40,000 جنيه في ميزانية     بيان أسماء حاضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي قدره
وزارة المالية لشراء البصل من األسواق و تصديره للخارج

984 3   عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم الدآتور محمد صالح بك بتعديل المادة 72 من الفصل الحادي عشر من األمر العالي الصادر في 9 
فبراير سنة 1901 مشتمال على الئحة السجون

5 3 47 1933/4/19

5 3 48 1933/4/24 1035 1   عن مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى بمبلغ 3300 جنيه في ميزانية السنة المالية 1932-1933 قسم 14- "وزارة الحربية والبحرية" فرع1- "ديوان 
العموم و الجيش" باب 3- "أعمال جديدة" لتسوية التجاوز المتوقع حصوله في الباب المذآور

1036 2    عن مشروع قانون بمد ميعاد تقديم مشروع قانون التعريفة الجمرآية و مشروع القانون الخاص برسم اإلنتاج إلى البرلمان لمدة سنة

1037-1038 3

   بيان أسماء حاضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: (ا) مشروع القانون الخاص باستبدال حقوق الموظفين و 
المستخدمين و ضباط الجيش في المعاش. (ب) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام األمر العالي الصادر في 29 نوفمبر سنة 1900 والقانون رقم 2 لسنة 

1904 الخاصين بصندوق التوفير بمصلحة البريد. (ج) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 3300 جنيه في ميزانية السنة المالية 1932-1933 قسم 14 
- وزارة الحربية والبحرية -فرع 1 "ديوان العموم والجيش " باب 3 "أعمال جديدة" لتسوية التجاوز المتوقع حصوله في الباب المذآور.(د) مشروع قانون 

بمد ميعاد تقديم مشروع قانون التعريفة الجمرآية و مشروع القانون الخاص برسم اإلنتاج إلى البرلمان لمدة سنة.

1039-1040 4    بيان أسماء حاضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع القانون الخاص بأخذ مليون جنيه من المال االحتياطي 
العام لتخصيصه لمساعدة مالك األراضي الزراعية المعرضين الخطر نزع الملكية بناء على طلب الدائنين.

5 3 49 1933/4/25 1063 1    بيان أسماء حاضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على المادة 23 من مشروع القانون الخاص بشروط توظف أعضاء 
هيئة التدريس بالجامعة المصرية و تأديبهم آما عَدلها مجلس الشيوخ.

5 3 50 1933/5/1

5 3 51 1933/5/2 1115-1116 1    بيان أسماء حاضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم ووافقوا على الثقة بالوزارة بمناسبة االستجواب المقَدم من حضرة النائب 
المحترم عبد العزيز الصوفانى

1117 2    عن مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى بمبلغ 1900 جنيه في ميزانية السنة المالية 1933-1932

1118 3    عن مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى قدره 35000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1933-1932
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1119 4    عن مشروع قانون بفتح اعتماد قدره 16,000 جنيه ميزانية مصلحة الجمارك لتسوية التجاوز المتوقع حصوله في جملة اعتمادات الباب الثاني

1120 5 99 سنة لمتحف فؤاد الصحي إلقامة دار للمتحف عليها بإيجار أسمى قدره جنيه سنويا لكامل     عن مشروع قانون بتأجير قطعة أرض من أمالك الدولة لمَدة
القطعة

1221-1222 6

   بيان أسماء حاضرات النَواب المحترمين الذين أخذت بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: (ا) مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى بمبلغ 1900 جنيه في 
ميزانية الجامعة المصرية للسنة الحالية في الباب الثالث "أعمال جديدة" لتسوية التجاوز في اعتماد نفقات المؤتمر الطبي و اعتماد الحفائر. (ب) مشروع 

قانون بفتح اعتماد قدره 16000 جنيه بميزانية مصلحة الجمارك لتسوية التجاوز المتوقع في جملة اعتمادات الباب الثاني. (ج) مشروع قانون بتأجير قطعة 
أرض من أمالك الدولة لمدة 99 سنة لمتحف فؤاد الصحي إلقامة دار للمتحف عليها بإيجار أسمى قدره جنيه واحد سنويا لكامل القطعة.

1123-1124 7    بيان أسماء حاضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى قدره 35000 جنيه في ميزانية 
الديوان العام لسداد المبالغ التي يستحق على وزارة المالية دفعها بصفة إعانة على تصدير الفول المصري إلى الخارج.

5 3 52 1933/5/3 1143-1144 1
  بيان أسماء حاضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم على ما يأتي: (ا) مشروع قانون بربط ميزانية الجامع األزهر و المعاهد الدينية 

العلمية اإلسالمية لسنة 1933 -1934 المالية. (ب) مشروع القانون الخاص باعتماد الحساب الختامي للجامع األزهر و المعاهد الدينية العلمية اإلسالمية لسنة 
1932-1931 المالية.

5 3 53 1933/5/8

5 3 54 1933/5/9 1211 1    بيان أسماء حاضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و لم يوافق على االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم الدآتور عبد العزيز
نظمى بك الخاص بطلب حذف الفقرة التالية للفقرة(أوال) من المادة الرابعة

1212-1213 2    مذآرة إيضاحية عن مشروع القانون الخاص بإدخال تعديالت و إضافات في الفرع الرابع من الفصل الثاني من الباب السابع من الكتاب األول من قانون 
المرافعات األهلي في المواد المدنية و التجارية

1214 3    مذآرة إيضاحية عن مشروع القانون الخاص بإضافة مادة جديدة إلى الباب السادسة من الكتاب الثالث من قانون العقوبات األهلي

5 3 55 1933/5/16 1250-1251 1    بيان أسماء حاضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون الخبراء أمام المحاآم األهلية

1252-1253 2   بيان أسماء حاضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بإدخال تعديالت و إضافات في الفرع الرابع من
الفصل الثاني من الباب السابع من آتاب األول من قانون المرافعات األهلي في المواد المدنية و التجارية

1254-1255 3   بيان أسماء حاضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى الباب السادس من الكتاب
الثالث من قانون من قانون العقوبات األهلي

1256-1257 4    عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم الدآتور عبد العزيز نظمى بك بتعديل المادة 232 من قانون العقوبات األهلي

1258 5    مذآرة إيضاحية عن مشروع القانون الخاص بأقدمية األفوآاتو العمومي لدى محكمة النقض و اإلبرام حينما يعين مستشارا بمحاآم االستئناف
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1259-1260 6
   بيان أسماء حاضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: (ا) مشروع القانون الخاص بوضع نظام لتشغيل األحداث 

من الذآور واإلناث في الصناعة. (ب) مشروع القانون الخاص بوضع نظام لتشغيل النساء في الصناعة. (ج) مشروع قانون بشأن أقدمية األفوآاتو العمومي 
لدى محكمة النقض واإلبرام حينما يعين مستشارا بمحاآم االستئناف.

1261-1262 7    بيان أسماء حاضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم الدآتور عبد 
العزيز نظمى بك بتعديل المادة 232 من قانون العقوبات األهلي.

5 3 56 1933/5/17

5 3 57 1933/5/18 1319 1    عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 350 جنيها في ميزانية الجامعة المصرية للسنة المالية 1932-1933 الباب الثالث "أعمال جديدة" زيادة على 
االعتماد المخصص ألعمال الحفائر.

1320 2 60150 جنيها في ميزانية السنة المالية 1932-1933 القسم 8- وزارة الداخلية لتسوية التجاوز المتوقع     عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
حصوله في ميزانية القسم المشار إليه.

1321-1323 3    مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع ميزانية الجامعة المصرية لسنة 1934-1933

5 3 58 1933/5/22 1347-1348 1
   بيان أسماء حاضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 3500 جنيها في 
ميزانية الجامعة المصرية للسنة المالية 1932-1933 الباب الثالث "أعمال جديدة" زيادة االعتماد المخصص ألعمال الحفائر.   مشروع قانون بربط ميزانية 

الجامعة المصرية لسنة 1934-1933.

1349-1350 2 60150 جنيها في     بيان أسماء حاضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
ميزانية السنة المالية 1932-1922 القسم 8 "وزارة الداخلية " لتسوية التجاوز المتوقع حصوله في ميزانية هذا القسم:

1351-1352 3    مذآرة إيضاحية لمشروع قانون التعليم األَولى

5 3 59 1933/5/23

5 3 60 1933/5/24 1415-1416 1    بيان أسماء حاضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع القانون الخاص بالتعليم األولى

5 3 61 1933/5/25

5 3 62 1933/5/29 1468 1    عن الحساب الختامي لإلدارة المالية عام 1931-1932  نص مذآرة اللجنة المالية بوزارة المالية المرفوعة إلى مجلس الوزراء:

1469 2    عن مشروع قانون ببيع قطعة أرض من أمالك الدولة بثمن مخفض إلى جمعية المواساة اإلسالمية باإلسكندرية

5 3 63 1933/5/30 1500-1501 1    عن مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى في ميزانية وزارة األوقاف لسنة 1932-1933 المالية بمبلغ 92,703 جنيهات
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1502-1503 2    بيان أسماء حاضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى في ميزانية وزارة األوقاف
لسنة 1932-1933 لمالية بمبلغ 92,703 من الجنيهات

1504-1505 3    بيان أسماء حاضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لإلدارة المالية عام 
1931-1932

1506-1507 4    بيان أسماء حاضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون ببيع عشرة آالف متر مربع إلى جمعية المؤاساة 
اإلسالمية باإلسكندرية

5 3 64 1933/5/31 1528-1529 1    مذآرة تفسيرية "لمشروع قانون تحريم التسَول"   يتضمن التشريع الحالي أحكاما متفرقة الغرض منها مكافحة التسوََل و هي...

1530 2    مذآرة إيضاحية لمشروع القانون الخاص باعتبار مأموري السجون و وآالئهم وضباط مصلحة السجون من مأموري الضبطية القضائية

1531 3    مذآرة إيضاحية عن مشروع قانون بتخفيض إيجار األطيان عن سنة 1931-1932 الزراعية

1532-1533 4    بيان أسماء حاضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بتحريم التسَول

1534-1535 5   بيان أسماء حاضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم ووافقوا على مشروع قانون باعتبار مأموري السجون و وآالئهم آضباط مصلحة
السجون من مأموري الضبطية  القضائية

5 3 65 1933/6/5

5 3 66 1933/6/6 1594 1    عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 10500 جنيه في ميزانية السنة المالية 1932-1933 قسم 13 "وزارة المواصالت" فرع 1 "الديوان العام" 
باب 2 "مصاريف عمومية" لتسوية التجاوز المتوقع في جملة اعتماد الباب المذآور.

1595 2 2959 جنيها في ميزانية السنة المالية 1932-1933 القسم 13 "وزارة المواصالت" الفرع 4"مصلحة البريد"     عن مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى بمبلغ
الباب الثاني "مصاريف عمومية" لتسوية التجاوز المتوقع في الباب المذآور.

1596 3

  بيان أسماء حضارات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي:  مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 10500 جنيه 
في ميزانية السنة المالية 1932-1933 قسم 13 "وزارة المواصالت" فرع 1" الديوان العام" باب 2 "مصاريف عمومية" لتسوية التجاوز المتوقع في جملة 

عتماد الباب المذآور.  مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 2959 جنيها في ميزانية السنة المالية 1932-1933 القسم 13 "وزارة المواصالت" الفرع 4 
"مصلحة البريد" الباب الثاني "مصاريف عمومية" لتسوية التجاوز المتوقع في الباب المذآور.

1598-1599 4    مذآرة إيضاحية بأسباب تعديل الالئحة األساسية لكلية الحقوق

1600-1601 5    بيان أسماء حضارات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤها بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بوضع الالئحة األساسية لكلية الحقوق بالجامعة 
المصرية

1602-1603 6    مذآرة إيضاحية لمشروع قانون بإلغاء المحاآم المختلطة
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5 3 67 1933/6/7 1623 1    عن االقتراح بقانون المقَدم من حضرة النائب المحترم حسن محمد أحمد حسين الخاص بتخفيض إيجارات األطيان عن سنة 1932-1933 الزراعية

1624 2 10,000 في ميزانية السنة المالية 1932-1933 قسم 12 "وزارة الزراعة " الباب األول "مهايا  و أجر و    عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي قدره
مرتبات" لتسوية التجاوز المتوقع في جملة اعتمادات الباب المذآور

1625-1626 3    بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى قدره 10,000 جنيه في ميزانية 
السنة المالية 1932-1933 قسم 12 "وزارة الزراعية" الباب األول "مهايا و أجر و مرتبات" لتسوية التجاوز المتوقع في جملة اعتمادات الباب المذآور.

1627 4    مذآرة إيضاحية لمشروع القانون الخاص باعتبار خدمة الضباط الملحقين بمصلحة السجون آخدمة ضباط البوليس

1628 5    مذآرة إيضاحية لمشروع القانون المعَدل للقانون رقم 16 لسنة 1912 الخاص بإحالة ضباط البوليس إلى االحتياط

1629-1630 6
  بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: مشروع قانون باعتبار خدمة الضباط الملحقين بمصلحة 
لسجون آخدمة ضباط البوليس.  مشروع قانون بتعديل القانون رقم 16 لسنة 1912 الخاص بإحالة ضباط البوليس ألي االحتياط.  مشروع قانون باعتبار ما 

يرتكب من الغش في مادة تحقيق الوارثة و الوفاة أو عقد الزواج معاقبا عليه (المعاد من مجلس الشيوخ).

5 3 68 1933/6/12 1678-1679 1    عن مشروع بقانون بربط ميزانية دار الكتب لسنة 1933-1934 المالية

1680-1687 2    مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن تعديالت مشروع الميزانية المعروض على البرلمان

1688 3    عن مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1906 الخاص بنظام النقود في البالد المصرية المعَدلة بالمرسوم بقانون الصادر بتاريخ 4 
مارس سنة 1925

1689-1690 4
   بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي:  مشروع قانون بربط ميزانية دار الكتب المصرية لسنة 

1934-1933 المالية.   مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1916 الخاص بنظام النقود في البالد المصرية المعدلة بالمرسوم بقانون 
الصادر بتاريخ 4 مارس سنة 1925.   مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لوزارة األوقاف لسنة 1931-1932 المالية.

1691-1694 5    عن مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى بمبلغ 50,000 في ميزانية المالية 1933-1932

1695 6   بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى بمبلغ 50,000 جنيه الخاص 
ألعمال المساحة و المباحث التكميلية لمشروع خزان بحيرة تانا وملحقاته:

5 3 69 1933/6/13 1730 1    عن مشروع قانون بأخذ مليون جنيه من الوفر الذي يسفر عنه الحساب الختامي للسنة المالية 1932-1933 الستخدام في تخفيف األزمة عن آاهل اآلهلين

1731-1732 2    بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بأخذ مبلغ مليون جنيه من الوفر الذي يسفر عنه 
الحساب الختامي للسنة المالية 1932-1933 الستخدامه في تخفيف األزمة عن آاهل اآلهلين.

1733-1734 3    بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على تعديل مشروع القانون الخاص بالتعليم األولى آما أقره مجلس
الشيوخ
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5 3 70 1933/6/14 1775-1776 1   بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروعي قانونين بوضع الالئحتين األساسيتين لكليتي اآلداب 
والعلوم بالجامعة المصرية.

1777 2 50,000 جنيه    بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع القانون الخاص بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
في ميزانية وزارة األشغال العمومية لسنة 1932-1933 المالية األعمال المساحة و المباحثه التكميلية الخاصة بمشروع خزان بحيرة تانا و ملحقاته.

5 3 71 1933/6/19 1816 1    مذآرة إيضاحية عن مشروع القانون الخاص بإضافة بعض أحكام إلى القانون المدني األهلي

1817-1823 2    مقارنة عن مشروع قانون تحضير القضايا

1824-1825 3    بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: مشروع قانون بإضافة بعض أحكام ألي القانون المدني 
األهلي. مشروع قانون تحضير القضايا. مشروع الخاص بميزانية وزارة األوقاف عن سنة 1933-1934 المالية.

1826 4    بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع القانون الخاص بالعذب

1827-1830 5    مذآرة لمشروع القانون الخاص بالعذب واألبنية خارج السكن

5 3 72 1933/6/20 1863 1 55 لسنة 1929 الخاص بتوقيع الحجز االدارى للحصول على اإليجارات و     مذآرة تفسيرية عن مشروع القانون بتطبيق نصوص المرسوم بقانون رقم
المبالغ المستحقة لوزارة األوقاف عن األمالك الزراعية التي تحت أدارتها

1864 2     بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بتطبيق نصوص المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 
1929 بتوقيع الحجز االدارى للحصول على االيجارات والمبالغ المستحقة لوزارة األوقاف عن األمالك الزراعية التي تحت أدارتها

1865 3    بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بتخفيض إيجار األطيان الزراعية لسنة 1931-
1932

1866 4    عن مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى بمبلغ 135,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1933-1932

1867 5    بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى بمبلغ 135,000   جنيه في 
ميزانية السنة المالية 1933-1932

1868 6    بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بربط ميزانية الدولة للسنة المالية 1934-1933

5 3 73 1933/6/21 1895 1    مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى بمبلغ 70,000 ج.م في ميزانية السنة المالية 1934-1933

1896-1897 2    مذآرة إيضاحية بشأن مشروع القانون بتعديل أحكام األمر العالي الصادر في 22 يونيه سنة 1891 لمنع غش الدخان

1898 3    عن مشروع قانون بمنع جلب بزور الدخان أو بيعها إحرازها
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1899 4    نص مذآرة وزارة المالية المرفوعة ألي مجلس الوزراء " في سنة 1931 حضرت وزارة المالية مشروع قانون بتعديل أحكام األمر العالي الصادر في 22 
يونيه سنة 1891 لمنع غش الدخان رفعته إلى مجلس الوزراء..."

1900-1901 5

  بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي:   تقرير لجنة المعارف عن الألئحة األساسية لكلية العلوم 
(معاد من مجلس الشيوخ).  مشروع قانون بوضع نظام لتشغيل النساء في الصناعة و التجارة(المعاد من مجلس الشيوخ).   مشروع قانون  الجامعة المصرية

بشأن تأديب الخدمة الخارجين عن هيئة العمال بمصلحة السجون (المعاد من مجلس الشيوخ). مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 70,000 جنيه في 
ميزانية السنة المالية 1933-1934 إلنشاء معاهد و مالجىء لليتامى و أبناء السبيل.  مشروع قانون بتنظيم صناعة و تجارة الدخان.

1902 6  22    بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام األمر العالي الصادر في
يونيه سنة 1891 لمنع غش الدخان

1903 7    بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بمنع جلب بزور الدخان أو بيعها أو إحرازها

5 3 74 1933/6/27 1949-1951 1    عن اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 بإنشاء محكمة النقض و االبرام

1952-1953 2

   بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون أمام المحاآم األهلية. 2- مشروع قانون 
بإدخال تعديالت و إضافات في الفرع الرابع من الفصل الثاني من الباب السابع من الكتاب األول من قانون المرافعات األهلي في المواد المدنية و التجارية. 3- 

مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات األهلي. 4- مشروع قانون بتطبيق المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 
1929 بتوقيع الحجز االدارى للحصول على اإليجارات و المبالغ المستحقة لوزارة األوقاف عن األمالك الزراعية التي تحت أدارتها. 5- اقتراح بفانون 

بتعديل بعض مواد المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 بإنشاء محكمة النقض و االبرام.

5 4 0 1933/12/14

5 4 1 1933/12/14

5 4 2 1933/12/18

5 4 3 1933/12/19

5 4 4 1933/12/25

5 4 5 1933/12/26 46 1     مذآرة إيضاحية عن القانون الخاص بإضافة فقرة إلى المادة 41 من القانون رقم 26 لسنة 1912 الخاص بالئحة المحاماة أمام المحاآم األهلية

47 2   مذآرة إيضاحية عن مشروع الخاص بإضافة فقرة إلى المادة 41 القانون رقم 15 لسنة 1916 بالئحة المحاماة أمام المحاآم الشرعية
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48 3
  بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروعي القانونين: أولهما بإضافة فقرة إلى المادة 41 من القانون 

رقم 26 لسنة 1912 الخاص بالئحة المحاماة أمام المحاآم األهلية. و ثانيهما بإضافة فقرة إلى المادة 41 من القانون رقم 15 لسنة 1916 الخاص بالئحة 
المحاماة أمام المحاآم الشرعية .

5 4 6 1934/1/1

5 4 7 1934/1/8

5 4 8 1934/1/9

5 4 9 1934/1/11

5 4 10 1934/1/22 118 1    مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بتأجير قطعة أرض من أمالك الدولة في اإلسكندرية إلى جمعية النهضة النوبية الخيرية اإلسالمية

119 2    مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بتأجير قطعة أرض من أمالك الدولة بالقاهرة لمحفل الشرق األآبر

120 3    مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بالنزول مجانا عن قطعة أرض بالفيوم إلى مطرانية األقباط األرثوذآس بالفيوم

121 4    مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى في ميزانية السنة المالية 1933-1934 قسم 11 "وزارة الألشغال العمومية" 
فرع3 "مصلحة المباني االميرية" باب3 "أعمال جديدة " للبناء في بناء ثكنات في الترسانة باإلسكندرية

122 5 (مصلحة الموانىء و المنائر) لتعديل مباني     مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتمادين اضافين في ميزانية وزارة المواصالت
الورش باإلسكندرية و لوضع سلك رئيس من  وابور النور التابع للمجلس المحامى بالسويس إلى حوض البترول

123-124 6

 بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتى: 1- مشروع قانون بتأجير قطعة أرض من أمالك الدولة    
 مساحتها 4612 مترا رقم 143 فى االسكندرية (قسم آرموز) الى جمعية النهضة النوبية الخيرية األسالمية فى هذه المدينة بإيجار اسمى قدره جنيه واحد فى
 السنة لبناء مدرسة خيرية عليها و ذلك لمدة خمسين سنة . 2- مشروع قانون بتأجير قطعة أرض من أمالك الدولة غربى سكن عزبة العجوزة بالقاهرة بجوار
 ملجأ أبناء السبيل لمفحل الشرق األآبر إلقامة دار الملجأ األيتام الماسونى عليها. 3-مشروع قانون بالنزول مجانا عن قطعة أرض بالفيوم مساحتها 102 من
 األمتار و 34 سنتيمترا إلى مطرانية األقباط األورثوذآس بالفيوم لضمها إلى الكنيسة الجارى بناؤها. 4-مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى فى ميزانية السنة
 المالية 1933-1934 قسم 11- "وزارة األشغال العمومية " فرع 3 "مصلحة المبانى األميرية " باب 3 "أعمال جديدة "بمبلغ 1000 جنيه للبدء فى بناء

-ثكنات فى الترسانة باالسكندرية. 5- مشروع قانون بفتح اعتمادين إضافيين فى ميزانية وزارة المواصالت (مصلحة الموانى والمائر) للسنة المالية 1933
 األول: بمبلغ 2000 جينه لتعديل مبانى الورش باالسكندرية، و الثانى بمبلغ 936 جنيها لوضع سلك رئيسى من وابور النور التابع للمجلس ،1934

.المحامىبالسويس الى حوض البترول

5 4 11 1934/1/29 173 1 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون ببيع قطعتي ٍأرض ببندر الفيوم بثمن مخفض

174 2     مذآرة اللجنة المالية بوزارة المالية المرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون ببيع قطعة أرض من أمالك الدولة بثمن إلى جمعية اإلخالص القبطية 
في اإلسكندرية.



Chronological Index to Supplementary Information (Malahiq) for the Chamber of Deputies

Hay'a Dawr Jalsa

(Legislature) (Yearly Session) (Daily Session)

Date (A.D.)

(y/m/d)
Contents

Page of 
Supplementary 

Information 
(Mulhaq)

Supple-
mentary 
(Mulhaq) 

#

175 3   مذآرة اللجنة المالية بوزارة المالية المرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى بمبلغ 3000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1933-
1934 زيادة على االعتماد المخصص لصيانة الطرق

176 4    بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون ببيع أرض مساحتهما 459 مترا و 474 مترا على 
التوالي آائنتين ببندر الفيوم لمدرسة الباسل باشا بثمن مخفض قدره 50 مليما للمتر الواحد لتوسيع فناء المدرسة المذآورة

177 5 بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى بمبلغ 3000 جنيه في ميزانية وزارة 
المواصالت فرع 4 "الطرق و الكبرى " باب 2 "مصاريف عمومية " زيادة على االعتماد المخصص لصيانة الطرق

5 4 12 1934/1/30 192-206 1 وزارة المالية اللجنة المالية  مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع ميزانية الدولة لسنة 1934-1935 المالية

207 2    مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 1000 جنيه في ميزانية وزارة األشغال العمومية للسنة المالية 1933-
1934

208 3   مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 6000 جنيه في ميزانية وزارة الزراعة لسنة 1933- 1934

209 4  مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى بمبلغ 3091 جنيها في ميزانية مصلحة المناجم و المحاجر زيادة على االعتماد 
المخصص لشراء زيت خام الخارج و من منتجات القطر

210 5

    بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 1000 جنيه 
في ميزانية وزارة األشغال العمومية فرع 3 "مصلحة المباني األميريّة" باب 3 "أعمال جديدة" للبدء في إنشاء معامل و عمل تعديالت في بناء مدرسة 

الزراعة العليا. 2- مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى بمبلغ 6000 جنيه في ميزانية وزارة الزراعة باب 3 " أعمال جديدة" لشراء اآلالت الالزمة لمصنع 
الغزل. 3- مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى بمبلغ 3091 جنيها في ميزانية وزارة المالية فرع 5 "مصلحة المناجم و المحاجر" باب 2 " مصاريف عمومية 

" زيادة على االعتماد المخصص لشراء زيت خام من الخارج و من منتجات القطر.

5 4 13 1934/1/31

5 4 14 1934/2/6 249 1   المذآرة اإليضاحية عن مشروع قانون بإضافة فقرة إلى المادة األولى من القانون رقم 10 لسنة 1921 الخاص بتحديد رسوم البريد

250 2  10   بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بإضافة فقرة إلى المادة األولى من القانون رقم
لسنة 1921 الخاص بتحديد رسوم البريد

5 4 15 1934/2/7

5 4 16 1934/2/13 286-287 1   مذآرة إيضاحية عن اقتراح بقانون بتعديل المادة 96 من المرسوم بقانون رقم 88 لسنة 1931

288 2    بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع القانون الخاص بوضع نظام المجالس المديريات

5 4 17 1934/2/20
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5 4 18 1934/2/27 348-349   الزيادات والتخفيضات التي أدخلت على البيانين األول والثاني عن مشروع ميزانية مصلحة الصحة العمومية في السنة المالية 1935-1934

350-351   آشف بيان الوظائف الخالية (الوظائف الدائمة) و (الوظائف المؤقتة)

352-353    أنواع المصاريف النثرية

353    الزيادة والتخفيضات التي أدخلت على ميزانية مستشفى قصر العيني عن السنة المالية 1935-1934

554   بيان المستشفيات القروية التي أصبحت مستقلة بعد أن آانت مزدوجة

554     أبحاث مؤسسة روآفلر "ال تزال أبحاث معهد روآفلر باالتحاد مع المصلحة عن دورات المياه الصحية بالقرى تحت التجربة و الذي أنشئ منها لالن هو 
آالبين بعد:"

5 4 19 1934/3/6

5 4 20 1934/3/7 392  وزارة المعارف العمومية  إدارة المستخدمين   البيانات التي رأت لجنة المالية إلحاقها بتقريرها عن مشروع ميزانية وزارة المعارف العمومية

393   بيان ميزانية أنواع التعليم في سنتي 1932-1933, 1933-1934 و مشروع السنة المالية المقبلة 1935-1934

394   بيان عدد موظفي و مدرسي آل نوع من أنواع التعليم في السنين 1933-1932, 1934-1933, 1935-1934

395   بيان بعد موظفي مدارس التعلم األَولى بأنواعه في السنين من 1932 إلى 1935

396-400   عدد الفصول والتالميذ المقرر لسنة 1933-1932, 1935-1934,1934-1933

5 4 21 1934/3/12

5 4 22 1934/3/13 456    البيان التي رأت لجنة المالية إلحاقها بتقريرها عن ميزانية وزارة الحقانية

457     آشف بشأن أعمال محكمتي استئناف مصر و أسيوط األهليتين في قضايا الجنايات

458   آشف بيان الجنايات الحقيقية بحسب أنواعها في السنين الموضحة بعد، و هي التي حفظت مؤقتا أو أحيلت على المحاآم
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459    آشف بيان المبالغ المتوفرة و المستثمرة في سنة 1933-1932

460   آشف بيان تفصيالت المبالغ الباقية طرق األوصياء وم القامة و الوآالء عن الغائبين بالمجالس الحسبية الغاية آخرأآتوبر سنة 1933

461    قانون رقم 78 لسنة 1933 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 68 لسنة بإنشاء محكمة النقض و اإلبرام

462 آشف بيان أعمال محكمتي استئناف مصر و أسويط األهليتين فى القضايا المدنية

462 آشف بيان القضايا المدنية المستعجلة بمحكمتي األمور المستعجلة بمصر واإلسكندرية

463   آشف بيان أعمال قضاة اإلحالة في السنوات الموضحة بعد

5 4 23 1934/3/14 481-483 1    جدول رقم 1 عن اإليرادات باب1 -ريع األوقاف و باب 3 -إيرادات أخرى. و جدول رقم 2 عن المصروفات باب 1 -مهايا و مرتبات و إعانات و باب 2-
مصروفات عمومية وباب 3 أعمال جديدة لبناء معهد أسيوط.

484 2   مذآرة اللجنة المالية بوزارة المالية المرفوعة إلى مجلس الوزراء عن تقرير لجنة المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 
1933-1934

485 3    مذآرة اللجنة المالية بوزارة المالية المرفوعة إلى مجلس الوزراء عن تقرير لجنة المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 
1933-1934

5 4 24 1934/3/20 502 1    مذآرة اللجنة المالية بوزارة المالية المرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بتأجير قطعة أرض من أمالك الدولة بإيجار أسمى لجمعية الكنيسة 
اإلسكندرية بالقاهرة

503 2    مذآرة اللجنة المالية بوزارة المالية المرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى في ميزانية السنة المالية 1933-1934 قسم9 
"وزارة الصحة العمومية "باب أول (مهايا و أجر و مرتبات ) بمبلغ 8750 جنيها لتسوية التجاوز المتوقع حصوله في البند األول حرف (د) "أجرية "

504-505 3

    بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتى: (1) مشروع قانون باعتماد الحساب الختامى للجامع 
األزهر و المعاهد الدينية العلمية اإلسالمية لسنة 1932-1933 المالية. (2)مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى بمبلغ 2000 جنيه فى ميزانية السنة المالية 

1934-1933 قسم 13 -وزارة المواصالت لبناء جراج للحكومة باالسكندرية. (3) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 3365 جنيها بميزانية وزارة 
1933-1934 الفرع 1 "ديوان العموم و مصالح أخرى" إلنشاء و تأثيث ملجأ ثالث للمتسَولين فى مدينة القاهرة. (4) مشروع قانون بفتح  لداخلية للسنة المالية

اعتماد إضافى فى ميزانية السنة المالية 1933-1934 قسم 9 (وزارة الصحة العمومية) باب أول (ماهيات و أجر و مرتبات) بمبلغ 8750 جنيها لتسوية 
التجاوز المتوقع حصوله فى البند األول حرف (د) "أجريةّ 

5 4 25 1934/4/2 535-566 1   البيانات التي رأت لجنة المالية إلحاقها بتقريرها عن مشروع ميزانية وزارة الداخلية

5 4 26 1934/4/10

5 4 27 1934/4/11
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5 4 28 1934/4/17 655-660 1 البيان التي رأت لجنة المالية إلحاقها بتقريرها عن ميزانية وزارة المواصالت

5 4 29 1934/4/18

5 4 30 1934/4/24 716 1   مذآرة اللجنة المالية بوزارة المالية المرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 6500 جنيه في ميزانية السنة المالية 1933-
1934 لشراء منزل مجاور لمدرسة فؤاد األول الثانوية لتوسيعها

717 2 6500 جنيه في ميزانية   بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى بمبلغ
السنة المالية 1933-1934 لشراء منزل مجاور لمدرسة فؤاد األول الثانوية لتوسيعها

718-736 3 1934-1935 المالية (مصروفات ) قسم 11- وزارة األشغال    البيانات التي رأت لجنة المالية إلحاقها بتقرير عن مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة
العمومية

5 4 31 1934/4/25 753 1 مذآرة اللجنة المالية بوزارة المالية المرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد أضافي في ميزانية وزارة الحربية و البحرية 1934-1933

754 2   بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى في ميزانية السنة المالية 1933-
1934 قسم 14 "وزارة الحربية والبحرية" بمبلغ 3367 جنيها

5 4 32 1934/4/30

5 4 33 1934/5/1

5 4 34 1934/5/2 819-828 1   االتفاقية الصحية الدولية للمالحة الجوية الموقع عليها بالهاى في 12 أبريل سنة 1933

829 2 مذآرة تفسيرية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 4000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1934-1933

830 3   مذآرة تفسيرية عن مشروع قانون بمد ميعاد تقديم مشروع قانون التعريفة الجمرآية و مشروع  القانون الخاص برسم اإلنتاج إلى البرلمان المدة سنة

831 4

   بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: (1) مشروع قانون بالموافقة على المعاهدة الصحية 
الدولية المالحة الجَوية المؤرخة 12 أبريل سنة 1933 (2) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1933-1934 قسم 6 "وزارة المالية" 

رع 1 "الديوان العام " باب 2 "مصاريف عمومية " بمبلغ 4000 جنيه لزيادة اإلعانة التي تصرف للجنة حفظ اآلثار العربية. (3) مشروع قانون بمد ميعاد 
تقديم مشروع قانون التعريفة الجمرآية و مشروع القانون الخاص برسم اإلنتاج إلى البرلمان لمدة سنة .

5 4 35 1934/5/7 862 1    بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على سحب الخطاب الموجه إلى حضرة صاحب المعالي رئيس المجلس 
من حضرة النائب المحترم األستاذ عبد الرحمن البيلى. و توجه اللوم لحضرة النائب:

863-872 2  البيانات التي رأت لجنة المالية إلحاقها بتقريرها عن مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 1934-1935 قسم 14- "وزارة الحربية و البحرية"
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5 4 36 1934/5/8

5 4 37 1934/5/9

5 4 38 1934/5/14

5 4 39 1934/5/15 959-982   البيانات التي رأت لجنة المالية إلحاقها بتقريرها عن مشروع ميزانية وزارة الزراعة

5 4 40 1934/5/16 1002 1   بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بربط ميزانية الجامع األزهر و المعاهد الدينية
العلمية اإلسالمية لسنة 1934-1935 المالية

5 4 41 1934/5/21 1022 1   مذآرة اللجنة المالية بوزارة المالية المرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع ميزانية دار الكتب المصرية لسنة 1934-1935 المالية

5 4 42 1934/5/22 1048-1060 1   البيانات التي رأت لجنة المالية إلحاقها بتقريرها عن ميزانية مصلحة السكك الحديدية و التلغرافات و التليفونات

5 4 43 1934/5/23 1086 1 21 لسنة 1933 الخاص بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المصرية    مذآرة ايضاحية عن مشروع القانون الخاص بإضافة مادة إلى القانون رقم
و تأديبهم

1087 2
-13 1933-1934 قسم مذآرة اللجنة المالية بوزارة المالية المرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى في ميزانية السنة المالية
وزارة المواصالت " فرع 3- "مصلحة البريد" باب 2- "مصاريف عمومية" بمبلغ 3336 جنيها لتسوية التجاوز المتوقع حصوله في جملة اعتمادات هذا 

الباب

1088 3
 مذآرة اللجنة المالية بوزارة المالية المرفوعة الى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى فى ميزانية السنة المالية 1933-1934 قسم 6 

"وزارة المالية " فرع 2 "مصلحة األموال المقررة" باب 2- "مصاريف عمومية " لتسوية التجاوز المتوقع حصوله فى البند 15 عن األطيان التى يحجز 
عليها إداريا مقابل األموال و غيرها و يرسو مزادها على الحكومة

1089 4
  مذآرة اللجنة المالية   وزارة المالية المرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتمادين إضافيين في ميزانية السنة المالية 1933-1934 قسم 

15 "البعثات العلمية " األول بمبلغ 3500 ج.م إلسعاف الطلبة الذين يدرسون على نفقاتهم الخاصة في الخارج و الثاني بمبلغ 2000 ج.م لنفقات أعضاء 
البعثات في الخارج

1090 5

 بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: (1) مشروع قانون بإضافة مادة إلى القانون رقم 21 لسنة 
1933 الخاص بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المصرية و تأديبهم. (2) مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى في ميزانية السنة المالية 1933-
1934 قسم 13 "وزارة المواصالت" فرع 2 "مصلحة البريد" باب 2 "مصاريف عمومية " بمبلغ 3336 جنيها لتسوية التجاوز المتوقع حصوله في جملة 
اعتمادات هذا الباب.(3) مشروع قانون بفتح اعتمادين إضافيين في ميزانية السنة المالية 1933-1934 قسم 15 "البعثات العلمية" األول بمبلغ 3500 جنيه 

إلسعاف الطلبة الذين يدرسون على نفقاتهم الخاصة في الخارج، و الثاني بمبلغ 2000 جنيه لنفقات أعضاء البعثات في الخارج.

1091-1092 6
  بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم ولم يوافقوا على مشروع قانون بفتح اعتماد أضافي في ميزانية السنة المالية 

1934-1933 قسم 6 "وزارة المالية " فرع 2 "مصلحة األموال المقررة" باب 2 "مصاريف عمومية " لتسوية التجاوز المتوقع حصوله في البند 15 ثمن 
األطيان التي يحجز عليها اداريا مقابل األموال و غيرها و برسوم مزادها على الحكومة
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1093 7   اقتراح بقانون مقَدم من حضرة النائب المحترم محمد حسين مازن الخاص بإنشاء محكمة ابتدائية بمدينة سوهاج

5 4 44 1934/5/28 1120-1122 1   مذآرة وزارة المعارف العمومية عن مشروع قانون التعليم الحر

5 4 45 1934/5/29 1155 1  بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بشأن تنظيم المدارس الحرة.

1156 2 بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون الخاص بوضع نظام المجالس المديريات

1157 3 نص مذآرة اللجنة المالية بوزارة المالية المرفوعة إلى مجلس الوزراء بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية وزارة المالية لسد التجاوز المنظور حصوله في 
فرعى الديوان العام و مصالح أخرى، والبوليس

1158 4 نص مذآرة اللجنة المالية بوزارة المالية المرفوعة إلى مجلس الوزراء بشأن تأجير قطعي أرض من أمالك الدولة لجمعية المحافظ على القرآن

1159 5   نص مذآرة اللجنة المالية بوزارة المالية المرفوعة إلى مجلس الوزراء بشأن اعتماد إضافي في ميزانية وزارة األشغال العمومية لنزع ملكية عقار

1160 6  نص مذآرة اللجنة المالية بوزارة المالية المرفوعة إلى مجلس الوزراء بشأن فتح اعتماد أضافي في ميزانية وزارة الزراعة لتسوية التجاوز المنظور حصوله 
في الباب األول

5 4 46 1934/5/30 1209 1

بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتى: (1) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى فى ميزانية السنة 
المالية 1933-1934 قسم 7 " وزارة الداخلية " باب 2- "مصاريف عمومية " بمبلغ 28300 جنيه، منه 11300 جنيه فى الفرع 1- "الديوان العام ومصالح 

أخرى" و 17000 جنيه فى الفرع 2- " البوليس" لسد التجاوز المنظور حصوله فيهما. (2) مشروع قانون بتأجير قطعتى أرض رقمى 68 و 69 البالغة 
مساحتهما 1025 مترا ببنى سويف الى جمعية المحافظ على القرآن الكريم بإيجار اسمى قدره جنيه مصرى سنويا للقطعتين لمدة 50 سنة.(3) مشروع قانون 
بفتح اعتماد إضافى فى ميزانية السنة المالية 1933-1934 -قسم 11- "وزارة األشغال العمومية " باب 3 - " أعمال جديدة" بمبلغ 6000 جنيه زيادة على 
العتماد المخصص لنزع ملكية عقار ورثة جورج دروسو و خليل بدر و شرآائهما بميدان قنطرة الدآة. (4) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى فى ميزانية 

السنة المالية 1933-1934 -قسم 12-"وزارة الزراعة" الباب اآلول- "ماهيات و أجر و مرتبات" بمبلغ 10000 جنيه لتسوية التجاوز المنظور حصوله فى 
هذه الباب.

1210-1219 2  البيانات التي رأت لجنة المالية إلحاقها بتقريرها عن ميزانية وزارة المالية لسنة 1934-1935 المالية

5 4 47 1934/6/4

5 4 48 1934/6/5

5 4 49 1934/6/6 1298 1   مذآرة المرفوعة للمجلس األعلى عن مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى في ميزانية األوقاف لسنة 1933-1934 المالية بمبلغ 35000 ج.م

1299 2 مذآرة اللجنة المالية بوزارة المالية المرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى بمبلغ 1600 ج.م في ميزانية السنة المالية 1933-
1934
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1300 3  مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن الحساب الختامي لإلدارة المالية عام 1933-1932

5 4 50 1934/6/11 1325 1   بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: (1) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية وزارة 
األوقاف لسنة 1933-1934 المالية بمبلغ 35000 جنيه.(2) مشروع قانون بربط ميزانية دار الكتب المصرية سنة 1935-1934

1326 2  بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم ووافقوا على مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي لإلدارة المالية لسنة 1932-
1933

1327-1347 3 البيانات التي رأت لجنة المالية إلحاقها بتقريرها عن مشروع ميزانية الجامعة المصرية للسنة المالية 1935-1934

5 4 51 1934/6/12 1384-1406 1  مذآرة مرفوعة ألي مجلس الوزراء من اللجنة المالية بوزارة المالية  عن التعديالت المطلوب إدخالها على تقديرات مشروع ميزانية السنة المالية 1934-
1935 المعروض أالن البرلمان

1407-1410 2  مذآرة عن ميزانية وزارة األوقاف لسنة 1934-1935 المالية

5 4 52 1934/6/13 1446 1   بيان اسماء حضرات النَواب المحترمين الذين اخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون خاص بجماية تسميات و مميزات و وظائف جمعية 
الكشافة المصرية األهلية

1447 2 1934 أن يدخلوا فى امتحان   مذآرة تفسيرية عن االقتراح بمشروع قانون الخاص بطلب السماح لطلبة آلية الحقوق الذين رسبوا فى امتحان الدور االول لسنة
الدور الثانى فى أآتوبر سنة 1934

5 4 53 1934/6/18 1501-1503 1 جدول حرف (ا) إيرادات و مصروفات األوقاف الخيرية لسنة 1932 المالية

1504-1507 جدول حرف (ب) إيرادات و مصروفات الحرمين الشريفين لسنة 1932 المالية

1509-1511 جدول حرف (ج) إيرادات و مصروفات األوقاف األهلية لسنة 1932 المالية

1512 2 مذآرة اللجنة المالية عن مشروع قانون ببيع قطعة أرض من أمالك الدولة بثمن مخفض الى بطريرآية الروم األرثوذآس بالقاهرة

1513 3
 بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتى: 1- مشروع قانون باعتماد بيع قطعة أرض من أمالك الدولة 

بثمن مخفض الى بطريرآية الروم األرثوذآس بالقاهرة لتسوية جبانة الطائفة المذآور فى مصر القديمة. 2- مشروع قانون باعتماد الختامى لوزارة األوقاف 
لسنة 1932-1933 المالية.

5 4 54 1934/6/19

5 4 55 1934/6/25 1560-1561 1 مذآرة إيضاحية بشأن مشروع القانون الخاص بعدم جواز الحجز على استحقاقات المستحقين فى األوقاف األهلية إال فيما زاد عن مائة و عشرين جنيها 
مصريا

1562-1564 2 مذآرة وزارة األشغال العمومية المرفوعة الى مجلس الوزراء التى تتضمن فى الختام طلب الموافقة على انشاء قناطر جديدة عند قمة الدلتا بدال من القناطر
الخيرية الحالية.
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1565 3 بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت أراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بعدم جواز التنازل عما يخص المستحقين فى األوقاف 
أو الحجز عليه اال فيما زاد على 120 جنيها سنويا

1566 4 بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين آراؤهم بالنذاء باالسم و وافقوا على مشروع قانون باعتماد أنشاء قناطر جديدة على النيل لتحل محل القناطر
الخيرية الحالية

5 4 56 1934/6/25 1634 1 مذآرة اللجنة المالية بوزارة المالية المرفوعة الى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بتأجير قطعة أرض من أمالك الدولة بإيجار اسمى لجمعية الكنيسة
االسكتالندية بالقاهرة.

1635 2 بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بتأجير قطعة أرض من أمالك الدولة بإيجار اسمى 
لجمعية الكنيسة االسكتالندية بالقاهرة.

1636 3
مشروع قانون بربط ميزانية الجامعة المصرية للسنة بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتى: (1)
المالية 1934-1935. (2) مشروع قانون بربط ميزانية وزارة األوقاف للسنة المالية 1934-1935. (3) مشروع قانون بتنظيم المدارس الحرة "آما عدله 

الشيوخ" مجلس
1637 4   بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بربط ميزانية الدولة للسنة المالية 1935-1934

1638 5 مذآرة مرفوعة الى مجلس الوزراء عن القانون الخاص بتقرير نظام رسوم السيارات

1639 6 بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بتقرير النظام الخاص برسوم السيارات

5 4 57 1934/6/26 1686 1 بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و لم يوافقوا على مشروع قانون بالسماح لطلبة آلية الحقوق الذين رسبوا فى امتحان
الدور األول لسنة 1934 بدخول امتحان الدور الثانى فى أآتوبر سنة 1934

1687 2 مذآرة مرفوعة الى مجلس الوزراء من وزارة الخارجية عن مشروع قانون بشأن االختصاص القناصل المصريين

1688 3 مذآرة إيضاحية عن مشروع القانون الخاص بتعديل المادة 53 من القانون رقم 4 لسنة 1905 بشأن تشكيل محاآم الجنايات

1689-1693 4 المذآرة المرفوعة الى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بانشاء السجل التجارى

1694-1697 5 مذآرة اللجنة المالية لوزارة المالية المرفوعة الى مجلس الوزراء عن شأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى فى ميزانية السنة المالية 1933-1934 قسم 6-
"وزارة المالية" فرع 1- "ديوان العموم" باب 3- "أعمال جديدة" بمبلغ 107500 ج.م لتسوية الخسارة الناتجة من سلف القمح و الفول

1698 6 بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: (1) مشروع قانون بتعديل المادة 53 من القانون رقم 4 لسنة 
1905 الخاص بتشكيل محاآم الجنايات. (2) مشروع قانون بإنشاء السجل التجاري

1699 7
بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم ووافقوا على ما يأتي: (1) مشروع قانون بشأن االختصاص القضائي للقناصل 

المصريين. (2) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1933-1934 قسم 6-"وزارة المالية " فرع 1- "ديوان العموم" باب 3- "أعمال 
جديدة" بمبلغ 107,500 جنيه لتسوية الخسارة الناتجة من سلف القمح و الفول.

5 4 58 1934/6/28
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6 1 0 1936/5/23

6 1 1 1936/5/23 17-20   بيان أسماء حضرات أعضاء مجلس النَواب (للهيئة النيابية السادسة) و بيان دوائر االنتخابية

6 1 2 1936/5/25

6 1 3 1936/6/3 45 1  مذآرة : المفوضية الملكية المجرية في القاهرة  - عن بودابست- في 2 مايو سنة 1936

46 2   مرسوم بمشروع قانون خاص بميعاد عرض مشروع قانون التعريفة الجمرآية و مشروع القانون الخاص برسوم اإلنتاج على البرلمان

47-49 3   بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون خاص بميعاد عرض مشروع قانون التعريفة
الجمرآية و مشروع قانون برسوم اإلنتاج على البرلمان

6 1 4 1936/6/8 60 1   مرسوم بمشروع قانون عن المكافأة البرلمانية

61 2  استجواب موجه من حضرة صاحب السعادة النائب المحترم هارون سليم أبو سحلى باشا إلى حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء و وزير الداخلية
بشأن أعضاء جمعية مصر الفتاة

62 3   استجواب موجه إلى حضرة صاحب المعالي وزير المعارف العمومية، من حضرة صاحب السعادة النائب المحترم هارون سليم أبو سحلى باشا، بشأن 
اختيار عمداء آليات الجامعة المصرية

63-64 4   مذآرة تفسيرية لمشروع القانون الخاص بتعديل الفقرة الثانية من المادة 60 من قانون االنتخاب الصادر في سنة 1935

65-67 5   بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على المشروع بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة 60 من قانون 
االنتخاب رقم 148 لسنة 1935

68-70 6   بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مرسوم بمشروع قانون خاص بالمكافأة البرلمانية

6 1 5 1936/6/15 83 1   استجواب موجه لحضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء، من حضرة صاحب السعادة النائب المحترم هارون سليم أبو سحلى باشا بشأن التعيينات و
العالوات و الترقيات االستثنائية التي تمت فى عهد وزارتي حضرتي صاحبي الدولة في ماهر باشا و محمد توفيق نسيم باشا

84 2   مرسوم بمشروع قانون باسم حضرة صاحب الجاللة فاروق األول ملك مصر بشأن نقل رفات الزعيم المغفور له سعد زغلول باشا إلى الضريح الذي بنى 
من أجله و تخصيص ذلك الضريح على وجه الدوام و لزوجه من بعده.

85-87 3
  بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء بالسم و وافقوا على مشروع القانون الخاص بنقل رفات المغفور له سعد زغلول باشا إلى 

29 ربيع األول سنة 1355(19 يونية سنة 1936) و اعتبار هذا الضريح مخصصا على وجه الدوام  ضريح سعد باحتفال رسمي على نفقة الدولة يوم الجمعة
لمدفن المغفور له و زوجه من بعده دون غيرهما
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6 1 6 1936/6/22 118 1   مرسوم بمشروع قانون بتعديل المادة األولى من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1931 بإنشاء مجلس إدارة للسكك الحديدية و التلغرافات و التليفونات

119 2  طعن مرفوع من محمد عثمان غانم الناخب بدائرة بندر ملوى نمرة 73 و نظيم خلف اهللا ناخب بملوى نمرة 39 رقم 148 سنة 1935، ضد انتخاب مصطفى 
بك سيف النصر عضوا بمجلس النَواب عن هذه الدائرة في انتخاب سنة 1936

120 3 تقرير "رشحت نفسي في االنتخابات األخيرة عن دائرة فرشوط مرآز نجع حمادي مديرية قنا و آان منافسي في هذه الدائرة سعادة هارون باشا سليم أبو 
سحلى..."

121 4   طعن في صحة انتخاب حضرة المحترم فكرى افندى الصغير السيد  مقدمه على محمد إسماعيل من قفط المرشح عن دائرة قفط مرآز و مديرية قنا

122-123 5  طعن في صحة انتخاب منافسي عن دائرة دشنا التابعة لمديرية قنا

124 6 طعن مقدمه من محمد محمد أحمد العبد ببطالن انتخاب حسين عثمان الهرميل افندى و خلو دائرة محلة مرحوم و حصتها.

125-126 7 حضرة صاحب السعادة رئيس مجلس النَواب المصري "يرفع هذا الطعن لسعادتكم و هبه بوصف القاطن بالمنزل رقم 6 بشارع الفجالة قسم باب الشعرية 
بمصر و الناخب بتلك الدائرة و المقيد بجدول االنتخاب نمرة 6 حرف "و" شياخة برآة الرطلى ملتسا اآلتى:"

127 8   مذآرة بشأن مشروع القانون الخاص بمباشرة مجلس الوصاية للحقوق التي يختص بها الملك بصفته رئيسا لألسرة المالكة

128-129 9  بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع القانون الخاص بمباشرة مجلس الوصاية للحقوق التي
يختص بها الملك بصفته رئيسا لألسرة المالكة

6 1 7 1936/6/24 154 1   مذآرة تفسيرية عن مشروع القانون بتعديل تشكيل مجلس إدارة السكك الحديدية والتلغرافات و التليفونات

155-156 2  35   بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بتعديل المادة األولى من المرسوم بقانون رقم
لسنة 1931 بإنشاء مجلس إدارة للسكك الحديدية و التلغرافات و التليفونات

157-163 3  مشروع القانون الخاص بنقابات العمال

6 1 8 1936/6/29 186 1   مرسوم بمشروع قانون بشأن تحديد مخصصات جاللة الملك و تحديد و توزيع مخصصات البيت المالك و تعيين مرتبات األوصياء

187-188 2   بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون خاص بتحديد مخصصات جاللة الملك و تحديد و 
توزيع مخصصات البيت المالك و تعيين مرتبات األوصياء

6 1 9 1936/7/6 211 1   نص استجواب مقدمه من هارون سليم أبو سحلى 11 يونيه سنة 1936

212 2   طعن" يتشرف محمد فتحي المسلمى المحامى يرفع الطعن اآلتى في انتخاب "محمد إبراهيم األعسر افندى" عن دائرة الدهمتون إحدى دوائر مديرية 
الشرقية..."
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213-220 3 تقرير مقدم من عبد اللطيف بك حلمي غنام مرشح دائرة طلخا لعضوية مجلس النَواب ضد انتخاب حضرة السيد عبد الهادي القصبى الذي انتخاب نائبا لهذه 
الدائرة

6 1 10 1936/7/8

6 1 11 1936/7/13 321 1  طلب بطالن انتخاب السيد محمد أحمد هارون

322-327 2
  طلب أبطال انتخاب من مقدمه حسن حسيب عبد الرحمن الدفراوى مدير أعمال تفتيش ري القسم الثاني و أحد المرشحين لعضوية مجلس النَواب في دائرة
منوف الشرقية منوفية بطلب أبطال االنتخاب الذي أجرى في الدائرة المذآورة و باألسباب المبطلة له سواء آانت من منافسيه في الدائرة المذآورة و هما

حضرتا األستاذين محمد افندى صبري أبو علم و محمد افندى حبيب الشقنقيرى المحاميين أو نفس لجان االنتخاب ..."

328-330 3
369 سنة 1936 " انه في يوم السبت 16 مايو سنة 1936 أمامي أنا إبراهيم فهمي آاتب المحكمة حضرة   محكمة دشنا الجزئية األهلية  محضر تصديق نمرة

حسن محمد الوآيل افندى لوقا المحامى بدشنا و الشيخ شاآر بهنام شيخ بلدة العزيزية بدنشا و وقع بإمضائه على هذا العقد بحضور الشاهدين المذآورين 
الموقعين معنا على هذا المحضر أماما و لذا لزم التصديق"

331-336 4 طعن (1) في انتخاب عضو مجلس النَواب عن دائرة المنشاة لسنة 1936

337 5 طعن في انتخاب يوم 2 مايو سنة 1935 عن دائرة آفر الدوار البحرية مديرية البحيرة

338-339 6   طعن في انتخاب مجلس النَواب عن دائرة السنطة

340-343 7 "أتشرف بتقديم الطعن اآلتى في االنتخابات التي تمت بتاريخ 2 و 7 مايو سنة 1936 بدائرة شربين نمرة 24  حضرة صاحب المعالي رئيس مجلس النَواب 
التابعة لمديرية الغربية..."

344-345 8 "يرفع هذا لسعادتكم األفوآاتو وديع المحالوى بالمنصورة بالطعن على انتخاب يوم 2 مايو سنة 1936 بدائرة   حضرة صاحب السعادة رئيس مجلس النَواب
آفر بدواى مرآز المنصورة دقهلية و الذى انتهى فرز األصوات و اعالن نتيجة االنتخاب فيه بمقر الدائرة يوم 4 مايو سنة 1936..."

346-349 9
  حضرة صاحب العزة سكرتير مجلس النَواب -أآرم سيدي: "الطعن المرفق بهذا مقدم منى إلى حضرة صاحب االحترام رئيس مجلس النَواب األفخم ضد 

حضرة عبد اهللا بك الملوم العضو المنتخب عن دائرة مغاغه المجلس النَواب الموقر و حيث إن القانون اشترط أن يقدم الطعن إلى رئيس المجلس في بحر
خمسة عشر يوما تبدأ من يوم تاريخ االنتخاب، و من حيث إن الرئيس لم ينتخب بعد اآلن، ..."

350-351 10
145 لسنة 1935 بتقرير حظر تصدير بعض المنتجات و البضائع إلى 1935 صدر المرسوم بقانون رقم 28 نوفمبر سنة "بتأريخ  مذآرة إلى مجلس الوزراء

ايطاليا و حظر الواردات اإليطالية و قد أشير في المذآرة التفسيرية الخاصة بهذا المرسوم بقانون إلى األسباب التي دعت مصر إلى تطبيق الجزاءات على 
ايطاليا"

352-353 11 145 لسنة 1935 الخاص   بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بإلغاء المرسوم بقانون رقم
بتقرير حظر تصدير بعض المنتجات و الضائع إلى ايطاليا و حظر الواردات االيطالية

354 12 نص االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم األستاذ سعد االنصارى بشأن إنشاء ترعة لتوصيل مياه النيل لري أراضى بلدتي ادآو والمعدية بمرآز رشيد



Chronological Index to Supplementary Information (Malahiq) for the Chamber of Deputies

Hay'a Dawr Jalsa

(Legislature) (Yearly Session) (Daily Session)

Date (A.D.)

(y/m/d)
Contents

Page of 
Supplementary 

Information 
(Mulhaq)

Supple-
mentary 
(Mulhaq) 

#

6 1 12 1936/7/20 392-395 1 طعن مقدم لمجلس النواب في انتخاب الدائرة التاسعة "أبو حماد" من دوائر مديرية الشرقية.

396-400 2  طعن في انتخابات مجلس النَواب يوم 2 مايو سنة 1936 بدائرة دمياط

401-402 3 "يتشرف فتح اهللا محمد الصغير من سجين الكوم مرآز طنطا و مندوب األستاذ (حمزة عبد العزيز خضر بك)  حضرة صاحب السعادة رئيس مجلس النَواب
في لجنة سجين الكوم الفرعية االنتخابية

403-406 4   الطعن المقدم في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم الشيخ سيد أحمد القط

407-408 5 " يتقدم بهذا الطلب لمعاليكم فؤاد خير الدين المحامى و أحد المرشحين عن العضوية لمجلس النَواب عن دائرة  حضرة صاحب المعالي رئيس مجلس النَواب
سحنا- مبينا األسباب التي تدعو إلبطال انتخاب حضرة عبد الحميد افندى سعيد لعضوية مجلس النَواب عن دائرة المذآورة..."

409 6 نص اقتراح حضرة النائب المحترم محمد إبراهيم حبيب بك

410 7  نص االقتراح حضرة النائب المحترم حسن يس

411 8  نص االقتراح حضرة النائب المحترم األستاذ محمد فؤاد سراج الدين

6 1 13 1936/7/27 450-453 1 تقرير طعن في صحة انتخاب حضرة محمد عزيز أباظة افندى المنتخب انتخابا باطال عن دائر التلين رقم 4 مديرية الشرقية

454-456 2 تقرير طعن مرفوع من حضرة األستاذ على عثمان حماد المحامى مرشح دائرة البربا في انتخاب دولة محمد محمود باشا

457-458 3  مذآرة إيضاحية لمشروع القانون رقم لسنة 1936 بشأن إباحة دخول امتحان الدول الثاني لجميع الطلبة الراسبين في بعض المدارس

459-460 4 يان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بإباحة دخول امتحان الدور الثاني لجميع الطلبة
الراسبين في بعض المدارس في العام الدراسي 1936-1935

461-462 5  بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم ووافقوا على مشروع قانون خاص بامتحانات العام الدراسي 1936-1935 
بدوريها في الجامعة المصرية

6 1 14 1936/7/28 499-500 1 تقرير طعن في صحة انتخاب سعادة محمود القيسى باشا لعضوية مجلس النَواب عن الدائرة الثامنة بمديرية المنيا (مطاى)

501 2 محكمة مصر األهلية  محضر تصديق 2057 سنة 1936  إنه في يوم الخميس 14 مايو سنة 1936 تم التوقيع على هذا و الدفتر من حضرة األستاذ عدلي 
اندراوس الطاعن أمام شاهديه الموقعين معه عبد العزيز حلمي افندى و محمد فؤاد الحصرى افندى و لذا لزم التصديق

502-503 3 تقرير مقدم لحضرة رئيس مجلس النَواب من عبد المجيد أبو النصر المحامى ضد عبد الرازق و هبه القاضي افندى
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504-505 4 1936 إنه في يوم السبت 1936/16/5 قد حضر لقلم آتاب المحكمة الشيخ هاشم محمد الكبير المعروع لي  محكمة الخليفة األهلية محضر تصديق نمرة سنة
شخصيا و وقع بإمضائه أمامي على هذا و لزم التصديق

506-507 5 محكمة بور سعيد األهلية محضر تصديق في يوم الخميس 14 مايو سنة 1936 أمامي أنا سليمان المغربي يونس آاتب المحكمة حضرة بقلم آتابها حضرة 
األستاذ محمود افندى إبراهيم شكري المعروف لنا شخصيا و وقع بإمضائه على هذا التقرير

508 6
محكمة الفيوم األهلية محضر تصديق نمرة 910 سنة 1936 إنه في يوم األحد 17 مايو سنة 1936 أمامي أنا سليم حربي الكاتب بالمحكمة حضر حسن محمد 

الديب المقرر بالطعن و وقع على هذا التقرير بعد إن تلوته عليه و اعترف بصحته و ثبت معرفته بشهادة آل من أحد افندى مؤمن السيد و سيد إبراهيم 
الدهشان من طبهار مرآز ابشواى الموقعين معى ولذا لزم التصديق.  الشاهدان  أحمد السيد مؤمن  السيد ابراهيم الدهشان

509 7 االقتراح المشار إليه في التقرير التاسع و الستين للجنة االقتراحات والعرائض

510-520 8   االقتراحات المشار إليها في تقرير لجنة االقتراحات و العرائض "طلب إنشاء نفق تحت السكة الحديد بمحطة منوف"

6 1 15 1936/8/3 545 1   مذآرة إيضاحية عن مشروع قانون بالعفو الشامل عن بعض الجرائم التي وقعت في المدة من 19 يوميه سنة 1930 إلى 8 مايو سنة 1936

546-547 2    بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بالعفو الشامل عن بعض الجرائم التي وقعت في 
المدة من 19 يوميه سنة 1930 إلى 8 مايو سنة 1936

548-550 3  طلب مقدم من عبد اهللا محمد بالل من إبطال االنتخاب في دائرة تال رقم 16 مديرية المنوفية لتنظر فيها هيئة مجلس النَواب الموقرة وطعن في صحة نيابة 
أحمد بك عبد الغفار عن دائرة تال مذآورة

6 1 16 1936/8/10 577-585 1 تقرير اللجنة عن مذآرة هيئة المراقبة عن مشروع ميزانية المجلس لسنة 1937-1936

586-610 2   تقرير لجنة المالية عن مشروع ميزانية الدولة لسنة 1936-1937 المالية   السياسة المالية العامة

6 1 17 1936/8/11 658-673 1  آشف بما ترى الحكومة عرضه على البرلمان من المراسيم بقوانين والمراسيم الخاصة بفتح اعتمادات إضافية التي صدرت بعد فض دور االنعقاد األخير
للبرلمان ابتداء م 28 يونيه سنة 1934 لغاية 7 مايو سنة 1936

674 2  المراسيم التي قرر مجلس الوزراء عدم عرضها على البرلمان

675 3   مذآرة إيضاحية عن مشروع قانون بإلغاء الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 52 من قانون تحقيق الجنايات األهلي

676-677 4
  بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروعي القانونين اآلتيتين: (ا) مشروع القانون الخاص بامتحانات 

1935-1936 بدوريها في الجامعة المصرية. (2) مشروع قانون بإلغاء الفقرات الثانية، الثالثة، الرابعة من المادة 52 من قانون تحقيق  لعام الدراسي سنة
الجنايات األهلي.

678-680 5
طعن مقدم إلى حضرة المحترم رئيس مجلس النَواب من محمد حافظ حتحوت المرشح بدائرة البتانون منافية ضد انتخاب السيد افندى عبد اهللا الفقى منافسي و 
عضو مجلس النَواب أالن بمقتضى المادة السابعة و الخمسين من قانون االنتخاب ارفع هذا إلى حضرتكم راجيا التفضل باحاطة المجلس علما به وأحالته إلى

لجنة الطعون قبل الفضل فيه
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681-682 6
(بحيرة) ضد انتخاب حضرة  طعن مقدم إلى حضرة المحترم رئيس مجلس النَواب من فريد على العسكري من عزبة يوسف العسكري مرآز اتياى البارود

نائب دائرة اتياى البارود الشيخ محمود عوض القوني الذي أعلن في مساء يوم الخميس 7 مايو سنة 1936 راجيا من مجلس النَواب النظر في القضاء ببطالنه 
و التقرير بخلو المحل.

683-684 7  الطعن المقدم في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم الشيخ عبد اهللا بر يرى دائرة نجع حمادى قنا

685-687 8  طعن مقدم من الدآتور حسين أمين حتحوت المرشح بدائرة شبين الكوم ضد انتخاب منافسه األستاذ عبد الرحمن على أبو النصر و عضو مجلس النَواب اآلن 
إلى حضرة صاحب العزة رئيس مجلس النَواب

688-689 9 طعن مقدم من محمود على الحصان و عبد القادر عبد السميع عبد القادر المدرجين بجدول انتخاب ناحية الربع التابعة لدائرة آفر الشواشنة ضد انتخاب الشيخ 
عبد الموالى عبد القادر اللحامى عضوا المجلس النَواب عن دائرة آفر الشواشنة التابعة لمديرية الفيوم

690-692 10 طعن مقدم من حسن محمد أحمد حسين مرشحا لالنتخاب لعضوية مجلس النَواب بدائرة الخيام مديرية جرجا ضد انتخاب حضرة أمين افندى بطرس خليل 
بطرس الذي أعلن انتخابه في مساء يوم 7 الجاري عضوا لمجلس النَواب عن دائرة الخيام مديرية جرجا.

693-696 11  أسباب الطعن المقدمة من سابا نخلة يسى في صحة انتخاب حضرة الشيخ عبد اهللا عمر عبد اآلخر المنتخب عن دائرة طهطا

697-700 12  طعن مقدمه من أحمد على أبو ستيت المرشح لمجلس النَواب بدائرة برديس االنتخابية رقم 14 مديرية جرجا المقيم بناحية أوالد عليو مرآز الباينا مديرية 
جرجا ضد انتخاب محمد بك عبد المجيد المشوادى

6 1 18 1936/8/18 751-752 1 بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع القانون الخاص بامتحانات العام الدراسي 1936-1935 
بدوريها بالجامع األزهر والمعاهد الدينية

753-762 2  تقرير لجنة المالية عن مشروع ميزانية الدولة لسنة 1936-1937 اإليرادات

763-764 3  تقرير لجنة المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 1936-1937 المالية   المصروفات

765-766 4 تقرير لجنة المالية عن مشروع ميزانية الدولة لسنة 1936-1937  قسم1- مخصصات و مرتبات و ديوان جاللة الملك

767-793 5 االقتراحات المشار إليها في التقرير السبعين للجنة االقتراحات والعرائض

794-795 6 اقتراح مقدم من حضرة النائب المحترم مدني حسن حزين

796 7 اقتراح مقدم من حضرة المحترم األستاذ محمد طاهر عبد اللطيف

797-810 8 االقتراحات المشار إليها في التقرير الرابع والسبعين  للجنة االقتراحات والعرائض

811 9 اقتراح مقدم من حضرة النائب المحترم محمد سالم جبر
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812 10 اقتراح مقدم من محمود نصير نائب مدينة المنصورة

6 1 19 1936/8/24 844-847 1 مذآرة تفسيرية لمشروع قانون إصابات العمل في الصناعة و التجارة

848-856 2 تقرير لجنة عن مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 1936-1937 المالية  قسم 15- وزارة الحربية و البحرية

857-863 3 تقرير لجنة المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 1936-1937 المالية  قسم6- وزارة المالية

6 1 20 1936/8/25 898 1 تقرير لجنة المالية عن مشروع قانون بعمل التعدادات الهامة

899-900 2 بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مرسوم بمشروع قانون إصابات العمل

901-902 3 بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بعمل التعدادات العامة

903-926 4  تقرير لجنة األوقاف الدينية عن مشروع ميزانية وزارة األوقاف لسنة 1937-1936

927-930 5 تقرير لجنة المالية عن مشروع الميزانية العامة لسنة 1936-1937 المالية  قسم14- وزارة المواصالت

931-932 6 تقرير لجنة المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 1936-1937 المالية   وزارة المالية

933-934 7 تقرير لجنة المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 1936-1937 المالية  وزارة المالية  فرع4 -مصلحة اإلحصاء

6 1 21 1936/8/26 971 1 تقرير لجنة المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 1936-1937 المالية  قسم3- مجلس الوزراء

972 2 تقرير لجنة المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 1936-1937 المالية  قسم4- مكتب المستشارين المالي و القضائي

973 3 تقرير لجنة المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 1936-1937 المالية  قسم17- معاشات و مكافآت

974 4 تقرير لجنة المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 1936-1937 المالية  قسم18-الدين العمومي

975 5 مذآرة مرفوعة من وزارة الداخلية إلى رياسة مجلس الوزراء  نظرا للشكاوى المتكررة من إساءة استعمال أجهزة الراديو المحالت العمومية و ما بترتب على
هذه اإلساءة من إزعاج محقق الراحة الجمهور
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976 6  مذآرة من وزارة الداخلية ألي رياسة مجلس الوزراء "انتخب األعضاء الحاليون المجالس المديريات بمقتضى أحكام المرسوم بقانون رقم 43 لسنة 1931 
الذي يستند في آثير من نصوصه إلى قانون االنتخاب رقم 38 لسنة 1930..."

977-980 7   طعن فى عملية االنتنخاب البرلمانية عن دائرة العياط نمرة 8 التى انتخب فيها منافسنا فؤاد حسانين هميله.

981-982 8 طعن مقدم من شاآر محمد عبد العال العقالى المرشح لمجلس النَواب عن دائرة البدارى مديرية أسيوط

983-984 9 تقرير طعن مقدم إلى مجلس النَواب عن نتيجة انتخاب الدائرة التاسعة بمرآز بنى مزار.

985 10 مشروع قانون األزياء واآلداب العامة باسم حضرة صاحب الجاللة فاروق األَول ملك مصر

6 1 22 1936/8/31 1022-1026 1 تقرير لجنة المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 1936-1937 المالية   قسم7- وزارة التجارة والصناعة

1027-1029 2 تقرير لجنة المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 1936-1937 المالية   فرع5- المطبعة األميرية

1030-1031 3 مذآرة إيضاحية عن تعديل المادة التاسعة من القانون رقم 26 لسنة 1928 أو المعدل بالقانون رقم 27 لسنة 1930 بشأن تنظيم المدارس الثانوية للبنين و 
امتحان شهادة الدراسة الثانوية

1032-1042 4 االقتراحات المشار إليها في الثالث و الثمانين للجنة االقتراحات و العرائض

1043 5
نص االقتراح  مقدم من أحمد موسى الزاهد نائب بلبيس في إصالح الطريق الزراعي الذي يبدأ من محطة بلبيس و يمر بالبالد اآلتية: ميت حمل، الشغبنه، 

ميت حبيب، آفرا آياد، عزب جاللة الملك، عزب موصيرى، سندنهور، بيشه عامر و ينتهى بالسكة الزراعية المنشأة حديثا بين الزقازيق، و توسيعه و تذليله 
ليكون صالحا لمرور السيرات وغيرها

1044 6   نص االقتراحات عن إنشاء سكة حديدية من محطة التوفيقية بحيرة إلى بلدة المحمودية عن طريق ساحل مرقص

1045 7 نص االقتراح بطلب أنشاء خط حديدي من الصالحية ألي القنطرة بالد هذه المنطقة في أشد االحتياج إلى خط حديدي يربطها ببغضها لتيسير النقل و رواج 
التجارة و تقدم العمران

1046 8 نص االقتراح  إلى المجلس بمد الخط السكة الحديد من إسنا إلى الرمادي قبلي

6 1 23 1936/9/1 1096-1105 1 تقرير لجنة المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 1936-1937 المالية  السكك الحديدية

1106-1107 2 بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم ووافقوا على مشروع قانون خاص بانتخاب أعضاء مجالس المديريات

1108-1109 3 بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم ووافقوا على مشروع قانون خاص بإلغاء ضريبة الخفراء فى المدن و القرى غير
المفروضة فيها عوائد األمالك المبنية
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1110-1112 4 طعن مقدم من محمد عبد اهللا على خلبه ببطالن االنتخاب و خلو دائرة قوص

1113-1114 5 طعن مقدم من محمد مرزوق عضو مجلس الشيوخ ملتمسا قبول الطعن في انتخاب حضرة صاحب السعادة حسن باشا شعراوى، و أبطال انتخابه عن دائرة
بندر المنيا لمجلس النَواب.

1115-1120 6   تقرير بالطعن في انتخاب دائرة ميت يعيش مرآز ميت غمر دقهلية

1121-1124 7  طعن مقدم من عبد الكريم صالح عبد العال من أهالي ناحية البراجيل مرآز امبابه جيزة و ناخب بدائرة ناهيا جيزة ضد حضرة حفناوى بك المنتخب عضوا
نائبا عن دائرة ناهيا جيزة.

6 1 24 1936/9/2 1144-1161 1 تقرير لجنة المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 1936-1937 المالية  قسم9- وزارة الداخلية

1162 2 تقرير لجنة المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 1936-1937 المالية  قسم16- البعث العلمية

6 1 25 1936/9/7 1208-1213 1  تقرير لجنة المالية عن مشروع ميزانية دار الكتب المصرية

1214-1218 2  تقرير لجنة المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة سنة 1936-1937 المالية  قسم6-وزارة المالية

1219-1236 3  تقرير لجنة األوقاف و المعاهد الدينية عن مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لوزارة األوقاف لسنة 1934-1935 المالية

1237-1238 4 بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: (ا) مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لوزارة األوقاف 
لسنة 1934-1935 (2) مشروع قانون بربط ميزانية دار الكتب المصرية لسنة 1936-1937 المالية.

1239-1241 5 طعن مقدم من فخري عبد النور عضو مجلس النَواب األسبق ضد انتخاب الشيخ أحمد مصطفى أبو رحاب عن دائرة جرجا

1242 6 طعن مقدم من عبد القادر مصطفى عزرائيل   في انتخاب أحمد افندى موسى الزهد عضوا لمجلس النَواب

1243-1247 7 طعن مقدم من محمود حسن محمد السنباطى من أهالي أبو تيج  في صحة انتخاب أحمد بك همام نائب النخيلة دائرة رقم 14

6 1 26 1936/9/8 1275-1287 1 تقرير لجنة المالية عن مشروع ميزانية الدولة لسنة 1936-1937 قسم8- وزارة المعارف العمومية

6 1 27 1936/9/9 1317-1334 1 تقرير لجنة المالية عن قسم6- وزارة المالية  فرع7- مصلحة الجمارك

1335-1350 2 تقرير لجنة المالية  قسم11- وزارة الحقانية
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1351-1352 3 طعن مقدم من عبد الصمد محمد على سليمان من سمطا الوقف مرآز ببا مديرية بنى سويف في صحة انتخاب حضرة محمد افندى سليم جابر الذي أعلن 
انتخابه عضوا لمجلس النَواب عن الدائرة المذآور بتاريخ يوم األحد 3 مايو سنة 1936 مساء.

1354-1355 4 طعن مقدم من معَوض إبراهيم جاد بك من بلدة البرقى مرآز الفش مديرية المنيا و مرشح دائرة الفنت نمرة 13 مديرية المنيا لمجلس النواب في صحة نيابة 
صاحب العزة سلطان بك محمد السعدي و لبطالن انتخابه عن هذه الدائرة الفنت و سقوط عضويته

1356-1357 5 طعن مقدم من محمود إسماعيل سليمان من الزعيرة مرآز تال مديرية المنوفية في انتخاب حضرة عبد اهللا بك أبو حسين نائبا لمجلس النواب عن دائرة طنوب

1358 6 طعن مقدم من مصطفى محمد الشريف مرشح دائرة أخميم االنتخابية في صحة انتخاب حضرة محمود بك همام حمادى مشيخة جرجس أخميم-جرجا

1359-1368 7 تقرير بأوجه الطعن في عملية االنتخاب بدائرة شرويده التابعة لدائرة بردين نمرة 2 االنتخابية بمديرية الشرقية بمرآز الزقازيق

6 1 28 1936/9/14 1414-1415 1 بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذي أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بربط ميزانية وزارة األوقاف للسنة المالية 1936-
1937

1416-1426 2 تقرير لجنة المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 1936-1937 المالية قسم13- وزارة الزراعة

1427-1440 3 تقرير لجنة المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 1936-1937 المالية  قسم6- وزارة المالية- فرع 3 مصلحة المساحة و المناجم

1441-1442 4 طعن مقدم من عبد المجيد أبو العال من ناخبي دائرة أسنا المقيد بجدول االنتخاب قسم أول نمرة 150- الدائرة نمرة 15 انتخابية لمديرية قنا

1443-1457 5 االقتراحات المشار إليها في تقرير لجنة العرائض و االقتراحات

6 1 29 1936/9/15 1490-1498 1 تقرير لجنة المالية عن قسم5- وزارة الخارجية

1499-1507 2 تقرير لجنة المالية عن مشروع ميزانية الجامعة المصرية

6 1 30 1936/9/16 1532-1533 1 تقرير لجنة المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى في ميزانية سنة 1936-1935

1534-1535 2 تقرير لجنة المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 10881 ج.م في ميزانية السنة المالية 1935-1936 قسم6- وزارة المالية- فرع6- مصلحة 
األمالك األميرية لتسوية بعض التجاوزات

1536-1537 3 تقرير لجنة المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1936-1935

1538-1539 4 7422 ج.م في ميزانية السنة المالية 1935-1936 في القسم 14 وزارة المواصالت لتسوية  قرير لجنة المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
التجاوز في الباب 3 من القسم المذآور
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1540-1541 5 تقرير لجنة المالية عن مشروع قانون بتأجير قطعة أرض من  أمالك الدولة لمدة طويلة بإيجار أسمى

1542-1559 6 تقرير لجنة المالية عن قسم6- وزارة المالية فرع6- مصلحة األمالك االميرية

1560-1564 7 تقرير لجنة المالية عن قسم 6- وزارة المالية  فرع9 - مصلحة الكيمياء

1565-1566 8 تقرير لجنة المالية عن قسم 6- وزارة المالية فرع 10- أقالم قضايا الحكومة

1567-1579 9 تقرير لجنة المالية عن قسم 10- وزارة الصحة العمومية

1580-1581 10

بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على: 1-مشروع قانون بربط ميزانية الجامعة المصرية للسنة المالية 
1937-1936 . 2-مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 7700 جنيه بميزانية السنة المالية 1935-1936 قسم12- وزارة األشغال العمومية. 3-مشروع 
قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ10881 جنيها بميزانية السنة المالية 1935-1936 قسم 6 وزارة المالية. 4-مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 3200 

جنيه بميزانية السنة المالية 1935-1936 قسم19 مصاريف غير منظورة. 5-مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 7422 جنيه بميزانية السنة المالية 
1936-1935 قسم14 وزارة المواصالت. 6-مشروع قانون بتأجير قطعي أرض من أمالك الدولة لمدة طويلة بإيجار أسمى. 7-مشروع قانون بإضافة نص 

جديد إلى القانون رقم 1 لسنة 1904 الخاص بالمحتال العمومية.

6 1 31 1936/9/17 1646-1653 1 تقرير لجنة األوقاف و المعاهد الدينية  عن مشروع ميزانية الجامع األزهر و المعاهد الدينية لسنة 1936-1937 المالية

1654-1687 2  تقرير لجنة المالية عن قسم 12- وزارة األشغال العمومية

1688 3 تقرير لجنة المالية عن قسم 19- معهد فاروق

1689 4 تقرير لجنة المالية عن قسم 20- مصاريف غير منظورة

1690-1691 5 تقرير لجنة المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي قدره 18735 ج.م في ميزانية السنة المالية 1936-1937 قسم9- وزارة الداخلية (الباب الثاني) لرد 
الغرامات التي حصلت من عمد و مشايخ البالد و موظفي العربي لمناسبة دستور سنة 1930 و االنتخابات التي أجريت تنفيذا له

1692-1693 6
بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على: 1- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 18735 جنيها بميزانية 
السنة المالية 1936-1937 قسم 9- وزارة الداخلية. 2- مشروع قانون بربط ميزانية الجامع األزهر و المعاهد الدينية لسنة 1936-1937 المالية. 3- مشروع 

قانون بربط الميزانية العامة الدولة لسنة 1936-1937 المالية.

1694-1695 7 طعن مقدم من على أحمد هيكل في عملية االنتخاب بدائرة طما و هي الدائرة نمرة 1 جرجا

1696-1697 8 الطعن المقدم من الدآتور عبد القادر طلخان المرشح لدائرة زفتي رقم 9 في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم األستاذ عوض الجندي
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1698-1706 9

طعن(1) مقدم من مصطفى عبد القوى معبد الذى آان له شرف الترشيح تحت لواء الوفد المصرى لالنتخابات األخيرة لمجلس النواب عن دائرة سنهور القبلية 
السادسة وآان مرشحا ضد أحمد افندى مفتاح معبد منافسه فى الدائرة المذآور،(2) طعن مقدم من صادق عبد الباقى الشيخ من أهالى فديمين مرآز سنورس و 

أحد الناخبي بدائرة سنهور القبلية نمرة 6 لجنة نمرة 7 ناحية فديمين المقيد بالجدول االنتخابى رقم 36 حرف ص، فى صحة انتخاب أحمد أفندى مفتاح معبد 
عضو مجلس النَواب (3) طعن مقدم من محمود عبد الحافظ طحاوى من نقاليفة مرآز سنورس فيوم  واحد الناخبين بدائرة سنهور القبلية الدائرة السادسة لجنة 

نمرة 3 نقاليفة المقيد بجدول االنتخاب نمرة 396 حرف م بناحية نقاليفة مرآز سنورس فيوم، فى انتخاب أحمد افندى مفتاح معبد. (4) طعن مقدم من حسين 
طلبه حسين من ناحية السعيدية مرآز سنورس فيوم أحد الناخبين بدائرة سنهور البحرية لجنة رقم 000 المقيد بجدول االنتخاب نمرة 11 حرف ح، فى انتخاب 
أحمد أفندى مفتاح معبد (5) طعن مقدم من الشيخ عبد اهللا معيوف محمد من ناحية شكشوك مرآز ابشواى فيوم و أحد الناخبين بدائرة سنهور القبلية لجنة نمرة 
طعن مقدم من محمد هنداوى طحاوى (6) 67 حرف ع بناحية شكشوك، فى انتخاب أحمد افندى مفتاح معبد 11 ناحية آفر عبود المقيد بجدول االنتخاب نمرة

 تذآرة االنتخاب نمرة 76 حرف م عن االنتخابات التى جرت يوم 2 مايو سنة 1936 بدائرة سنهور القبلية نمرة 6 بمديرية الفيوم، فى انتخاب أحمد افندى 
مفتاح معبد (7) طعن مقدم من أحمد على حنفى مزارع بأبو آساه و ناخب باللجنة نمرة 13 أبو آساه عن االنتخابات التى جرت بمديرية الفيوم بدائرة سنهور 

القبلية نمرة 6 بتاريخ 2 مايو سنة 1936، فى انتخاب أحمد افندى مفتاح معبد.

1707-1711 10
107 قسم ثان بجدول انتخاب بندر  طعن مقدم من محمد شفيق جبر المهندس بوزارة األشغال والناخب المقيد بدائرة السنبالوين مديرية الدقهلية نمرة

السنبالوين و المرشح لالنتخابات التكميلية التي تمت عن دائرة السنبالوين في 9 أغسطس سنة 1936 و أعلن فيها فوز منافسي حضرة مصطفى افندى فودة 
بأغلبية 333 صوتا من مجموع 8438 صوتا صحيحا أعطيت في االنتخابات,,,,

6 1 32 1936/9/20

6 extra. 1 1936/11/2

6 extra. 2 1936/11/11 40-44 معاهدة الصداقة و التحالف بين مصر و بريطانيا العظمى

6 extra. 3 1936/11/12

6 extra. 4 1936/11/14 131-133 بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون خاص بالموافقة على معاهدة الصداقة و التحالف بين 
مصر و بريطانيا العظمى

6 extra. 5 1936/11/19

6 2 0 1936/11/21

6 2 1 1936/11/21

6 2 2 1936/11/25

6 2 3 1936/12/3
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6 2 4 1936/12/9 47-48 1
" تلقت وزارة المالية آتابا من وزارة التجارة و الصناعة أشارت فيه إلى ما لتنشيط السياحة في مصر من األهمية و  مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء 

عظيم المنفعة- و إلى أن الظروف الحاضرة مالئمة لبذل مجهود خاص في هذا السبيل- و ذآرت أن محل آوك تقدم باقتراحات ترمى إلى تنظيم دعاية واسعة 
لمصر و تشجيع شرآات السياحة على االهتمام بتوجيه السائحين إليها بدل توجيههم إلى غيرها من البلدان..."

49-50 2 40,000 جنيه في ميزانية  بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي قدره
السنة المالية 1936-1937 زيادة على االعتماد المدرج للدعاية لتشجيع السياحة

6 2 5 1936/12/30

6 2 6 1937/1/11 94 1 "1- قد خال قانون العقوبات من النص على عقاب من يقطع عمدا جسر قناة أو ليغرق أرضا مزروعة للغير أو مهيأة للزراعة أو من  لمذآرة اإليضاحية 
يغرقها بواسطة فتح إحدى فتحلت الري بقصد اإلضرار بالغير...."

95 2
مذآرة إيضاحية  " زال الموقف األهلي من جميع بالد الدنيا إال من مصر فقد بقى فيها عامال من أآبر عوامل الشقاء والظلم و التعاسة و الحرمان و مثار 
للشكاوى و منشأ للخصومات و فساد األخالق و خراب األرض  و الديار و بمكين المرابين من رقاب المستحقين و ليس هناك شهادة أقوى و ال قول أبلغ من

قول رجال القضاء الشرعي- و هم أقدر الناس على الحكم على آثار الوقف- في تقرير رفعوه إلى وزارة الحقانية سنة 1934..."

96 3
مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء " يؤخذ من آتاب لوزارة األشغال العمومية تاريخه 12 نوفمبر سنة 1936 أن عمال مصلحة التنظيم آانو رفعوا شكاوى 

عديدة يلتمسون فيها النظر في أمرهم ألنهم يعانون بؤسا شديدا و سبق أن بحثت وزارة الصحة هذه الشكاوى و تقدمت بعدة اقتراحات لتحسين حال هؤالء 
العمال و هذه االقتراحات ال تزال موضع البحث..."

97-98 4
" تلقت اللجنة المالية من وزارة المواصالت مذآرة عن تكاليف الطرق المنصوص عليها في المعاهدة المصرية  مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء 

اإلنجليزية وتقدرها الوزارة في مجموعها نحو أربعة ماليين من الجنيهات منها مليونان للطرق التي تتم في الثاني السنوات األولى و مليونان للطرق التي تنشأ 
بعد ذلك- وهذه المسألة ال تزال موضع بحث تفصيلي بين اللجنة المالية و وزارة المواصالت..."

99-100 5 بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1936-
1937 القسم 12- "وزارة األشغال" الفرع 5 "مصلحة التنظيم" الباب 2 "مصروفات عمومية " زيادة على االعتمادات المقررة ألجور العمال

101-102 6 بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بإنشاء حساب خاص لمصروفات تنفيذ المعاهدة
المصرية اإلنجليزية و بفتح اعتماد قدره 31000 جنيه في ذلك الحساب من أصل تكاليف إنشاء الطرق من  القاهرة إلى اإلسماعيلية

6 2 7 1937/1/18 126 مذآرة إيضاحية "من القواعد المسلم بها أن األخالق هي أهم ما يرتكز عليه مجد األمة و عظمتها، تنال األمة من العز و السؤدد في مصارف األمم..."

6 2 8 1937/1/25 143 1 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء "أدرج في ميزانية مصلحة األمالك األميرية للسنة المالية 1936-1937 اعتماد قدره 261,343 ج.م إلصالح األراضي 
(بما في ذلك 12,950 ج.م لمهايا و مصاريف موظفي اإلصالح) على أنه استنزل من االعتماد مبلغ 12,000 ج.م "قيمة المنظور عدم إتمام صرفه" .."

144 2 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء "خصص في ميزانية السنة المالية الحالية اعتماد قدره 67,724 جنيها تحت  قسم 20 "المصروفات غير المنظورة " "

145 3
"تقدمت وزارة الزراعة في السنة المالية الماضية 1935-1936 بطلب اعتماد قدره عشرة آالف جنيه لمقاومة حشرة البق  مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء
الدقيقى و وافق مجلس الوزراء في 26 يونيه سنة 1935 على منحها اعتمادا قدره 9352 جنيها لهذا الغرض بصفة تجريبية على أن يعاد النظر في األمر بعد 

تبين نتيجتها..."

146-147 4 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء " تبلغ االعتمادات المقررة للملبوسات و التجهيزات في ميزانية البوليس والخفر للسنة المالية الحاضرة (1937-1936) 
115782 ج.م توزيعها آما يأتي ..."
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148-149 5

بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي قدره18000 ج.م في
1936-1937 زيادة على االعتماد المدرج إلصالح األراضي. 2-مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي قدره 6500 ج.م في ميزانية السنة  ميزانية السنة المالية

لمالية 1936-1937 عالوة على االعتماد المدرج لمقاومة حشرة البق الدقيق. 3- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي قدره-13613 ج.م في ميزانية السنة 
" "مصروفات عمومية الباب الثاني 9 "وزارة الداخلية" المالية 1936-1937 القسم

150-151 6 بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي قدره-35000 ج.م في ميزانية 
السنة المالية 1936-1937 القسم 20 "مصاريف غير منظورة" زيادة على االعتماد المدرج في الميزانية

152-157 7 نصوص االقتراحات المشار إليها في تقرير لجنة االقتراحات و العرائض

6 2 9 1937/2/1 181-182 1
"على أثر حل المسائل التي آانت معلقة بين الحكومتين المصرية والسعودية و ما تقرر من العودة إلى إرسال المحمل و  مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء 

الكسوة الشريفة إلى األقطار الحجازية أعدت وزارة الداخلية شروع ميزانية بالنفقات الالزمة إلدارة الحج في الفترة الباقية من السنة المالية الحالية و آذلك في 
السنة المالية المقبلة."

183-184 2 بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1936-
1937 قدره 33856 جنيها عالوة على االعتمادات المدرج في الميزانية إلدارة الحج

6 2 10 1937/2/2 218 1 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء "جاء في آتاب لوزارة الخارجية بتاريخ 3 أآتوبر سنة 1936 أنها لم تتمكن في خالل السنة المالية 1935-1936 من 
صرف جميع االعتمادات التي خصصت لها في باب األعمال الجديدة فبقيت منها المبالغ اآلتية بدون صرف: "

219 2
"جاء في مذآرة لوزارة األشغال العمومية بتاريخ 19 أغسطس سنة 1936 أن مصلحة التنظيم تصرف أثمان األجزاء  مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء

التي تضيع في الشوارع العمومية بعد ما يبنى أصحاب األمالك التي تضيع منها تلك األجزاء  واجهات منازلهم على خطوط التنظيم المعتمدة في المدينة و 
ضواحيها و يتعذر تقدير جملة المبالغ تقديرا دقيقا ألنها ترتفع و تنقص تبعا لحرآة البناء التي ال يمكن تحديد مداها.."

220 3

"من المشروعات التي تباشرها مصلحة المجارى الرئيسية مشروع إقامة محطتين لتوليد الهواء المضغوط المجارى مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء
العاصمة و أدوات احتياطية لهما و لمحطة معروف و تغيير الشبكة الهوائية و هذا المشروع قدرت تكاليفه النهائية بمبلغ 76000 ج.م و آانت المصلحة تتوقع 
أن يبلغ مجموع المنصرف لغاية السنة المالية 1935-1936 مبلغ 58000 ج.م فلم تدرج له في مشروع 1936-1937 سوى 6000 ج.م على أن يدرج الباقي 

في الميزانيات التالية.

221 4
مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء " وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 27 فبراير سنة 1936 على فتح اعتماد إضافي بمبلغ 2000 ج.م في الباب 

1935-1936 لشراء قطع غيار للوابورات المولدة للقوى الكهربائية و قد صدر المرسوم بقانون رقم 23  لثالث من ميزانية المطبعة األميرية للسنة المالية
لسنة 1936 متضمنا فتح االعتماد االضافى المذآور."

222-223 5

"أوضحت وزارة الخارجية بكتاب تاريخه 31 ديسمبر سنة 1936 أنه عند ما أنشئ التمثيل السياسي في سنة 1923   مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء
شكلت هيئة موظفي الوآالة السياسيين  المصرية لدى حكومة حضرة صاحب الجاللى ملك بريطانيا العظمى- من وزير مفَوض من الدرجة األولى و مستشار 
و سكرتير أول و سكرتير ثان و سكرتير ثالث و ملحق أول وملحق ثان و محررين و أمين مفوضات ثم عَدل هذا الكادر إلى أن أصبح في سنة 1935 مكَونا 

من وزير مفَوض من الدرجة األولى و مستشار و سكرتير أول و سكرتير ثالث و أمين مفوضات و تلميذ.."

224-225 6

 بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم ووافقوا على ما يأتي: (1) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي قدره 7384 ج.م في 
1936-1937 لتكملة تأثيث بعض المفوضات الملكية في الخارج (2) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي قدره 20000 ج.م في ميزانية  ميزانية السنة المالية
لسنة المالية 1936-1937 لزيادة االعتماد الخاص بالتحسينات (نزع ملكية لوضع خطوط التنظيم) (3) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي قدره 6100 ج.م 

في ميزانية السنة المالية 1936-1937 زيادة على االعتماد المدرج إلقامة محطتين لتوليد الهواء المضغوط لمجارى العاصمة و أدوات احتياطية لهما و 
لمحطة معروف و تغيير الشبكة الهوائية و توصيل محطة ضغط الهواء في شبرا بالشبكة الهوائية. (4) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي قدره 1800 ج.م في 
ميزانية السنة المالية 1936-1937 لشراء قطع غيار للوابورات المولدة للقوى الكهربائية (5) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي قدره 2955 ج.م في ميزانية 

السنة المالية 1936-1937 للنفقات اإلضافية الالزمة لسفارة مصر في لندن
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226-227 7 مشروع قانون بتعديل المادة األولى من المرسوم بقانون رقم 44 1929 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون الصادر في 21 أبريل سنة 1926 عن 
صيد األسماك

228-229 8 مشروع قانون باعتماد تعديل البند الرابع من العقد المبرم بين الحكومة المصرية توليد الكهرباء و الثلج المعتمد بالمرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1938

230-231 9
بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: (1) مشروع قانون بتعديل المادة األولى من المرسوم بقانون 

رقم 44 لسنة 1929 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون الصادر في 21 أبريل سنة 1926 عن صيد األسماك. (2) مشروع قانون باعتماد تعديل 
البند الرابع من العقد المبرم بين الحكومة المصرية و شرآة توليد الكهرباء و الثلج المعتمد بالمرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1928

232 10 "الموضوع- االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم حسن يس بطلب إعفاء مرآز الواسطى من  نص رد وزارة المالية   وزارة المالية  اإلدارة العامة
نصف ضريبة سنة 1935 إلصابة أطيانه بدودة اللوز

233 11 نصوص االقتراحات المشار إليها في تقرير االقتراحات و العرائض(من 13-8)

6 2 11 1937/2/9

6 2 12 1937/2/16 278-279 1 نصوص االقتراحات المشار إليها في تقارير لجنة االقتراحات والعرائض(16-14)

280 2 مذآرة إيضاحية لمشروع القانون الخاص بمنع استيراد وصنع و حيازة الغازات الخانقة و السامة و ما شابهها

6 2 13 1937/2/17 303 1 مرسوم بمشروع قانون بفتح اعتماد اضافى في ميزانية السنة المالية 1937-1936

304-305 2
3000 جنيه في ميزانية  بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي قدره

السنة المالية 1936-1937 القسم 9 "وزارة الداخلية " فرع 1 "ديوان العموم و مصالح أخرى " باب 3 "أعمال جديدة" للنفقات الالزمة إلجراء انتخابات 
عامة لعضوية مجالس المديريات.

306 3 مذآرة إيضاحية عن التعديالت المقترح إدخالها على نظام مجمع اللغة العربية الملكي

6 2 14 1937/3/1 332 1 نص االقتراح المشار إليه في تقرير لجنة االقتراحات السابع عشر

333 2 نص االقتراح المشار إليه في تقرير لجنة االقتراحات الثامن عشر

334-335 3 بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون إنشاء مجمع ملكي للغة العربية

6 2 15 1937/3/8 359-367 نصوص االقتراحات المشار إليها في تقارير لجنة االقتراحات (21-19)
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6 2 16 1937/3/17 404 نص الموجه إلى حضرة صاحب المعالي وزير المعارف العمومية من حضرة النائب المحترم الدآتور عبد الحميد سعيد بشأن سياسة وزارة المعارف الدينية

6 2 17 1937/3/18

6 2 18 1937/3/23 494 1

مذآرة مرفوعة ألي مجلس الوزراء " جاء في آتاب لوزارة المعارف العمومية تاريخه 6 فبراير سنة 1937 أن حضرة صاحب العزة محمد محمود خليل بك 
القوميسير العام لمصر في معرض باريس الدولي لسنة 1937 طلب فتح اعتماد إضافي قدره 17,931 جنيها قيمة النفقات التكميلية الخاصة بقسم مصر في 

لمعرض المذآور زيادة على مبلغ ال25,000 ج.م المدرج في الميزانية و قد ذآر حضرته إن أقل عطاء للمباني بلغ حوالي مليونين ونصف المليون من 
15,000 جنيه حتى يكون تمثيل مصر تمثيال الئقا إذ أن هذا المعرض هو أول معرض تشترك فيه بعد نيلها االستقالل." الفرنكات أي ما يقرب من

495-496 2
بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي قدره- 19931 جنيها في ميزانية 

لسنة المالية 1936-1937 القسم 8 "وزارة المعارف العمومية" فرع 1"ديوان العموم و التعليم العام" باب 3 " أعمال جديدة" زيادة على االعتماد المدرج في 
الميزانية لتكاليف اشتراك الحكومة المصرية في معرض باريس.

497-498 3 نص االقتراح المشار إليه في التقرير الثاني و العشرين للجنة االقتراحات

499-503 4 نص االقتراح المشار إليه في التقرير الثالث و العشرين للجنة االقتراحات

6 2 19 1937/3/25 528-529 1
بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على المرسومين بمشروعي القانونين الخاص أولهما بوقف البيوع الجبرية 

47 و48 لسنة 1936 بشأن تجديد و مَد آجال قروض البنك العقارى الزراعي  عن بعض األطيان الزراعية، و ثانيهما بتعديل المرسومين بقانونين رقمي
المصري و البنك العقارى المصري

530-531 2 مرسوم بمشروع قانون بمراقبة أصناف القطن

532 3 مرسوم بمشروع قانون بتعديل المرسومين بقانونين رقم 47 و48 لسنة 1936 بشأن تجديد و مد آجال قروض البنك العقاري الزراعي المصري والبنك 
العقاري المصري

6 2 20 1937/3/29 548-550 1 نصوص االقتراحات المشار إليها في التقرير الرابع والعشرين للجنة االقتراحات والعرائض

551 2
"في تقديرات مشروع ميزانية السنة المالية 1936-1937 طلبت وزارة الصحة العمومية عدم تخفيض مبلغ 28,564 ج.م  مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء

أجرته وزارة المالية في البند 11 "توريدات عمومية "و لما لم يكن من المتيسر تنفيذ هذه الرغبة بعد أن تم إعداد مشروع الميزانية أشارت وزارة المالية 
بإمكان معالجة الحالة عند بحث المرآز المالي في ديسمبر سنة 1936 "

552 3 مذآرة مرفوعة ألي مجلس الوزراء "تدعو الحالة إلى فتح اعتماد إضافي في الباب الثالث من ميزانية وزارة الخارجية للشؤون التالية:"

553-554 4

بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: أوال- مشروع  قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 47,000 
ج.م في ميزانية السنة المالية 1936-1937 القسم 10 "وزارة الصحة العمومية" الفرع 1 "ديوان العموم والصحة العامة" باب2 "مصاريف عمومية "لسد 

التجاوز المتوقع حصوله في هذا الباب.  ثانيا - مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي قدره 30,000 ج.م في ميزانية السنة المالية 1936-1937 القسم 5 "وزارة 
الخارجية " باب 3 "أعمال جديدة" للمصاريف الالزمة لمؤتمر االمتيازات بمونتروه و دخول مصر عصبة األمم. ز بعثة الشرف التى ستمثل الحكومة 

المصرية فى حفلة تتويج جاللة ملك بريطانيا العظمى.
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6 2 21 1937/3/31

6 2 22 1937/4/5 585-592 تقرير لجنة المحاسبة عن مشروع ميزانية مجلس النَواب سنة 1938-1937

593-594 طعن مقدم من راغب على الخطيب من العجميين مرآز ابشواى فيوم وناخب بدائرة العجميين االنتخابية و مقيد بجدول االنتخاب باللجنة رقم 8 نمرة 2 حرف 
ر, في صحة عضوية حضرة األستاذ محمد أمين والى بك نائبا بمجلس النَواب عن الدائرة المذآور

595-598 نصوص االقتراحات المشار إليها في تقارير لجنة االقتراحات (27-25)

6 2 23 1937/4/7 617 1 نصوص االقتراحات المشار إليها في تقرير لجنة االقتراحات (30-28)

618 2
مذآرة مرفوعة ألي مجلس الوزراء "جاء في آتاب لوزارة الصحة العمومية بتاريخ 29 نوفمبر سنة 1936 أن حمى المالريا انتشرت بشكل وبائي في جهات 
عديدة من القطر المصري و خصوصا في الجزء الشمالي من الوجه البحري فقامت الوزارة بتجهيز حملة قوية لمقاومة هذا الوباء بصفة مستعجلة و تم إعداد 

سبع عشر وحدة مؤقتة بخالف الوحدات الثابتة التي شرع قسم المالريا في إنشائها، وفيها يلي بيان تلك الوحدات"

619 3 مذآرة مرفوعة ألي مجلس الوزراء "أوضحت وزارة الحربية والبحرية بكتابها المؤرخ 25 نوفمبر سنة 1936 أن أهالي شبه جزيرة سينا يضجون و يشكون 
مر الشكوى من الحالة السيئة التي وصلوا إليها ...."

620 4 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء "جاء في مذآرة لوزارة المالية انه بناء على الصلح الذي تم في 4 مايو سنة 1936 بين الحكومة وأصحاب بعض الجرائد 
بموافقة حضرة صاحب الدولة على ماهر باشا رئيس مجلس الوزراء السابق صرفت أليهم المبالغ اآلتية خصما على بند تنفيذ األحكام القضائية."

621-622 5 10000 جنيه في ميزانية  بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم ووافقوا على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
السنة المالية 1936-1937 ألعمال مقاومة حمى المالريا.

623-624 6 3500 جنيه في ميزانية  بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
السنة المالية 1936-1937 لشراء خمسة آالف ارداب من الشعير لتوزيعها على أهالي شبه جزيرة سينا بصفة منحة

625-626 7 15,000 جنيه في ميزانية  بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
السنة المالية 1936-1937 زيادة على االعتماد المدرج لتنفيذ األحكام القضائية

6 2 24 1937/4/13 663 1 مذآرة مرفوعة ألي مجلس الوزراء " في ميزانية مصلحة المباني للسنة المالية 1936-1937 مبلغ 6000 ج.م لمشروع توسيع قسم الكونستابالت في مدرسة 
البوليس و اإلدارة في العباسية من جملة التكاليف المقررة للمشروع والبالغة 7200 ج.م."

664 2 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء "وافق مجلس الوزراء في 27 فبراير سنة 1936 على رفع تكاليف تعبيد الطريقين من فوآه إلى مطروح و من البوابة 
حدود المجلس البلدي لإلسكندرية من جهة المكس الى العامرية من 33330 ج.م الى 70330 ج.م ...."

665-666 3

بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: (1) مشروع قانون باعتماد مشروع إنشاء قسم مستقل 
35,000 جنيه على أن يخصص للبدء في تنفيذ هذا المشروع اعتماد الستة اآلالف من الجنيهات  للضباط في مدرسة البوليس واإلدارة المقدرة تكاليفه بمبلغ
المقرر لتسوية قسم الكونستبالت في الباب الثالث من ميزانية مصلحة المباني األميرية للسنة المالية 1936-1937 (2) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي 

قدره 17,525 جنيها في ميزانية السنة المالية 1936-1937 القسم 15"وزارة الحربية والبحرية" فرع2 " مصلحة الحدود" الباب 3 "أعمال جديدّة زيادة على 
اعتماد المدرج في الميزانية لتعبيد طريقي فوآه-مطروح و البوابة - العامرية .
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667-670 4 نصوص االقتراحات المشار إليها في تقارير لجنة االقتراحات والعرائض (33-31)

681 5 مذآرة في المكان المقترح إنشاء  مزلقان به تقع أربع عزب و هي عزبة إسماعيل عبد اهللا المصري, و عزبة حسنى بدر، عزبة تمرو، عزبة قصر 
المصري.."

6 2 25 1937/4/20 687-688 1 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء " تطلب وزارة المواصالت فتح اعتمادات إضافية جملتها 55820 ج.م في البابين الثاني و الثالث من ميزانية مصلحة 
الطرق و الكباري للسنة المالية 1936-1937 ة بيانها آاآلتي"

689-690 2

51380 جنيها في ميزانية  بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
السنة المالية 1936-1937 القسم 14 "وزارة المواصالت " الفرع4 "الطرق و الكباري " منه 1160 جنيها في الباب الثاني "مصاريف عمومية" و 

502209 جنيها في الباب الثالث "أعمال جديدّة" عالوة على االعتمادات المدرجة في الميزانية. و ذلك لمواصلة األعمال الالزمة لصيانة و ترميم و تجديد و 
إنشاء الطرق و الكباري.

6 2 26 1937/4/27 725 1
مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء "أسفر بحث حالة اعتمادات ميزانية مصلحة الحدود للسنة المالية 1936-1937 عن توقع حصول تجاوز قدره 1,821 
ج.م في جملة االعتمادات منه 1,371 ج.م في الباب الثاني و 450 ج.م في الباب الثالث عدا التجاوز البالغ 17,525 ج.م و الخاص بتعبيد طريقي "فوآه- 

مطروح" "والبوابة-العامرية" و الذي صدر عنه قرار مجلس الوزراء في 21 مارس سنة 1937.

726 2
مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء "جاء في مذآرة لوزارة الحربية والبحرية بتاريخ 19 يناير سنة 1937 أنه نظرا لسوء الحالة في الصحراء الغربية و 

جدب أراضيها عدة سنوات متوالية بسبب عدم نزول األمطار وافقت وزارة المالية في 18 أغسطس سنة 1935 على منح فقراء أهالي محافظة الغرب سلفة 
من الشعير قدرها 10.000 إردب للتقاوي بلغ ثمنها 10,704 جنيهات و 581 مليما..."

727 3 " في ميزانية السنة المالية 1936-1937 القسم 17 "معاشات و مكافآت" اعتماد قدره 5000 ج.م في البند 6 مكافآت  مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء
استئنائية بمقتض القانون رقم 28 لسنة 1923 و آخر قدره 34،600 ج.م "مكافآت للمقترعين عند انتهاء مدة خدمتهم اإللزامية " بند10

728-729 4
"تلقت وزارة المالية في فبراير سنة 1937 آتابا من وزارة الحقانية عن نتيجة بحث حالة االعتمادات المقررة في ميزانية  مذآرة مرفوعة ألي مجلس الوزراء 

سنة 1936-1937 للوزارة وفروعها ما عدا المحاآم المختلطة و ما صرف منها إلى ديسمبر سنة 1936 و هذه النتيجة تدل على أن المتوقع تجاوز بعض 
االعتمادات لعدم آفاية ربط الميزانية

730 5 مذآرة مرفوعة ألي مجلس الوزراء "أسفر بحث حالة ميزانية مصلحة الطبيعيات لسنة 1936-1937 عن توقع تجاوز اعتمادات الباب األول بمقدار 2,041 
ج.م و عن توقع وفر في البابين الثاني و الثالث بمقدار 439 ج.م و 75 ج.م على التوالي,"

731 6 مذآرة مرفوعة ألي مجلس الوزراء "جاء في آتاب لديوان جاللة الملك بتاريخ 31 يناير سنة 1937 أن بحث حالة ميزانية الديوان أسفر عن توقع التجاوزات 
المبينة بعد في الباب األول:

732-735 7

مذآرة مرفوعة ألي مجلس الوزراء "سبق أن رفعت اللجنة المالية مذآرة ألي مجلس الوزراء بتاريخ 27 ديسمبر سنة 1936 عن تكاليف الطرق المنصوص 
عليها في المعاهدة المصرية اإلنجليزية و قد ورد في تلك المذآرة أن التقدير التفصيلي لتكاليف تلك الطرق ال يزال موضع البحث وأن اللجنة ترى ريثما يتم

31,000 ج.م في حساب مصروفات تنفيذ المعاهدة للصرف منه في األعمال التمهيدية المتعلقة بطريق القاهرة-  ذلك البحث أن يفتح اعتماد أولى قدره
اإلسماعيلية و وافق مجلس الوزراء على هذا االقتراح و أقَره البرلمان.."
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736-737 8

1821 جنيها فى ميزانية السنة بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم باالسم و وافقوا على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ
لمالية 1936-1937 القسم 15 "وزارة الحربية والبحرية "الفرع 2 "مصلحة الحدود" منه 1371 جنيها فى الباب الثانى و 450 جنيها فى الباب الثالث 

لتسوية تجاوز هذين البابين و مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى قدره 10600 جنيه فى ميزانية السنة المالية 1936-1937 القسم 15" وزارة الحربية " 
لفرع 2 "مصلحة الحدود " الباب 3 " أعمال جديدة" لتسوية باقى ثمن الشعير الذى وزع فى سنتى 1935 و 1936 على أهالى الصحراء الغربية و مشروع 
10000 جنيه فى ميزانية السنة المالية 1936-1937 القسم 17 "معاشات و مكافآت " لتسوية التجاوز فى البند 10 "مكافآت  قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ
للمقترعين عند انتهاء مدة خدمتهم اإللزامية "  و مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 10931 جنيها فى ميزانية السنة المالية 1936-1937 القسم 11 
"وزارة الحقانية " منه 4800 جنيه فى الباب الثانى و 6131 جنيها فى الباب الثالث لتسوية التجاوز فى جملة اعتمادالت ذينك البابين و مشروع قانون بفتح 

1 الباب 7 "مصلحة الطبيعيات" الفرع " 12 "وزارة األشغال العمومية 1936-1937 القسم 2041 جنيها فى ميزانية السنة المالية عتماد إضافى بمبلغ
 جنيها فى ميزانية السنة المالية 1936-1937 القسم 1 "مخصصات و مرتبات وديوان جاللة الملك" الفرع 3 "ديوان جاللة الملك" باب 1 "ماهيات و أجر و 

مرتبات " زيادة على االعتمادات المدرجة فى الباب المذآور.

738-739 9
بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بفتح اعتماد بمبلغ 379,000 جنيه في الحسابات 

لخاص بمصروفات تنفيذ المعاهدة المصرية االنجليزية يوضع تحت تصرف وزارة المواصالت منه 179,000 جنيه من أصل تكاليف الطريق من القاهرة 
ألى االسماعيلية و 200,000 جنيه من أصل تكاليف الطريق من العباسة الى االسكندرية.

740 10
مذآرة تفسيرية "عند صدر القانون رقم 46 لسنة 1933 الخاص بالتعليم األولى االلزامى و بدأت وزارة المعارف العمومية في تنفيذه طبقا لنص المادة الثالثة 
و العشرين منه و نصها (بمجرد صدور هذا القانون تتسلم مجالس المديريات آل ما في دوائرها من المدارس األولية التي تديرها وزارة المعارف العمومية و 

غيرها من المصالح األخرى - و تحول جميع هذه المدارس إلى مكاتب عامة.)"

6 2 27 1937/5/5 766-767 1 بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون خاص بمراقبة أصناف القطن

2 نصوص االقتراحات المشار إليها في تقريري لجنة االقتراحات و العرائض (34 و35)

6 2 28 1937/5/11 817-823 1 نصوص االقتراحات المشار إليها في تقرير لجنة االقتراحات و العرائض (39-36)

824-825 2 مذآرة إيضاحية  عن المادة التاسعة من القانون رقم 26 لسنة 1928 و المعَدل بالقانون رقم 27 لسنة 1930 بشأن تنظيم المدارس الثانوية للبنيين وامتحان 
شهادة الدراسة الثانوية

6 2 29 1937/5/17 853-885 تقرير لجنة المالية عن مشروع ميزانية الدولة لسنة 1937-1938 المالية

تقرير لجنة المالية عن السياسة المالية العامة

2 تقرير لجنة المالية عن السياسة المالية العامة   الديون العقارية

6 2 30 1937/5/18

6 2 31 1937/5/19
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6 2 32 1937/5/24 955-956 1 تقرير لجنة المالية عن مصروفات مشروع ميزانية الدولة لسنة 1937-1938 المالية    قسم1 - مخصصات و مرتبات و ديوان جاللة الملك

957 2 تقرير لجنة المالية عن مصروفات مشروع ميزانية الدولة لسنة 1937-1938 المالية   قسم 3- مجلس الوزراء

958-959 3 تقرير لجنة المالية عن مصروفات مشروع ميزانية الدولة لسنة 1937-1938 المالية    قسم 4-وزارة الخارجية

6 2 33 1937/5/25 987-1001 تقرير لجنة المالية عن مصروفات مشروع ميزانية الدولة لسنة 1937-1938 المالية  قسم 8- وزارة الداخلية

1002 1937-1938   المبالغ التي تقرر توزيعها في السنة المالية الحالية من متحصالت المراهنات سنة  تقرير لجنة المالية عن مشروع ميزانية وزارة الداخلية لسنة
1935-1936

6 2 34 1937/5/26 1034-1039 تقرير لجنة المالية عن مصروفات مشروع ميزانية الدولة لسنة 1937-1938 المالية  قسم 5- وزارة المالية

6 2 35 1937/5/27

6 2 36 1937/5/31 1101 1
مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء  "وافق مجلس الوزراء في 18 فبراير سنة 1937 على منح بدل سفر استثنائي لحضرات أعضاء الحاشية المرافقة 

لحضرة صاحب الجاللة الملك في رحلته الميمونة للقارة األوروبية هذا العام و لم يقرر االعتماد الالزم لذلك ألنه آان جاريا البحث فيما إذا آانت وفورات 
ميزانية ديوان جاللة الملك للسنة المالية الحالية تسمح بهذه المصروفات و قد أتضح من هذه البحث أنه ال نوجد و فورات..."

1102 2
" أوضحت وزارة الزراعة بكتاب تاريخه 28 مارس سنة 1937 أنها تلقت تقريرا من المعهد االمبراطورى للحشرات في  مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء
لندره ينبىء بظهور الجراد في بعض مناطق السودان و البحر األحمر- و تضيف الوزارة إلى ذلك أنه قد تكون هناك أسراب أخرى تكَونت في مناطق أفريقيا 

الشرقية و يخشى من هجرتها و اتجاه بعضها إلى شبه جزيرة العرب األمر الذي يستلزم تتبع خطواتها لمالها من اتصال وثيق بالمناطق المصرية..."

1103 3
"أسفر بحث حالة اعتمادات ميزانية مصلحة المناجم لسنة 1936-1937 عن توقع وفر قدره 23204 ج.م في الباب الثاني  مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء
مقابل تجاوز قدره 1830 ج.م في الباب األول و 2100 ج.م في الباب الثالث أي أن صافى الوفر المتوقع حصوله في جملة اعتمادات هذه المصلحة 19273 

ج.م..."

1104-1105 4 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء "أسفر بحث حالة اعتمادات ميزانية وزارة المعارف العمومية للسنة المالية 1936/1937 عن حصول التجاوزات 
اآلتية..."

1106-1107 5 " تطلب وزارة المواصالت فتح اعتماد إضافي قدره 32909 ج.م في الباب الثالث من ميزانية مصلحة الموانىء و المنائر  مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء
للسنة المالية 1936-1937 لألعمال المبينة فيما يلي..."

1108-1109 6
مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء " على اثر االتفاق الذي تم بين مصر و إيطاليا بشأن جغبوب مرآز السنوسيين و استبدالها ببئر الرملة اختار السنوسين 

احتفاظا بجنسيتهم المصرية النزوح  من جغبوب واالنتقال إلى واحة سيوه حيث لهم أمالك موروثة و لكن ألسباب سياسية رأت السلطات المصرية منعهم من 
ذلك فرحلوا إلى مرسى مطروح..."

1110-1111 7 " أسفر بحث حالة اعتمادات ميزانية وزارة الداخلية "الديوان العام والبوليس والخفر" للسنة المالية 1936-1937 عن  مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء
النتيجة المبينة فيما يلي..."
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1112-1113 8

10000ج.م فى بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذيت أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتى: 1- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى قدره
ميزانية السنة المالية 1936-1937 القسم 14 "وزارة المواصالت" الفرع 3 "الموانى و المنائر" الباب 3 "أعمال جديدة" لألعمال الالزمة إلعادة بناء  فنار 

ألشرفى و تكملة رصيف الفحومات و إنشاء مساآن البحارة فى السويس.  2- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى فى ميزانية السنة المالية 1936-1937 القسم 
6 "وزارة المالية " الفرع 6 "األمالك األميرية" باب3 "أعمال جديدة" بمبلغ 13384 جنيها مصريا ثمنا ألمالك العائلة السنوسية فى سيوه والزيتون فى 

لصحراء الغربية. 3- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى فى ميزانية السنة المالية 1936-1937 القسم 8 "وزارة المعارف" فرع 1 " ديوان العموم والتعليم " 
بمبلغ 179553 جنيها منه 109348 جنيها فى الباب األول و 70205 جنيهات فى الباب الثانى لتسوية تجاوزات هذين البابين. 4- مشروع قانون بفتح اعتماد 

إضافى فى ميزانية السنة المالية 1936-1937 القسم 9 "وزارة الداخلية " بمبلغ 15200 جنيه مصرى منه 5000 جنيه مصرى فى الفرع 2 "البوليس " 
الباب األول " ماهيات و أجر و مرتبات " و 9000 جنيه مصرى فى الفرع نفسه الباب الثانى "مصاريف عمومية " و700 جنيه مصرى فى الفرع 3 

. لتسوية تجاوز هذين البابين  " "مصاريف عمومية "الخفر" الباب الثانى

1114-1122 9 تقرير لجنة المالية عن مصروفات مشروع ميزانية الدولة لسنة 1936-1937 المالية  قسم 14 - وزارة الحربية والبحرية

6 2 37 1937/6/1 1141-1147 تقرير لجنة المالية عن مصروفات مشروع ميزانية الدولة لسنة 1937-1938  قسم 6- وزارة التجارة و الصناعة

6 2 38 1937/6/8 1177-1187 تقرير لجنة المالية عن مصروفات مشروع ميزانية الدولة لسنة 1937-1938  قسم7- وزارة المعارف العمومية

6 2 39 1937/6/9

6 2 40 1937/6/10 1282-1287 1 مذآرة إيضاحية عن مشروع القانون الخاص بالغرف التجارية

1288-1296 2 نصوص االقتراحات المشار إليها في تقرير اللجنة االقتراحات والعرائض (42-1)

1297-1299 3 اقتراح بقانون بإنشاء "ديوان المحاسبة "

6 2 41 1937/6/14 1335-1336 1

" دعت الحكومة البريطانية الحكومة المصرية منذ سنة 1935 إلى االشتراك في مشروع يراد القيام به في سنة 1937  مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء
لنقل جميع بريد الدرجة األولى (خطابات و التذاآر) بطريق الجوابين جميع البلدان الداخلة في اتحاد الشعوب البريطانية و التي تمر عليها خطوط شرآة 

الطرق الجوية اإلمبراطورية. و قالت إنها تود أن تستفيد مصر الفرصة العظيمة التي يتيحها هذا المشروع لبعض البالد األجنبية الواقعة على الخطوط 
المذآورة و ليس لها خطوط جوية دولية..."

1337-1338 2 بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بالموافقة على الشروط المالية االتفاقية تعقد بين 
مصلحة البريد المصرية و مصلحة البريد البريطانية لنقل ما تصدره من بريد األولى بطريق الجو

1339-1340 3 طعن مقدم من محمد على بسيونى من ذوى األمالك أو مقيم بناحية م  خنان مرآز الحوامدية مديرية الجيزة، ضد الشيخ عبده محمود البرتقالي المحامى 
الشرعي ببندر الجيزة.

6 2 42 1937/6/15 1362-1363 1 تقرير لجنة المالية  عن مشروع مصروفات ميزانية الدولة لسنة 1937-1938  قسم 16- معاشات و مكافآت

1364 2 تقرير لجنة المالية  عن مشروع مصروفات ميزانية الدولة لسنة 1937-1938  قسم 17- الدين العمومي
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1365 3 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء " أسفر بحث حالة اعتمادات مصلحة الري للسنة المالية 1936-1937 عن توقع التجاوزات اآلتية...."

1366 4
" بمناسبة مد خط مريوط من فوآه إلى مرسى مطروح طلبت السلطات الحربية البريطانية إلى مصلحة التلغرافات و  مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء 
التليفونات عمل ترآيبات تلغرافية و تليفونية في مدينة اإلسكندرية والصحراء الغربية و قد تمت تلك الترآيبات و بلغت تكاليفها 9000 جنيه دفعت منها 

السلطات البريطانية 4000 جنيه والباقي و قدره 5000 جنيه تتحمله المصلحة..."

1367 5 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء " جاء في آتاب لمصلحة سكك حديد و تلغرافات و تليفونات الحكومة في ميزانيتها للسنة المالية الحالية تحت الباب 
األَول(مهايا و أجر و مرتبات ) اعتماد قدره 1625617 ج.م أنه ينظر تجاوزه لغاية آخر أبريل سنة 1937 بمبلغ 4643 ج.م..."

1368-1369 6 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء  " أسفر بحث حالة اعتمادات ميزانية مصلحة البريد للسنة المالية 1936-1937 عن توقع وفر قدره 10263 ج.م في 
الباب األول و 1681 ج.م في الباب الثالث..."

1370 7

1936-1937 عن تجاوز الباب الثاني في البند أسفر بحث حالة اعتمادات ميزانية مصلحة األموال المقررة للسنة المالية " مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء
9 "مصاريف انتقال و بدل سفر و نقل" بمبلغ 3000 ج.م و يرجع هذا التجاوز إلى عدم آفاية االعتماد امقرر له بسبب النفقات اإلضافية الخاصة ببدل سفر 
موظفي المصلحة الذين ندبوا في شؤون عملية االنتخابات لمجلس الشيوخ و النَواب آذلك النفقات المتعلقة باإلدارة المساحية التي أنشئت في خالل السنة المالية

الحالية..."

1371 8 "أسفر بحث حالة اعتمادات مصلحة الجمارك للسنة المالية 1936-1937 عن توقع  وفر قدره 6900 ج.م في الباب األول  مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء
و تجاوز قدره 11630 ج,م في الباب الثاني يرجع إلى عدم آفاية اعتمادات بعض البنود و أهمها...."

1372 9 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء " أسفر بحث حالة اعتمادات ميزانية المحاآم المختلط (قسم القضاء) لسنة 1936-1937 عن وفر قدره 4858 ج.م في 
الباب األول و عن تجاوز قدره 10122 ج.م في الباب الثاني..."

1373-1374 10 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء " أسفر بحث حالة ميزانية وزارة الحربية والبحرية (ديوان العموم والجيش) للسنة المالية 1936-1937 عن توقع تجاوز 
في الباب الثاني وقدره 10835 ج.م مقابل وفر 2838 ج.م في الباب األولى أي أن صافى التجاوز هو 7998 ج.م...."

1375 11 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء "أسفر بحث حالة اعتمادات وزارة الزراعة للسنة المالية 1936-1937 عن النتيجة المبينة فيما يلي..."

1376-1378 12

بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على: (1) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى فى ميزانية السنة المالية
1937-1936 القسم 12 "وزارة األشغال العمومية " الفرع 2 "مصلحة الرى" بمبلغ 353381 ج.م منه 6381 ج.م فى الباب األول و 47000 ج.م فى الباب 

لثانى و 300000 ج.م فى الباب الثالث لتسوية التجاوز فى األبواب الثالية. (2) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 9000 جنيه فى ميزانية مصلحة 
1936-1937 الفرع 2 " التلغرافات و التليفونات " الباب 3 "أعمال جديدة " لتكاليف عملية ترآيبات  لسكك الحديدية و التلغرافات و التليفونات للسنة المالية

لغرافية و تليفونية فى مدينة االسكندرية و الصحراء الغربية. (3)  مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 4643 ج.م فى ميزانية السكك الحديدية و 
1936-1937 باب 1 "ماهيات و أجر و مرتبات " لتسوية التجاوز فى جملة اعتمادات الباب المذآور. (4) مشروع  لتلغرافات و التليفونات عن السنة المالية
قانون بفتح اعتماد إضافى فى ميزانية السنة المالية 1936-1937 قسم 12 "وزارة المواصالت " الفرع 2 "مصلحة البريد" الباب 2 "مصاريف عمومية " 

بمبلغ 28236 ج.م لبسوية تجاوزات الباب المذآور. (5) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 2000 ج.م فى ميزانية السنة المالية 1936-1937 القسم 6 
مشرو (6) " نقل و سفر بدل و انتقال "مصاريف 9 البند تجاوز لتسوية " عمومية مصاريف " 2 الباب " المقررة األموال "مصلحة 2 الفرع " المالية "وزارة

6 2 43 1937/6/16 1401-1407 1 تقرير لجنة المالية عن مشروع مصروفات ميزانية الدولة لسنة 1937-1938  قسم 12- وزارة الزراعة

6 2 44 1937/6/17 1429-1430 1 مرسوم بمشروع قانون بإنشاء مجلس الدفاع األعلى و هيئة أرآان حرب الجيش

1431-1438 2 نصوص االقتراحات المشار إليها في تقريري لجنة االقتراحات والعرائض  (35-1)
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6 2 45 1937/6/21

6 2 46 1937/6/22 1468-1474 1 تقرير لجنة المالية عن مشروع مصروفات ميزانية لسنة 1937-1938 قسم 13-وزارة المواصالت

1475-1476 2 اقتراح بمشروع قانون خاص بحق المصريين في تولى الوظائف العامة  باسم حضرة صاحب الجاللة فاروق األول ملك مصر

1477-1478 3 نص االقتراح بمشروع قانون بإباحة االنتساب إلى الجامعة المصرية راجيا التكرم بعرضه هيئة المجلس الموقر.

6 2 47 1937/6/28 1510-1532 تقرير لجنة المالية عن مشروع مصروفات ميزانية الدولة لسنة 1937-1938   قسم 11- وزارة األشغال العمومية

6 2 48 1937/6/29 1537-1575 تقرير لجنة المالية عن مشروع مصروفات ميزانية الدولة لسنة 1937-1938 قسم 9- وزارة الصحة العمومية

6 2 49 1937/6/30 1601-1602 1 تقرير لجنة المالية عن مشروع مصروفات ميزانية الدولة لسنة 1937-1938، قسم 15- "البعثات العلمية "

1603-1607 2 تقرير لجنة المالية عن مشروع ميزانية دار الكتب المصرية للسنة المالية 1937-1938  دار الكتب المصرية

1608-1618 3 تقرير لجنة المالية عن مشروع ميزانية الجامعة المصرية عن السنة المالية 1938-1937

1619-1620 4 بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي : (1) مشروع ميزانية دار الكتب الملكية لسنة 1938-1937 
المالية . (2) مشروع قانون الجامعة المصرية لسنة 1937-1938 لمالية.

1621 5 طعن مقدم من محمد رضوان أبو جازيه من أبى الغر مرآز آفر الزيات غربية

6 2 50 1937/7/1 1667-1669 1 مرسوم بمشروع قانون بتعديل المرسوم الصادر في 5 أآتوبر سنة 1922 و بإلحاق بعض المناطق التابعة ألقسام الحدود بالقضاء العادي

1670 2 مرسوم بمشروع قانون بتعديل دائرة اختصاص محكمة الزقازيق االبتدائية

6 2 51 1937/7/5 1692-1698 1 تقرير لجنة المالية عن إيرادات مشروع ميزانية الدولة لسنة 1937-1938 المالية

1699-1701 2 مرسوم بمشروع قانون بتعديل المرسوم الصادرفى 5 أآتوبر سنة 1922 وبإلحاق بعض المناطق التابعة ألقسام الحدود بالقضاء العادي

1702-1703 3 بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون بتعديل المرسوم الصادر في 5 أآتوبر سنة 
1922 و بإلحاق بعض المناطق التابعة ألقسام الحدود بالقضاء العادي. 2- مشروع قانون بتعديل دائرة اختصاص محكمة الزقازيق االبتدائية.



Chronological Index to Supplementary Information (Malahiq) for the Chamber of Deputies

Hay'a Dawr Jalsa

(Legislature) (Yearly Session) (Daily Session)

Date (A.D.)

(y/m/d)
Contents

Page of 
Supplementary 

Information 
(Mulhaq)

Supple-
mentary 
(Mulhaq) 

#

1704-1708 4 طعن مقدم لمجلس النواب في انتخاب حضرة حفني محمود بك نائب دائرة بصره نمرة 17 من مديرية أسيوط في االنتخاب الذي حصل في 2 مايو سنة 1936

6 2 52 1937/7/7 1737-1744 1 تقرير لجنة المالية عن مشروع ميزانية المصالح الملحقة بالميزانية العامة للدولة لسنة 1937-1938 المالية

1745-1771 2 تقرير لجنة المالية عن مشروع قانون بتعديل مشروع القانون الخاص بربط ميزانية الدولة للسنة المالية 1938-1937

1772 3 مذآرة تفسيرية عن مشروع قانون خاص بانتساب الطلبة المفصولين من آليات الجامعة المصرية

6 2 53 1937/7/12

6 2 54 1937/7/13 1842-1843 1 بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع القانون الخاص بإنشاء مجلس الدفاع األعلى و هيئة أرآان 
حرب الجيش

1844 2 مذآرة تفسيرية للمرسوم بقانون بإعادة تنظيم دار الكتب المصرية

1945-1846 3 بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون الخاص بانتساب الطلبة المفصولين من آليات الجامعة 
المصرية

1847-1848 4 نصوص االقتراحات المشار إليها في تقارير لجنة االقتراحات (6-1)

6 2 55 1937/7/14 1849-1902 تقرير لجنة األوقاف و المعاهد الدينية عن مشروع ميزانية وزارة األوقاف لسنة 1937-1938 المالية

6 2 56 1937/7/19 2024 1
مذآرة مرفوعة للمجلس األعلى " لما آان من المنظور حصول تجاوز في بعض أبواب المصروفات بميزانية سنة 1936-1937 بالرغم مما أجرته الوزارة 
من ضروب االقتصاد في جميع نفقاتها، والعمل على ضغط مصر وفاتها ولعدم آفاية التقديرات المدرجة بالميزانية لبعض األبواب والبنود فقد تحرر البيان 

المرافق لهذه المذآرة بمفردات المبالغ الالزمة لسد التجاوز المنظور حصوله في هذه األبواب حتى آخر السنة المالية وقدرها 24800 ج.م..."

2025-2026 2 بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 24،800 ج.م في ميزانية 
وزارة األوقاف للسنة المالية 1937-1936

2027-2028 3 بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع القانون الخاص بربط ميزانية وزارة األوقاف لسنة 1937-
1938 المالية

6 2 57 1937/7/19 2057 1
نص االقتراح " نتشرف بأن نرفع من هذا اقتراحا بقانون بالعفو عن جميع طلبة الجامعة الذين صدرت ضدهم أحكام تأديبية و السماح لهم جميعا بدخول 

1937 ابتهاجا بعيد تبوأ حضرة صاحب الجاللة المليك المعظم عرش البالد راجين التكرم بعرضه على هيئة المجلس الموقر لنظره  متحان دور سبتمبر سنة
بصفة مستعجلة..."

2058-2059 2 بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على: 1- مشروع قانون بشأن االتفاق الخاص بإلغاء االمتيازات في مصر. 
2-مشروع قانون خاص بالئحة التنظيم القضائي للمحاآم المختلطة الملحقة به الموقع عليها بمونتروفى م8 مايو سنة 1937
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6 2 58 1937/7/20 2193 1

مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء " جاء مذآرة لوزارة المالية أن في ميزانية القسم 17 (معاشات و مكافآت ) للسنة المالية 1936-1937 اعتمادا قدره 
1،184،000 ج.م للبند 1 (معاشات ملكية ممنوحة بمقتضى اللوائح)  و أن ما صرف وما يعود خصمه يزيد على ربط الميزانية بمقدار 28000 ج.م وهذا 

التجاوز يرجع إلى عدم آفاية االعتماد الذي خصص في البند المذآور بصفة احتياطي للمعاشات المستجدة - آذلك سيحصل تجاوز قدره 9000 ج.م في البند 
13 (استبدال اختياري) ناشئ عن الترخيص في تجاوز ذلك البند بمبلغ 15000 ج.م بموافقة مجلس الوزراء بقراره الصادر في 10 يناير سنة 1937 بصرف 

االستبدال لبعض من آشف عليهم طبيا وقبلوا رأس المال المعروض عليهم قبل تقرير وقف االستبدال النقدي..."

2194 2
مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء " في وزارة المواصالت قد قدرت تكاليف األعمال المنصوص عليها في المعاهدة المصرية اإلنجليزية التي تتعلق 

600000 ج.م و قد عادت و عدلت هذا التقدير بجعله 734000 ج.م بسبب ما طرأ من الزيادة على أسعار المهمات و هذا  بمصلحة السكك الحديدية بمبلغ
المبلغ يوزع آما يلي مع العلم بأن ما تطلبه وزارة المواصالت للسنة المالية 1937-1938 هو 37700 ج.م و بيانه..."

2195-2196 3
-1936 بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية

1937 بمبلغ 37،000 جنيه في القسم 17 "معاشات و مكافآت " لتسوية  تجاوز البندين 1- "معاشات ملكية ممنوحة بمقتضى اللوائح"، 13- "استبدال 
اختياري"

2197-2198 4 بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بفتح اعتماد في الحساب الخاص بمصروفات تنفيذ 
المعاهدة المصرية اإلنجليزية بمبلغ 377،000 ج.م من أصل التكاليف المقدرة ألعمال السكك الحديدية المنصوص عليها في المعاهدة

2199-2200 5 بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بإعادة تنظيم دار الكتب المصرية

2201-2212 6 مذآرة عن مشروع قانون تحقيق الجنايات المختلط

6 2 59 1937/7/21

6 2 60 1937/7/25 2368 مذآرة تفسيرية لمشروع المرسوم بمشروع قانون بتعديل نسبة الدرجات الواجب الحصول عليها للنجاح و تنظيم دخول امتحان الدور الثاني في آليات الجامعة
المصرية

6 2 61 1937/7/26 2473 1

" عند تقررت التعريفة الجمرآية في سنة 1930 خولت الحكومة بمقتضى القانون رقم 2 لسنة 1930 الحق في أن تحدد  مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء
الرسوم الجمرآية وآذلك رسوم اإلنتاج على بعض الحاصالت المستوردة بمراسم تكون لها قوة القانون على أن تعرض هذه المراسيم على البرلمان في دورته 

لتي آانت قائمة وقت صدور  القانون المشار إليه و آان الغرض من ذلك تمكين الحكومة من إآمال البحث على ضوء التطبيقات العملية حتى إذا ما اآتمل
البحث عرضت التعريفة  على البرلمان إلقرارها..."

2474-2484 2 مذآرة إيضاحية لمشروع قانون العقوبات

2485-2486 3 بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون خاص بميعاد عرض مشروع قانون التعريفة 
الجمرآية، مشروع القانون الخاص برسوم اإلنتاج.

2487-2488 4 بيان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بتعديل نسبة الدرجات الواجب الحصول عليها للنجاح 
و تنظيم دخول امتحان الدور الثاني في آليات الجامعة المصرية

6 2 62 1937/7/26 2579-2580 1 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء "أعلنت الحكومة في مجلس النَواب بجلسة 30 ديسمبر سنة 1936 السياسة التي اختطتها فيها يختص بحصول القمح و 
أوجه عالج هبوط أسعاره التي أقرها مجلس الوزراء و تتلخص فيما يأتي..."
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2581-2590 2
مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء " تلقت وزارة المالية من وزارة الداخلية اقتراحات عدة ترمى إلى غرضين(أوال) تعزيز األمن العام تحقيقا للرغبات التي 

أعرب عنها البرلمان في دورتيه الحالية و السابقة (ثانيا) تحسين حال رجال األمن العام و افساح مجال الرقى أمامهم بما يتناسب مع المسؤليات الملقاة على 
آاهلهم ال سيما فى العهد الجديد الذى تستقبله البالد اآلن..."

2591 3
مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء " أبلغت عصبة األمم الحكومة المصرية بأن جمعيتها العمومية قررت في جلستها غير العادية المنعقدة في 26 مايو سنة 

1937 تحديد قيمة اشتراك مصر فى نفقات العصبة للسنوات 1937 و 1938 و 1939 باثنتي عشرة وحدة قابلة ألي تعديل قد يتقرر في الجلسة العادية المقبلة 
للجمعية العمومية ..."

2592-2593 4

يان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: (1)مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي مبلغ 20،000 جنيه 
1937-1938 لصرف إعانة لتصدير القمح و لتسوية الخسارة الناتجة في عمليات التسليف على القمح بضمانة الحكومة في موسى  في ميزانية السنة المالية

سنة 1936. (2) مشروع قانون بفتح اعتماد أضافي بمبلغ 56،130 جنيها في ميزانية السنة المالية 1937-1938 للصرف منه في شؤون تعزيز األمن العام و 
حسين حالة البوليس. (3) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 10،000جنيه في ميزانية السنة المالية 1937-1938 لتسديد قيمة اشتراك مصر في 

عصبة األمم عن نصف السنة الثاني من سنة 1937

2594 5 " ال يخفى أن الطالب في مرحلة التعليم أحوج ما يكون إلى النصح و التهذيب و إلى ما يشعره بالخير إن جاء به وبالشر إن اتجه به،  لمذآرة اإليضاحية 
ولذلك آان في هذا الطور محتاجا إلى اإلرشاد و إلى القدوة الصالحة و المعاملة الطبية لغرس في نفسه الصفات الخيرة و ينمى فيها الميول الحسنة ..."

2595 6 مذآرة تفسيرية بوضع نظام جديد المتحانات الدور الثاني في بعض  المدارس

2596 7 مذآرة تفسيرية لمشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 102 لسنة 1935 بوضع الئحة المدارس التجارة المتوسطة

2597 8
يان أسماء حضرات النَواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: (1) مشروع قانون العقوبات (2) مشروع قانون بوضع 

(3) مرسوم بمشروع قانون بوضع نظام جديد المتحانات الدور الثاني في بعض المدارس (4) مرسوم بمشروع  لالئحة األساسية لمدرسة الفنون الجميلة العليا
قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 102 لسنة 1935 بوضع الئحة لمدارس التجارة المتوسطة

6 2 63 1937/7/27 2631 1 مذآرة إيضاحية  " يؤدى المحامى خدمات جليلة للعدالة و هو أآبر  معاون للقاضي في إظهار الحق و في إيصال الحقوق ألصحابها، و من المصلحة العامة 
أن يحاط بكل الوسائل التي تكفل حريته و ال تحد من تفكيره حتى يستطيع أن يؤدى واجبه على أآمل وجه..."

2632 2 " بتعديل بعض مواد القانون رقم 26 لسنة 1928 بشأن تنظيم المدارس الثانوية للبنيين و امتحان شهادة الدراسة الثانوية- المعدل  مرسوم بمشروع قانون
بالقانون رقم 27 لسنة 1930 بالمرسوم بقانون رقم 110 لسنة 1935"

2633 3 25 لسنة 1928 بشأن تنظيم المدارس االبتدائية للبنيين و امتحان شهادة إتمام الدراسة االبتدائية- المعدل  مرسوم بمشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم
بالقانون رقم 26 لسنة 1930 و بالمرسومين بقانونين رقمي 61 لسنة 1930 و 109 لسنة 1935..."

2634 4 مرسوم بمشروع قانون بتعديل المادة 10 من القانون رقم 22 لسنة 1928 بشأن التعليم برياض األطفال

2635-2636 5

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: (1) التصحيح الذي أدخله مجلس الشيوخ على المادة 226 
من مشروع قانون تحقيق الجنايات المختلط. (2) مشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم 26 لسنة 1928 بشأن تنظيم المدارس الثانوية للبنيين و امتحان 

شهادة الدراسة الثانوية. (3) مشروع  قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم 25 لسنة 1928 بشأن تنظيم المدارس االبتدائية للبنيين و امتحان شهادة أتمام 
الدراسة االبتدائية. (4) مشروع قانون بتعديل المادة 10 من القانون رقم 22 لسنة 1928 بشأن التعليم برياض األطفال.
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2637-2638 6 قرير طعن في انتخاب عضوية النّواب عن دائرة المراغة مرآز سوهاج، مقدم من محمد محمد حسن عامر الحائز على شهادة العالمية- من نجع عبد الرحيم 
تبع باصونه مرآز سوهاج.

6 2 64 1937/7/29

6 extra. 1 1937/10/23

6 extra. 2 1937/11/1 34-35 1 مرسوم بقانون رقم 83 لسنة 1937 بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1937- 1938

36 2 مرسوم بقانون رقم 83 لسنة 1937 بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1937- 1938

37-38 3 مرسوم بقانون رقم 83 لسنة 1937 بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1937- 1939

39 4 مرسوم بقانون رقم 87 لسنة 1937 خاص بالتطّوع للخدمة في مصانع الجيش أو في األعمال الميكانيكية الخاصة به

6 extra. 3 1937/11/8 77-93 1 نصوص المراسيم بقانونين المشار إليها في تقرير لجنة الحقانية

94 2 مرسوم بقانون رقم 81 لسنة 1937 بتعديل المادتين 76 و 104 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع األزهر

95 3 82 لسنة 1937 بعمل امتحان ثان لطلبة العالمية النظامية و غير النظامية باألزهر ولطلبة شهادة الدراسة العالية الراسبين في امتحان  مرسوم بقانون رقم
التعيين

96 4 مرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1937 خاص بالرسوم المقررة بواسطة المجالس البلدية و المحلية والقروية

97-98 5 مرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1937 بتخصيص مبلغ من االحتياطي العام ألعمال اإلصالح في األقطار الحجازية

99-144 6 مرسوم بقانون رقم 86 لسنة 1937 بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1938-1937

145 7 نص االقتراح بمشروع قانون بتخفيض قيمة الجنيه المصري

6 extra. 4 1937/11/10

7 1 0 1938/4/12
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7 1 1 1938/4/12 12-16 بيان أسماء حضرات أعضاء مجلس النّواب (للهيئة النيابية السابعة ) و بيان دوائرهم االنتخابية

7 1 2 1938/4/13

7 1 3 1938/4/18 38-42 1 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين انتخبت باللجنات المختلطة.

43-45 2 المراسيم بقوانين التي صدرت منذ حل مجلس النّواب

7 1 4 1938/4/27

7 1 5 1938/5/2 70 1
27 مارس سنة 1938 أن مصلحة األمالك األميرية اضطرت نظرا لضيق أوضحت وزارة المالية بكتاب بتاريخ " مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء 

المكان الذي تشغله من المبنى رقم 5 بشارع منصور و عدم آفاية لمستلزمات أعمالها إلى استئجار األماآن التالية اليواء بعض أقسام االدارة العامة 
" بالقاهرة

71-72 2 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء "في 23 نوفمبر سنة 1937 رفعت اللجنة المالية إلى مجلس الوزراء المذآرة اآلتي نصها..."

73-74 3 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1937-
1938 بمبلغ 7000 جنيه إلنشاء طابق جديد بمبنى مصلحة األمالك األميرية

7 1 6 1938/5/3 75-92

7 1 7 1938/5/18 123 ملحق للسؤال __ آلية اآلداب  إحصاء عن المتخرجين

7 1 8 1938/5/23 157-158 1 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم عبد ألحى خليل___تقرير مرفوع من أحمد آامل المرشح عن دائرة بندر المحله الكبرى

159 2 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم الدآتور سيد شكري بك __ مقدم من إبراهيم عبد الكريم العالف الناخب بدائرة ميت يعيش مرآز ميت غمر.

160-161 3 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم سعادة محمود فهمي القيسى باشا

162-163 4 شكوى انتخابية في االنتخاب الذي جرى يوم 31 مارس سنة 1938 بدائرة الفننت

164 5 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم األستاذ سعد اللبان

165-166 6 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم الدآتور أحمد ماهر
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167-168 7 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم عطا عفيفي بك

7 1 9 1938/5/24 195 1 باإلجابة عن السؤال رقم 1    تكاليف العسكري بالجيش المصري

196-197 2 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم األستاذ عبد الحميد عبد الحق

198 3 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم الشيخ أحمد عبد الجواد أحمد القاياتى

199 4 طعن في صحة انتخاب النائب المحترم الدآتور محمود خيرت

200 5 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم األستاذ منصور مشالي

201 6 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم الشيخ خليفه محمود

202-203 7 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم عبد المجيد نافع

204 8 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم مرسى محمد بلبع بك

205-207 9 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم األستاذ محمود صبري

208 10 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم أحمد افندى على الدربى

7 1 10 1938/5/30 244-246 1 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم محمد لبيب قوره بك

247-248 2
3 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم عبد المجيد سيف النصر بك مرفوع من محيى الدين محمد إبراهيم أحد ناخبي دائرة ملوى االنتخابية رقم
مديرية أسيوط و وارد بجدول انتخاب ملوى تحت نمرة 206 شياخة عبد الرحيم رحيم شيخ ببندر ملوى عن الدائرة الثالثة مديرية أسيوط الكائن مرآزها 

بملوى
249-250 3 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم طاهر اللوزى بك

251 4 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم صاحب العزة محمد فهمي عبد المجيد بك

252 5 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم محمد شاهين حمزة
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253 6 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم األستاذ على محمد الخشخانى

254 7 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم صاحب العزة حسين بك سعيد عضو مجلس النّواب عن دائرة الرمل باإلسكندرية في االنتخاب الذي تم في يوم 
2 أبريل سنة 1938

255 8 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم على آامل آيالني

256-259 9 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم عبد الوهاب محمد سليم بالنسبة لعملية االنتخاب الخاصة في يوم 31 مارس سنة 1938 بدائرة نجع حمادى 
(دائرة الرابعة لمديرية قنا) المقدم من عبد الستار حسن عمران عضو مجلس الشيوخ والناخب بدائرة حمادى

260-261 10 طعن في صحة انتخاب النائب المحترم محمد افندى شفيق جبر

262 11 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم محمد بك ذو الفقار

7 1 11 1938/5/31 293-295 1 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء الموضوع - التعديالت المقدمة في قانون األزهر فيما يختص بتكوين أحتياطى

7 1 12 1938/6/1

7 1 13 1938/6/6 337-338 بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم باالسم و وافقوا على مشروع قانون بوقف البيوع الجبرية

7 1 14 1938/6/7 369-371 1 بيان المسائل التي عرضت على مجلس العمل االستشاري األعلى منذ إنشائه

372-398 2 االقتراحات التي أشير إليها في تقارير لجنة االقتراحات

7 1 15 1938/6/8 440-441 1
مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء  "وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 23 سنة 1928 على النزول مجانا لوزارة األوقاف العمومية عن قطعة أرض 

فضاء من أمالك الدولة مجاورة لمسجد الزينى الشهير بمسجد سيدي عبد الجواد ببوالق مساحتها 94 مترا و مقدر ثمنها بمبلغ 188 جنيها لضمها إلى مباني 
المسجد و قد صدر بهذا التنازل المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1928...."

442 2

مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء " أسفر بحث اعتمادات ميزانية مصلحة األموال المقررة للسنة المالية 1937-1938 عن تجاوز ربط بعض البنود مقابل 
وفر في البعض اآلخر. و قد رخصت وزارة المالية في التجاوزات التي من سلطتها الترخيص فيها و هناك تجاوز ال بد من استئذان مجلس الوزراء بشأنه ألنه 
يتعدى سلطة الوزارة وهو الخاص بالبند 10 (مصاريف انتقال و بدل سفر و نقل) من الباب الثاني فاعتماد هذا البند يبلغ 17،697 ج.م والمتوقع تجاوزه بمبلغ 

4000 ج.م منه 2000 ج.م لعدم آفاية االعتماد المدرج في الميزانية و 2000 ج.م لسد النفقات التي تطلبها ندب موظفي المصلحة لمباشرة عملية االنتخابات 
لمجلس النّواب..."

443 3 " أسفر بحث حالة اعتمادات ميزانية وزارة الحقانية و فروعها (ما عدا المحاآم المختلطة) للسنة المالية 1937-1938 عن  مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء
تجاوز متوقع حصوله في البابين الثاني و الثالث بمبلغي 17689 ج.م و 960 ج.م على التوالي..."
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444-445 4

بيان أمساء حضارات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم ووافقوا على ما يأتي: (1) مشروع قانون بالنزول مجانا لوزارة األوقاف عن قطعة 
(2) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 2500 جنيه في ميزانية السنة المالية 1938-1937  رض من أمالك الدولة إلى مباني مسجد الزينى لتوسيعه
القسم 5 "وزارة المالية " فرع 2 "مصلحة األموال مقررة "باب2 "مصاريف عمومية " لتسوية تجاوز البند 10 من الباب نفسه. (3) مشروع قانون بفتح 

اعتماد إضافي بمبلغ 18649 جنيها في ميزانية السنة المالية 1937-1938 القسم 1 "وزارة الحقانية " لتسوية تجاوز بنود البابين األول والثاني.

446 5 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم الدآتور عبد الرحمن عمر بك

447 6 طعن في صحة انتخاب الدآتور سعد الدين أحمد الضبع افندى عضو مجلس النّواب عن دائرة جهينة

448-449 7 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم األستاذ عبد المجيد إبراهيم صالح

450-451 8 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم محمد السعيد حسن العبد بك

452-453 9 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم على إسالم باشا

454 10 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم حسن محمد إسماعيل

455 11 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم األستاذ محمد فكرى أباظة

456 12 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم مصطفى مراد السالنكلى

457-458 13 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم األستاذ حمزة عبد العزيز خضر

459-460 14 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم عبد الرحيم الخطيب بك

461-462 15 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم محمود بك حنفي

463-465 16 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم محمود افندى أبو الفتح

7 1 16 1938/6/14 511-514 1 بيان عدد القتلى والمصابين في حوادث االنتخابات وعدد من قبض عليهم بتهمة التظاهر والهتاف بسقوط الوزارة

515 2 آشف بيان حوادث الجنايات التي حصلت بمصر في بجر حادوس و الحمارى بدائرة مديرية الدقهلية (مرآز السنبالوين ) فى بحر عشر سنوات
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516-517 3
آشف بيان جملة الجنايات التي وقعت في أنحاء القطر في سنوات 20 و28 و31 و34 و1937.  آشف بيان عدد جنايات الحريق و اإلتالف و تسميم المواشى 

إلى وقعت في أنحاء القطر في سنوات 1925 و1928 و 1931 و 1934 و1937.  آشف بيان عدد جنايات القتل و الشروع فيه و الضرب المفضي للموت 
والذي نشأت عنه عاهة مستديمة ألسباب انتقامية. بيان صف ضباط و عساآر البوليس

518-519 4  26 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بحذف و تعديل بعض مواد المرسوم بقانون رقم
لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع األزهر

520 5
"صدرت في 26 يونيو سنة 1933 القانون رقم 64 لسنة 1933 بإضافة قطعة جديدة من النيكل قيمتها مليمان ونصف إلى النقود  مذآرة إلى مجلس الوزراء 
لمصرية وأصبحت بناء على ذلك النقود النيكل الحالية هي القطع ذات العشر مليمات و الخمس مليمات والمليمين ونصف و المليمين وآلها من القطع غير

المثقوبة ومحالة بصورة حضرة صاحب الجاللة الملك..."

521-522 6 25 لسنة 1916  بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم ووافقوا على مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم
الخاص بنظام النقود في البالد المصرية

523-524 7 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء " تطلب وزارة المواصالت فتح اعتماد إضافي في ميزانية مصلحة الطرق والكبرى بمبلغ 20839 ج.م منه 15000 ج.م 
لمشروع إنشاء آوبري سمنود و 5839 ج.م لتكملة إنشاء و رصف الطريق الصحراوي من شارع الهرم إلى المامرية و فيما يلي أسباب هذا االقتراح..."

525-526 8
20839 جنيها في ميزانية  بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
السنة 1937-1938 القسم 13 "وزارة المواصالت " فرع 4 "مصلحة الطرق و الكبرى " باب 3 "أعمال جديدة " منه 15000 جنيه عالوة على االعتماد 

المدرج إلنشاء آوبري على النيل عند سمنود و 5839 جنيها لتكملة إنشاء و رصف الطريق الصحراوي من شارع الهرم إلى العامرية.

527 9 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء " أسفر بحث حالة اعتمادات ميزانية مصلحة البريد للسنة المالية 1937-1938 عن النتيجة اآلتية..."

528 10
" أوضحت مصلحة السكك الحديدية بكتاب تاريخه 23 مارس سنة 1938 أن مجلس إدارتها وافق بجلسته المنعقدة في 16  مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء

مارس سنة 1938 على تجاوز اعتمادات ميزانيتها للسنة المالية 1937-1938 بمبلغ قدره 65,000 ج.م منه 50,000 في الباب األول و 15,000 ج.م في 
الباب الثاني..."

529-530 11

يان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: (1) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 38293 ج.م 
في ميزانية السنة المالية 1937-1938 القسم 13 "وزارة المواصالت" فرع 2 "البريد" باب 2 "مصاريف عمومية " لتسوية تجاوز بعض البنود. (2) 

مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 65000 ج.م في ميزانية مصلحة السكك الحديدي والتلغرافات و التليفونات للسنة المالية 1937-1938 منه 50000 
15000 ج.م في الباب الثاني لتسوية تجاوز هذين البابين. ج.م في الباب األول و

531-533 12 مذآرة مرفوعة لمجلس الوزراء عن مشروع قانون خاص بتنظيم صناعة و تجارة الصابون

534 13 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم محمد زآى حسين

535-536 14 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم األستاذ فريد أبو شادي

7 1 17 1938/6/20 554 1 " تقضى المادة 56 من الدستور بأنه عند تولية الملك تعين مخصصاته و مخصصات البيت المالك بقانون و ذلك لمدة حكمه وبأنه القانون  مذآرة إيضاحية
يعين مرتبات أوصياء العرش على أن تؤخذ من مخصصات الملك..."
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555-556 2 بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بتحديد مخصصات حضرة صاحب الجاللة الملك و 
مخصصات البيت المالك.

557-619 3 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع ميزانية الدولة لسنة 1939-1938

620-647 4 تقرير لجنة المالية عن مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 1939-1938

7 1 18 1938/6/21

7 1 19 1938/6/22 698 1 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم ووافقوا على وجوب توافر أغلبية قدرها الثلثان عند الموافقة على قبول الطعن بعدم 
إحسان أحد حضرات النّواب المحترمين القراء والكتابة

699 2 بينان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على وجوب توافر أغلبية قدرها الثلثان عند الموافقة على قبول الطعن 
بعدم أحسان أحد حضرات النّواب المحترمين القراء و الكتابة

7 1 20 1938/6/23

7 1 21 1938/6/27 747-749 1 تقرير لجنة المالية عن قسم 1- "مخصصات و مرتبات و ديوان جاللة الملك"

750-751 2 تقرير لجنة المالية عن " قسم 3- مجلس الوزراء"

752-755 3 تقرير لجنة المالية عن قسم 12 "وزارة الزراعة "

7 1 22 1938/6/28 785-790 تقرير لجنة المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1938-1939 " قسم 8- وزارة الداخلية "

7 1 23 1938/6/29 828-836 تقرير لجنة المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1939-1938

7 1 24 1938/6/30 876-877 1 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و لم يوافقوا على قبول الطعون المقدمة في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم
الشيخ سيد عيسوى صقر

878 2 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم سيد محمد خشبه باشا

879 3 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم محمد حامد محسب

880-881 4 طعن في صحة انتخاب حضرة آامل بك سيدهم لعضوية مجلس النواب الحالي عن دائرة قلوصنا بمديرية المنيا.
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882-906 5 نصوص االقتراحات المشار إليها في تقرير لجنة االقتراحات

7 1 25 1938/7/4 937-942 1 تقرير لجنة المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1938-1939 " قسم 6- وزارة التجارة و الصناعة "

7 1 26 1938/7/5 973-980 1 تقرير لجنة المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1938-1939 "قسم 13- وزارة المواصالت "

981-993 2 تقرير لجنة المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1938-1939  "قسم 15- وزارة الحربية والبحرية"

7 1 27 1938/7/6

7 1 28 1938/7/7

7 1 29 1938/7/11 1082-1088 1 تقرير لجنة المالية عن مشروع ميزانية المصالح الملحقة بالميزانية العامة للدولة المالية 1938-1939  وهى : 1- السكك الحديدية  2-التلغرافات و التليفونات

1089-1103 2 تقرير لجنة المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1938-1939 "قسم 11 - وزارة األشغال العمومية "

7 1 30 1938/7/12

7 1 31 1938/7/13

7 1 32 1938/7/18 1219 1 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم األستاذ أحمد رشدي

1220-1221 2 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم أمين عبد الوهاب

1222-1223 3 طعن مقدم من عبد الوهاب الشريعى أحد ناخبي الدائرة السابعة بمرآز سمالوط المقيد بالجدول االنتخالى تحت نمرة 469 حرف (ع) و مقيد لسمالوط

1224 4 مرسوم بمشروع قانون خاص بالتطّوع في بعض وظائف الجيش بعد التدريب في مدارس خاصة

1225 5
" "طلبت الحكومة إلى البرلمان في دوراته السابقة إطالة مدة الترخيص المعطى لها بمقتضى القانونين رقمي 2 و3 لسنة 1930  مذآرة إلى مجلس الوزراء

حتى يتسنى لها أن تحدد الرسوم الجمرآية و رسوم اإلنتاج على بعض حاصالت األرض المصرية و األصناف المستوردة بمراسيم تكون لها قّوة القانون و 
آان الغرض من ذلك تمكين الحكومة من أآمال البحث على ضوء التطبيقات العملية حتى إذا ما اآتمل البحث عرضت المراسيم على البرلمان إلقرارها..."
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1226 6
مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء " أتضح لدى بحث مصروفات ديوان جاللة الملك وفروعه للسنة المالية 1937-1938 أن المتوقع تجاوز جملة اعتمادات 

الباب الثاني من الميزانية وقدرها 109754 ج.م - بمبلغ سنة 1937-1938 بباقي مصاريف الرحلة الملكية ألوروبا وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 
18 أبريل سنة 1937 و إلى الزيادة في نفقات الزينات التي أقيمت بمناسبة األعياد الرسمية..."

1227 7
" في 16 ديسمبر سنة 1937 رفعت اللجنة المالية مذآرة إلى مجلس الوزراء الستصدار مرسوم بمشروع قانون بفتح  مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء

15,000 جنيه لسد التجاوز المتوقع حصوله في اعتماد البند 10 (تنفيذ األحكام القضائية ) البالغ 10,000 جنيه و المدرج في الباب الثاني  عتماد إضافي بمبلغ
من ميزانية وزارة المالية لسنة 1937-1938 المالية، و في 2 فبراير سنة 1938 حل مجلس النّواب و على ذلك رئي تسوية هذا المبلغ في آخر السنة المالية.

1228 8 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء " في ديسمبر سنة 1921 حكمت محكمة جنايات مصر على محمد خاطر افندى الذي آان موظفا في السكرتارية العامة 
لمجلس الوزراء بالسجن لمدة خمس سنوات الرتكابه عدة جرائم و تزوير وإدخال نقود الحكومة في ذمته و قد بلغ ما اختلسه 3845 جنيها و 300 مليم..."

1229-1230 9 " آان لدى وزارة الخارجية في السنة المالية 1936-1937 بعض اعتمادات لم تتمكن من استعمالها آلها أو بعضها،  مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء
وطلبت ترحيلها إلى السنة التالية 1937-1938 حسب البيان اآلتي..."

7 1 33 1938/7/19 1263-1264 1 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون تنظيم صناعة وتجارة الصابون

1265-1266 2

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم ووافقوا على ما يأتى: (1) مشروع قانون خاص بالتطوع فى بعض وظائف الجيش 
بعد التدريب فى مدارس خاصة. (2) الكتاب الوارد من مجلس تلشيوخ و معه مشروع القانون الخاص بفتح اعتماد إضافى قدره 5000 ج.م لمصاريف مؤتمر 

الجذام الدولى الذى انعقد فى القاهرة فى شهر مارس سنة 1938 (معدال) والذى سبق أن أفره مجلس النّواب بجلسة 27 ديسمبر سنة 1937. (3) مشروع 
قانون بفتح اعتماد إضافى فى ميزانية السنة المالية 1937-1938 القسم 1 "مخصصات ومرتبات وديوان جاللة الملك" فرع 3 "ديوان جاللة الملك" باب 2 

"مصاريف عمومية " بمبلغ 2335 ج.م لتسوية التجاوز فى جملة اعتمادات هذا الباب. (4) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى فى ميزانية السنة المالية 
1938-1937 القسم 5 "وزارة المالية " فرع1 "ديوان العموم" باب 2 "مصاريف عمومية " بمبلغ 21,000 ج.م منه 19,000 فى البند 10 (تنفيذ األحكام 

القضائية ) و 2,000ج.م فى البند 12 (توريدات عمومية ) لتسوية تجاوز هذين البندين. (5) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى فى ميزانية السنة المالية 
1938-1937 القسم 5"وزارة المالية " فرع1 "ديوان العموم" باب 2 "مصاريف عمومية " بمبلغ 6198 جنيها تحت عنوان خاص "لتسوية  مبالغ مختلسة 

مضت عليها المدة القانونية" (6) مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى فىميزانية السنة المالية 1937-1938 القسم 4 "وزارة الخارجية " الباب الثالث "أعمال ج

1267-1268 3 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم ووافقوا على مشروع قانون بميعاد عرض مشروع قانون التعريفة الجمرآية و 
مشروع القانون الخاص برسم اإلنتاج

1269-1275 4 تقرير لجنة المالية عن مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 1938-1939 "قسم 10-وزارة الحقانية "

7 1 34 1938/7/20 1301-1303 1 تقرير لجنة المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1938-1939 "قسم 16-معاشات ومكافآت"

1304 2 تقرير لجنة المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1938-1939 "قسم 17-الدين  العمومي"

1305 3 تقرير لجنة المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1938-1939 "قسم 18- مصاريف تنفيذ المعاهدة المصرية البريطانية"
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1306-1314 4 تقرير لجنة المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1938-1939 "قسم وزارة الخارجية "

7 1 35 1938/7/21 1338-1362 1 تقرير لجنة المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1938-1939 قسم 9 " وزارة الصحة العمومية "

7 1 36 1938/7/25

7 1 37 1938/7/26 1421-1451 1 تقرير لجنة المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1938-1939 "قسم 5- وزارة المالية "

7 1 38 1938/7/27 1477-1479 1 تقرير لجنة المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1938-1939  قسم 15 "البعثات العلمية "

1480-1486 2 تقرير لجنة المالية عن مشروع ميزانية دار الكتب المصرية للسنة المالية 1939-1938

7 1 39 1938/7/28 1521-1532 1 تقرير لجنة المالية عن مشروع ميزانية الجامعة المصرية للسنة المالية 1939-1938

1533-1539 2 تقرير لجنة األوقاف و المعاهد الدينية  عن مشروع ميزانية الجامع األزهر و المعاهد الدينية لسنة 1938-1939 المالية

1540 3 اقتراح بمشروع قانون بتخفيض نسب النجاح في آليات الجامعة المصرية لسنة 1938-1937

7 1 40 1938/8/1 1567-1576 1
مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء " آانت معاهدة فرساي تنص على تنازل الحكومة األلمانية للحكومة المصرية عن جميع ممتلكاتها في القطر المصري - 
1925 بمناسبة إبرام المعاهدة المصرية األلمانية التي آان من شأنها تفويض الحكومة األلمانية بصفة مؤقتة حق محاآمة رعاياها في القطر  على أنه في سنة

المصري أمام محاآم قنصلية في بعض المواد بشروط معينة - قبلت الحكومة المصرية أن ترد الممتلكات اآلتية إلى الحكومة األلمانية ..."

1577 2
أدرج في باب اإليرادات بمشروع الميزانية مبلغ مليون جنيه قدر تقديرا إجماليا على أساس ما سوف تحصله الحكومة من الضرائب و " مذآرة تفسيرية

الرسوم الجديدة التي آانت الحكومة تعتزم تقديم مشروعات القوانين الخاصة بها إلى البرلمان في دورته الحالية لوضعها موضع التنفيذ في جالل السنة المالية 
" الحالية

1579-1614 تقرير لجنة المالية عن مشروع قانون بتفويض الحكومة في إصدار بعض مراسيم لها قوة القانون

7 1 41 1938/8/2 1615-1639 1
بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: (1) مشروع قانون وقف البيوع الجبرية (2)  مشروع قانون 
خاص بالتصديق على االتفاقات المبرمة مع الحكومة األلمانية بشأن بعض العقارات. (3) مشروع قانون خاص بتخويل المحاآم القنصلية األلمانية و الرومانية 

سلطة القضاء في مسائل األحوال الشخصية.

1638-1639 2 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون خاص بتفويض الحكومة في إصدار بعض مراسيم لها 
قوة القانون

7 1 42 1938/8/3 1672-1677 1 1938-1939 (األبواب التي أدخل عليها تعديالت أو التي أرجأ المجلس أخذ الرأي عليها  تقرير لجنة المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية
الرتباطها بميزانيات الجامعة المصرّية، و دار الكتب، واألزهر، و المعاهد الدينية)



Chronological Index to Supplementary Information (Malahiq) for the Chamber of Deputies

Hay'a Dawr Jalsa

(Legislature) (Yearly Session) (Daily Session)

Date (A.D.)

(y/m/d)
Contents

Page of 
Supplementary 

Information 
(Mulhaq)

Supple-
mentary 
(Mulhaq) 

#

1678-1679 2 تقرير لجنة المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1938-1939 - قسم 19- مصاريف غير منظورة

1680-1688 3 تقرير لجنة المحاسبة عن مشروع ميزانية مجلس النّواب سنة 1939-1938

1689-1694 4 تقرير لجنة األوقاف والمعاهد الدينية عن مشروع ميزانية وزارة األوقاف للسنة المالية 1938 -1939

1695-1721 بيان بإيرادات و مصروفات األطيان التابعة لألوقاف الخيرية واألهلية و أوقاف الحرمين حسب تقدير الميزانية و نتيجة الحساب الختامي السنى 1934-
1936-1935 المالية و تقدير سنتي 1938-1937

7 1 43 1938/8/4

7 1 44 1938/8/8 1799-1800 1
" في أبريل سنة 1938 صدر مرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1938 بفتح اعتماد إضافي قدره 92,089 ج.م لتسوية التجاوز  مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء

1937-1938 منه 59,565 ج.م للديوان العام 32,524 ج.م للبوليس على أن يؤخذ من  في اعتمادات الباب الثاني من ميزانية وزارة الداخلية للسنة المالية
جملة وفورات ميزانية الوزارة نفسها.

1801 2

من الباب الثاني من " 16 "رسوم جمرآية 1938 وافق مجلس إدارة السكك الحديدية على تجاوز البند 24 مايو سنة في " مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء
1937-1938 المدرج له مبلغ 100000 ج.م بمقدار 35000 ج.م من ذلك 20000 ج.م زيادة عن الرسوم المستحقة على الفحم  ميزانية المصلحة للسنة المالية

و 10000 ج.م عن المهمات المنوعة و 5000 ج.م عن مهمات هندسة السكة والكباري على أن يسوى هذا التجاوز من وفورات الباب الثالث من الميزانية 
نفسها..."

1802-1803 3 قانون إبعاد األجانب  "مذآرة تفسيرية للحكومة المصرية على اتفاق مونترو الحق في إبعاد آل شخص غير متمتع بالجنسية المصرية عن أراضيها"

1804-1805 4

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: (1) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة
المالية 1937-1938 قسم 8 "وزارة الداخلية " فرع 1 "ديوان العموم ومصالح أخرى" و في فرع 2 "البوليس" و في فرع 3 "الخفر" باب2 "مصاريف 

عمومية" بمبلغ 15,000 جنيه لتسوية التجاوزات (2) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي قرده 35,000 ج.م في الباب الثاني "مصاريف عمومية " من 
ميزانية مصلحة السكك الحديدية و التلغرافات والتليفونات للسنة المالية 1937-1938 لتسوية تجاوز بند 16 "رسوم جمرآية من هذا الباب" (3) مشروع 
قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 5,000 ج.م في ميزانية وزارة األوقاف للسنة المالية 1937-1938 لألوقاف الخيرية، منه 3,000 ج.م لقسم 1 "اإلدارة 

العمومية " باب 2 "مصاريف عمومية " و مبلغ 2,000 ج.م لقسم 7 "إعانات و صدقات " لسد التجاوز المنظور حصوله حتى آخر السنة المالية المذآورة. 
(4) مشروع قانون بإبعاد األجانب. (5) مشروعات القوانين الخاصة بلوايح بعض آليات الجامعة 

المصرية

1806-1807 5 نص االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم عبد العزيز رضوان بك بشأن تخصيص إعانة لتالفى البطء في تصدير القطن

1808 6 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم أحمد برهان نور

1809-1810 7 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم األستاذ محمود موسى

1811-1813 8 طعن في صحة انتخاب النائب المحترم األستاذ محمد السيد سرحان النائب عن الدائرة األولى ببور سعيد



Chronological Index to Supplementary Information (Malahiq) for the Chamber of Deputies

Hay'a Dawr Jalsa

(Legislature) (Yearly Session) (Daily Session)

Date (A.D.)

(y/m/d)
Contents

Page of 
Supplementary 

Information 
(Mulhaq)

Supple-
mentary 
(Mulhaq) 

#

1814-1816 9 طعن في صحة انتخاب سعادة محمد محفوظ باشا عضوا لمجلس النواب عن دائرة منقباد رقم 12 مديرية أسيوط في االنتخاب الذي أجرى يوم 31 مارس سنة 
1938 و أعلنت نتيجته يوم الجمعة أول أبريل سنة 1938 من األستاذ جميل خنوخ فانوس المحامى بأسيوط والسابق ترشيحه عن الدائرة المذآورة.

1817-1819 10 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم أحمد محمد سعيد

1820-1825 11 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم السيد عبد الهادي القصبى مرفوع إلى حضرة صاحب السعادة رئيس مجلس النّواب

1826-1829 12 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم عبد الرحيم  مهران

7 1 45 1938/8/9 1875-1877 1 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم عبد العزيز الحسيني سعده بك نائب دائرة مرآز المنصورة نمرة 2

1878-1879 2 طعن في صحة انتخاب حضرة الدآتور حلمي الجيار

1880 3 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم محمد الدمرداش الشندى

1881-1882 4 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم إسماعيل رمضان افندى

1883-1884 5 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم محمود رياض القيعى

1885 6 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم فريد فخر الدين

1886-1887 7 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم عبد المجيد الرمالى

1888-1892 8 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم عمر عمر هالل بك

1893-1895 9 طعن في صحة انتخاب حضرة أمين أحمد سعيد النائب عن الدائرة الخامسة ببوالق

1896-1897 10 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم محمد الدسوقي الفار

1898-1904 11 طعنان في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم محمد زآى العروسى بك

1905 12 طعن في صحة انتخاب حضرة آامل بك عثمان الذي أعلن انتخابه عضوا لمجلس النّواب عن دائرة اسمو العروس نمرة 6 مرآز دبروط مديرية أسيوط ال 
يحسن القراءة و الكتابة جيدا حسب نص القانون.
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1906-1907 13 طعن مقدم من فرج الشاعر المحامى الشرعي المقيد برقم 3 انتخاب شياخة السيدة عائشة المقيم بميدان السيدة عائشة بعمارة البنان قسم الخليفة

1908 14 طعن في انتخاب حضرة النائب المحترم محمد حسين عمر افندى

1909-1948 15 نصوص االقتراحات المشار إليها في  تقرير لجنة االقتراحات

7 1 46 1938/8/15 2029-2030 1

-1938 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: (1) مشروع قانون بربط ميزانية الدولة للسنة المالية
1939 (2) مشروع قانون بربط ميزانية وزارة األوقاف للسنة المالية 1938-1939 (3) مشروع قانون بربط ميزانية الجامع األزهر و المعاهد الدينية للسنة 

لمالية 1938-1939 (4) مشروع قانون بربط ميزانية الجامعة المصرية للسنة المالية 1938-1939 (5) مشروع قانون بربط ميزانية دار الكتب للسنة 
المالية 1939-1938

2031 2 نصا االقتراحين المشار اليهما في تقريري لجنة األوقاف و المعاهد الدينية

2032-2033 3 نصا االقتراحين اليهما في تقريري لجنة الصحة

2034 4 نصا االقتراحين المشار اليهما في تقريري لجنة الحقانية

2035-2036 5 نصوص االقتراحات المشار اليها في تقرير لجنة المواصالت

2037-2040 6 نصوص االقتراحات المشار اليها في تقرير لجنة األشغال

2041-2042 7 نصوص االقتراحات المشار اليها في تقرير لجنة المعارف

7 1 47 1938/8/29 2084-2106 1 تقرير لجنة المالية عن مشروع بتقرير رسم دمغة

2107-2116
وزارة المالية   مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء  بشأن 1- مشروع مرسوم بمشروع قانون بفرض ضريبة على إيرادات رءوس األموال المنقولة و على 

ألرباح التجارية والصناعية و على آسب العمل. 2- مشروع مرسوم بمشروع قانون بتقرير رسم دمغة 3- مشروع مرسوم بمشروع قانون بفرض رسم 
أيلولة على الترآات

7 1 48 1938/8/30 2145-2146 1 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع  قانون بفرض رسم دمغة

2147-2164 2 تقرير لجنة المالية عن مشروع قانون بفرض رسم أيلولة على الترآات
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2165-2175
وزارة المالية   مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء  بشأن 1- مشروع مرسوم بمشروع قانون بفرض ضريبة على إيرادات رءوس األموال المنقولة و على 

ألرباح التجارية والصناعية و على آسب العمل. 2- مشروع مرسوم بمشروع قانون بتقرير رسم دمغة 3- مشروع مرسوم بمشروع قانون بفرض رسم 
أيلولة على الترآات

7 1 49 1938/8/31 2208-2209 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مرسوم بمشروع قانون بفرض رسم أيلولة على الترآات

7 1 50 1938/9/26 2251-2252 1 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء  " تبلغ النفقات المقدرة لصنع آميات الطوابع و أوراق الدمغة الالزمة لتنفيذ قانون رسم الدمغة المعروض اآلن على 
البرلمان نحو 48,000 جنيه حسب البيان التالي..."

2253 2 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء "في ميزانية المطبعة األميرية اعتماد قدره 36157 ج.م مدرج في الباب الثاني لثمن الخامات الالزمة لما تورده المطبعة 
من المطبوعات لمختلف المصالح..."

2254-2262 3 تقرير لجنة المالية عن مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لسنة 1935-1936 المالية

2263-2286 4 تقرير لجنة المالية عن مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لسنة 1936-1937 المالية

2287 5 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء " أسفر بحث حالة اعتمادات ميزانية مصلحة األمالك األميرية للسنة المالية 1937-1938 عن وفر في البابين األول و 
الثالث قدره 3036 جنيها و 11400 جنيه على التوالي..."

2288-2291 6
مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء " جاء في آتاب لوزارة الحربية والبحرية تاريخه 27 يوليه سنة 1938 أن مجلس الدفاع األعلى أصدر في جلسة 2 يوليو 

سنة 1938 قرارين بتعديل األساس الذي تقوم عليه سياسة الطيران الحربي و ذلك بأن يكون لكل طائرة طائران بدال من طائر ونصف حسب المشروع 
السابق- وبالتوسع في سياسة الطيران..."

2292 7

"رفعت مصلحة السكك الحديدية و التلغرافات و التليفونات مذآرة إلى مجلس أدارتها أوضحت فيها أن القسم ما بين اتياى مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء
لبارود والمالحة من الخط الحديدى الذى يمتد من مصر الى االسكندرية قد وصل الى أقصى حدود الحرآة فى المواسم و أنه من الضرورى جدا إنشاء خط ما
بين التوفيقية و االسكندرية لتخفيف الضغط على هذا القسم خصوصا و أن ثقل البضائع قد ازداد فى آل جهة ما بين القبارى و طنطا و المنصورة والزقازيق و
خط بور سعيد - السويس و فروع الوجه البحرى و أيضا تحويل بضائع الوجه القبلى عليه و هذه الحرآة ينتظرأن تزداد ازديادا آبيرا متى تمت أعمال قناطر 

نجع حمادى و مشروعات المتعلقة بها و آذا متى تمت مشروعات الرى و الصرف بالوجه البحرى..."

2293 8 " تلقت وزارة المالية من وزارة الداخلية آتابا بأنه نظرا للظروف الدولية الحاضرة تم االتفاق بين وزارتي الداخلية  مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء
والحربية على أن يترك أمر حماية أماآن معينة لرجال البوليس و يقتضى هذا زيادة ثالثة آالف عسكري على القوة الموجودة اآلن..."

2294-2296 9

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتى:  (1) مشروع قانون بفتح إعتماد إضافى فى ميزانية السنة 
المالية 1938-1939 القسم 5 "وزارة المالية " الفرع 1 "ديوان العموم" الباب الثالث "أعمال جديدة" للنفقات التى يقتضيها تنفيذ قوانين الضرائب الجديدة. 

(2) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى فى ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 5 "وزارة المالية " افرع 5 "المطبعة األميرية " الباب الثانى 
"مصروفات عمومية " زيادة على االعتماد المدرج لشراء الخامات الالزمة لمطبوعات المصالح المختلفة. (3) مشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لسنة 

1936-1935 (4) مشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لسنة 1936-1937 (5) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى فى ميزانية السنة المالية 1937-
1938 القسم 5 "وزارة المالية " فرع 6 "مصلحة األمالك األميرية" باب2 "مصاريف عمومية " بمبلغ 17000 جنيه لتسوية التجاوز فى جملة اعتمادات هذا 

الباب. (6) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى فى ميزانية السنة المالية 1938-1939 زيادة على االعتماد المقرر لمشروعات الدفاع الوطنى (7) مشروع 
قانون بفتح اعتماد إضافى فى ميزانية السنة المالية 1938-1939 من أصل تكاليف انشاء خط حديدى بين التوفيقية واالسكندرية (8) مشروع قانون بفتح 

اعتماد إضافى فى ميزانية السنة المالية 1938-1939 لنفقات زيادة ثالثة آالف عسكرى بوليس على القوة الموجودة اآلن. (9) التعديل الذى أدخله مجلس الشيوخ
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7 1 51 1938/10/17 2319-2320 1
بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بفتح اعتماد أضافي بمبلغ 125,000 جنيه في ميزانية 
السنة المالية 1938-1939 القسم 14 "وزارة الحربية والبحرية" الفرع 2 "مصلحة الحدود" باب 3 "أعمال جديدة" لتمهيد الطريق الصحراوي من الواحات 

البحرية إلى صندفا الفار.

2321 2 مرسوم بفض الدور العادي الحالي النعقاد البرلمان

7 2 0 1938/11/19

7 2 1 1938/11/19

7 2 2 1938/11/28 25-29 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين انتخبت باللجنات المختلفة.

7 2 3 1938/12/5 62 1

مذآرة إلى مجلس الوزراء " نصت المراسيم المعمول بها اآلن الخاصة بتنظيم تحصيل رسوم اإلنتاج في عقاب من يرتكب مخالفة ألحد األحكام المنصوص 
عليها أو في اللوائح التنفيذية التي يصدرها وزير المالية بالحبس لمدة ال تتجاوز أسبوعا و غرامة ال تزيد على جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين و لم يكن خافيا 

وقت صدور هذه المراسيم أن عقوبة المخالفة ال تتناسب مع فعل التهريب والضرر الذي يصيب خزانة الحكومة من جرائه و لكن لم يكن هناك مناص من ذلك 
إذ آانت سلط الحكومة التشريعية مشلولة بالنسبة لألجانب فال نستطيع سن لوائح تشتمل أحكامها على عقوبات أشد من عقوبات المخالفة..."

63 2 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء " تقصى المادة األولى من المرسوم الصادر في 26 أغسطس سنة 1923 بمنع استيراد الدخان السوداني إلى القطر 
المصري و بفرض غرامة قدرها جنيهان عن آل آيلو جرام يضبط من األدخنة السودانية."

64-79 3 تقرير لجنة األوقاف والمعاهد الدينية  عن مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لوزارة األوقاف لسنة 1936-1937 المالية

80-81 4

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: تقريري لجنة المالية عن: (1) مشروع قانون بشأن العقوبات 
التي توقع على المخالفات الخاصة باإلنتاج. (2) مشروع قانون بتعديل المادة األولى من المرسوم الصادر بتاريخ 26 أغسطس سنة 1923 بمنع استيراد 

 1937-1936 لدخان السوداني إلى القطر المصري   تقرير لجنة األوقاف و المعاهد الدينية عن مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لوزارة األوقاف لسنة
المالية.

7 2 4 1938/12/13 102 1 مرسوم بمشروع قانون تعديل دائرة اختصاص محكمة الزقازيق االبتدائية األهلية

103 2 مرسوم بمشروع قانون بتعديل دائرة اختصاص محكمة الزقازيق االبتدائية الشرعية

104 3 مرسوم بمشروع قانون بتشكيل دوائر ثالثة مستشارين بمحكمة االستئناف المختلطة

7 2 5 1938/12/14 165 1 بيان بعدد الموظفين األجانب الذين فصلوا من خدمة الوزارة في نهاية العام الدراسي الماضي

166-172 2 تقرير لجنة الحقانية عن مشروع قانون المحامين
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173-176 3 مذآرة تفسيرية عن مشروع قانون المحامين

177 4 مذآرة إيضاحية عن مشروع قانون المحامين

7 2 6 1938/12/15 215-216 1 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع القانون الخاص بالمحاماة لدى المحاآم األهلية

7 2 7 1938/12/19

7 2 8 1938/12/20 269 1 مرسوم بمشروع قانون  تعديل دائرة اختصاص محكمة الزقازيق االبتدائية األهلية

270 2 مرسوم بمشروع قانون بتعديل دائرة اختصاص محكمة الزقازيق االبتدائية الشرعية

271 3 مرسوم بمشروع قانون بتشكيل دوائر من ثالثة مستشارين بمحكمة االستئناف المختلطة

272-273 4
بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: (1) مشروع قانون بتعديل دائرة اختصاص محكمة الزقازيق 

االبتدائية األهلية. (2) مشروع قانون بتعديل دائرة اختصاص محكمة الزقازيق االبتدائية الشرعية. (3) مشروع قانون بتشكيل دوائر من ثالثة مستشارين 
بمحكمة االستئناف المختلطة.

7 2 9 1938/12/21 298-301 1 أّوال- آتب للدراسة- (ا) آتب اشترى حق تأليفها و طبعت على نفقة الحكومة (ب) آتب اشترت الوزارة حاجتها منها بالنسخة

7 2 10 1938/12/24 325-352 1 تقرير لجنة المالية عن مشروع قانون بتسوية الديون العقارية

7 2 11 1938/12/25

7 2 12 1938/12/26

7 2 13 1938/12/27

7 2 14 1939/1/2 472 1 نصوص االقتراحات المشار إليها في تقرير لجنة االقتراحات

473 2 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 14 "وزارة الحربية و البحرية" فرع 
2 "مصلحة الحدود" باب 3 "أعمال جديدة " إلنشاء جسر واق من السيل في محافظة سيناء.

474 3 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 5 "وزارة المالية " فرع 6 "مصلحة 
األمالك األميرية " باب 3 "أعمال جديدة " لتسوية ثمن أراض حصلت عليها الحكومة بطريق المبادلة في رمل اإلسكندرية.
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475 4 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 5 "وزارة المالية " الفرع 1 "ديوان 
العموم " الباب 2 "مصاريف عمومية " البند 10 "تنفيذ األحكام القضائية" زيادة على االعتماد المدرج في البند المذآور.

476 5 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 4 "وزارة الخارجية" الباب 3 
"أعمال جديدة" لتكملة تأثيث دار المفّوضية الملكية المصرية في طوآيو.

477 6 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 11 " وزارة األشغال العمومية" 
الفرع 5 "مصلحة التنظيم " باب 2 "مصاريف عمومية " زيادة على االعتماد المدرج (لمصاريف صيانة الشوارع- صيانة جسور النيل)

478 7 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون باعتماد إنشاء خطوط تليفونية جديدة في ضاحية مصر الجديدة

479 8 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية مصلحة السكك الحديدية و التلغرافات والتليفونات للسنة المالية 1938-
1939 اعتماد إضافي قدره 29000 ج.م منه 24000 فى الفرع 1(السكك الحديدية) و 5000 ج.م في الفرع 2 (التلغرافات والتليفونات) لالستبدال النقدي.

480 9 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية الحالية 1938-1939 القسم 11 "وزارة األشغال 
العمومية" فرع 6 "مصلحة المجارى الرئيسية " باب 3 "أعمال جديدة" لسد تجاوز الباب المذآور.

481 10 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 8 "وزارة الداخلية" باب3 "أعمال 
جديدة" لشراء أسلحة و خرطوش.

482 11 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون باعتماد إنشاء قوة بحرية للدفاع عن الشواطئ المصرية

7 2 15 1939/1/3 519 1 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء  عن مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى في ميزانية السنة المالية الحالية 1938-1939 القسم 13 "وزارة المواصالت" 
فرع 4 "مصلحة الطرق و الكبرى" باب 3 "أعمال جديدة" لعمل تحويلة في الطريق الصحراوي بين القاهرة الفيوم.

520 2 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 13 "وزارة المواصالت" فرع3 
"مصلحة المواني والمنائر" باب 3 "أعمال جديدة" ألعمال تحسين ميناء مرسى مطروح.

521-523 3 مذآرة إلى مجلس الوزراء عن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 44 لسنة 1934 الصادر في أول يوليه سنة 1934

524 4 3000 ج.م في الباب 2 (مصروفات عمومية) من ميزانية الجامع األزهر  مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
للسنة المالية 1939-1938

525-526 5 مذآرة إيضاحية عن مشروع القانون الخاص بإنشاء الخطوط الكهربائية و حمايتها

527-528 6 مرسوم بمشروع قانون بتعديل المادتين 25 و 27 من قانون تحقيق الجنايات المختلط

529 7
مذآرة " لما رأى المشرع ضرورة تعديل قانون االنتخاب رقم 11 لسنة 1923 قانونين رقم 4 لسنة 1924 و رقم 10 لسنة 1926، فما مسه التعديل هو الفقرة 
الثالثة من المادة 58 من قانون سنة 1923 بإضافة آلمة "األصوات الصحيحة التي أعطيت" ولم يمس الفقرة األول منها، ثم رأى المشرع عمل تعديل للقانون 

بأجمعه و أخذ بنظرية األصوات الصحيحة..."
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530-532 8

بيان اسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتى: (1) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى فى ميزانية السنة 
لمالية 1938-1939 القسم 14 "وزارة الحربية و البحرية " فرع 2 "مصلحة الحدود" باب 3 "أعمال جديدة" بمبلغ 1،250 جنيها إلنشاء جسر واق من 

السيل فى محافظة سيناء. (2) مشروع قانون اعتماد إضافى فى ميزانية مصلحة األمالك األميرية باب 3 "أعمال جديدة " للسنة المالية 1938-1939 بمبلغ 
8،617 جنيها لتسوية ثمن أراض حصلت عليها الحكومة بطريق المبادلة فى رمل االسكندرية. (3) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 10،000 جنيه 

فى ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 5 "وزارة المالية " الفرع 1 " ديوان العموم" الباب 2 "مصاريف عمومية" البند 10 " تنفيذ األحكام القضائية " 
زيادة على االعتماد المدرج فى البند المذآور. (4) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 1،423 جنيه فى ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 11 

صيانة (لمصاريف صيانة الشوارع- زيادة على االعتماد المدرج " 2 "مصاريف عمومية باب " 5 "مصلحة التنظيم الفرع "وزارة األشغال العمومية"
مشروع قانون بفتح (7) 1940-1939 15,000 جنيه، على أن تدرج هذه التكاليف فى ميزانية مصلحة التلغرافات و التليفونات للسنة المالية االجديدة بمبلغ

اعتماد إضافى بمبلغ 29،000 جنيه فى ميزانية السنة المالية 1938-1939، منه 24,000 جنيه فى الفرع 1 "السكك الحديدية " و 5،000 جنيه فى الفرع 2 
"التلغرافات و التليفونات" لالستبدال النقدى. (8) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى فى ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 11 "وزارة األشغال 

العمومية " فرع 6 "مصلحة المجارى الرئيسية" باب 3 "أعمال جديدة " بمبلغ 10،000 جنيه لسد تجاوز الباب المذآور. (9) مشروع قانون بفتح اعتماد 
1938-1939 القسم 8 "وزارة الداخلية " بمبلغ 42,000 جنيه منه 10,000 جنيه فى الفرع 2 "البوليس" و 32,000 جنيه  ضافى فى ميزانية السنة المالية
فى الفرع 3 "الخفر" لشراء أسلحة و خرطوش" (10) مشروع قانون باعتماد إنشاء قوة بحرية للدفاع عن الشواطئ المصرية مكّونة من تسع قطع تكاليفها 

1,023,000 جنيه على أن تدرج هذه التكاليف مع  يلزم من اعتمادات الصيانة فى ميزانية 1939-1940 (11) مشروع قانون بفتتح اعتماد إضافى فى 
1938-1939  بمبلغ 4,000 جنيه لعمل تحويلة فى الطريق الصحراوى بين القاهرة و للسنة المالية 3 "أعمال جديدة" ميزانية مصلحة الطرق و الكبرى باب

وزارة المواصالت" فرع 3 "مصلحة الموانى والمنائر" باب 3 "أعمال جديدة" ألعمال تحسين ميناء مرسى مطروح. (13) مشروع القانون الخاص" 13
لما يطلبه مشروع التدريب العسكرى لطالب الجامع " 2 "مصاريف عمومية 3,000 جنيه فى ميزانية األزهر و المعاهد الدينية باب  بفتح اعتماد إضافى بمبلغ

7 2 16 1939/1/9 559-560 1
بيان أسماء حضرات النوّّاب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم ووافقوا على ما يأتي: (1) مشروع قانون بإنشاء الخطوط الكهربائية و حمايتها (2) 
25و 27 من قانون تحقيق الجنايات المختلط. (3) االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم األستاذ محمد حامد محسب  مشروع قانون بتعديل المادتين

بتعديل الفقرة األولى من المادة 47 من قانون االنتخاب رقم 148 لسنة 1935

561-568 2 مذآرة مرفوعة لمجلس الوزراء عن مشروع قانون العالمات والبيانات التجارية

1-11 3 تقرير لجنة التجارية والصناعة عن مشروع القانون الخاص بالعالمات و البيانات التجارية

7 2 17 1939/1/10 609 1 مذآرة إيضاحية بمشروع القانون "الجامعة المصرية هي الجامعة الوحيدة في العام - فيما أعلم - التي تغلق أبوابها دون انتساب الطلبة من الخارج فيما يختص 
بالكليات التي ال تتطلب الدراسة فيها المواظبة على دروس عملية في معامل أو ما شابهها آكليات الطب بفروعه والهندسة و ما شابهها..."

610 2 مذآرة تفسيرية لمشروع قانون بإصالح نظام الوقف األهلي و قسمنه

611 3 نصوص االقتراحات المشار إليها في تقرير لجنة االقتراحات والعرائض

612-615 4 مذآرة مرفوعة لمجلس الوزراء عن مشروع قانون للموازين و المقاييس

616-617 5 مذآرة إيضاحية لمشروع القانون الخاص بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 40 لسنة 1934 بشأن تنظيم المدارس الحرة
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618 6 مذآرة إيضاحية عن التعديالت المقترحة في الالئحة األساسية لكلية العلوم

7 2 18 1939/1/16 657-661 1 10 مايو سنة 1936 إلى 28 ديسمبر سنة 1937 وال يحملون مؤهالت دراسية عالية  آشف بأسماء الموظفين المصريين الذين عينوا في الحكومة في المدة من
ومهياهم الشهرية تزيد على عشرة جنيهات

662 2 مذآرة مرفوعة لمجلس الوزراء عن مشروع قانون بوضع أحكام تكميلية للمرسوم بقانون رقم 147 لسنة 1935 الخاص بتحديد ساعات العمل في بعض 
الصناعات

663-664 3

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون خاص بالموازين و المقاييس والمكاييل 2- 
مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 62 لسنة 1933 بوضع الالئحة األساسية لكلية العلوم. 3- مشروع قانون بالموافقة على مشروع االتفاقية الخاص 

بمؤهالت ربابنة السفن التجارية وضباطها و مهندسيها الذي وضعه مؤتمر العمل الدولي الحادي و العشرون. 4-مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى القانون 
رقم 40 لسنة 1934 بشأن تنظيم المدارس الحرة.

7 2 19 1939/1/18 684-687 1 مشروع قانون بتسوية الديون العقارية

688-689 2 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على بعض مواد مشروع قانون 
بتسوية الديون العقارية

7 2 20 1939/1/21 736 آشف بيان مبالغ تأمينات الترشيح لعضوي مجلس النّواب التي آلت لألعمال الخيرية من االنتخابات العامة الماضية لمجلس النّواب و بيان ما تقرر صرفه منها
لهذه األعمال والبافى بدون صرف

737-755 (ا) مشروع قانون بفرض ضريبة على إيرادات رءوس األموال المنقولة وعلى األرباح التجارية والصناعية، وعلى  مذآرة مرفوعة ألي مجلس الوزراء عن
آسب العمل. (ب) مشروع قانون بفرض رسوم الدمغة, (ج) مشروع قانون بفرض رسم أيلولة على الترآات.

7 2 21 1939/1/22 781-782 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بفرض ضريبة على إيراد رءوس األموال المنقولة، و 
على األرباح التجارية والصناعية، وعلى آسب العمل.

7 2 22 1939/2/6 825 1 مذآرة مرفوعة ألي مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي فىميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 8 "وزارة الداخلية" الفرع 1 " ديوان 
العموم و مصالح أخرى" الباب الثالث "أعمال جديدة" لشراء األدوات واألقمشة واآلالت الالزمة للوقاية ضد الغارات الجّوية.

826-827 2
بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 20,152 جنيها في ميزانية 

اللسنة المالية 1938-1939 القسم 8 "وزارة الداخلية " الفرع 1 "ديوان العموم ومصالح أخرى" الباب الثالث "أعمال جديدة" لشراء األدوات ة واألقمشة 
واآلالت الالزمة للوقاية ضد الغارات الجوية.

828-833 3 االقتراحات المشار إليها في تقارير لجنة االقتراحات

834-835 4 نص االقتراحين المشار إليهما في تقريري لجنة الصحة

836 5 نصوص االقتراحات المشار إليها في تقرير لجنة المواصالت

837 6 نص االقتراح المشار إليه في تقرير لجنة األشغال
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7 2 23 1939/2/7 874 1 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 9 (وزارة الصحة العمومية) الفرع 1 
(ديوان العموم والصحة العامة) الباب  2(مصاريف عمومية ) لشراء مهمات وآالت جراحية و حفظها الستعمالها عند الطوارئ الفجائية .

875 2 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بالنزول مجانا عن قطعة أرض من أمالك الدولة

876-877 3 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بالنزول مجانا عن قطع أرض من أمالك الدولة

878 4 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 11 "وزارة األشغال العمومية" 
الفرع5 "مصلحة التنظيم " الباب 2 "مصاريف عمومية " زيادة على االعتماد المدرج في البند 12 "تحسينات - نزع ملكية لوضع خطوط التنظيم"

879-880 5

40,000 جنيه بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتى: (1) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ
فى ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 9 "وزارة الصحة العمومي " الفرع 1 "ديوان العموم والصحة العامة" الباب 2 "مصاريف عمومية" لشراء 

مهمات و أدوية و آالت جراحية و حفظها الستعمالها عند الطوارئ الفجائية. (2) مشروع قانون بالنزول مجانا لجمعية اإلسعاف فى مدينة بور سعيد عن 
قطعة أرض مساحتها 542 مترا بشارع إسماعيل فى المدينة المذآورة لتوسيع مبانى الجمعية المشار اليها (3) مشروع قانون بالنزول مجانا عن قطع أرض 

من أمالك الدولة لوقف المرحوم محمد سالمه فى مدينة بور سعيد ولمجلس محلى أخميم، ولوزارة األوقاف و ذلك إلنشاء أو توسيع مساجد. (4) مشروع 
قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 40,000 جنيه فى ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 11 "وزارة األشغال العمومية " الفرع 5 "مصلحة التنظيم " 

الباب 2 "مصاريف عمومية " زيادة على االعتماد المدرج فى البند 12 "تحسينات نزع ملكية لوضع خطوط 
التنظيم

881-882 6 مذآرة تفسيرية لمشروع قانون ردم البرك و المستنقعات و منع إحداث الحفر

883-894 7 تقرير لجنة الحربية والسودان عن مشروع قانون خاص بتعديل قانون القرعة العسكرية

7 2 24 1939/2/8 916 1 إيرادات و مصروفات قسمي التفتيش والمستخدمين و تنفيذ المشروعات بإدارة البلديات في المدة من 1/5/1937 لغاية 30/4/1938

917-920 2 إيرادات و مصروفات قسمي التفتيش والمستخدمين و تنفيذ المشروعات بإدارة البلديات في المدة من 1/5/1937 لغاية 30/4/1938

921 3 5% من قيمة التعاقد عن عمليات الرصف أو توريد مواد للرصف في المّدة من أبريل لغاية ديسمبر سنة  بيان العمولة التي خصمت على حساب المجالس بواقع
1938

7 2 25 1939/2/13

7 2 26 1939/2/14

7 2 27 1939/2/15

7 2 28 1939/2/21 1022 1 طعنات في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم طاهر سعد المصري بك
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1023 2 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم أحمد عبد الوهاب باشا

1024 3 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم السيد مصطفى محمد عبد الرحيم الشريف

1025-1026 4 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم السيد مرسى بك

1027-1028 5 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم األستاذ سابا حبشي بك

1029 6 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم محمد فوزي مراد نائب الروضة فيوم مرفوع لحضرة صاحب السعادة رئيس مجلس النّواب من محمد بديوى
يونس من بنى عثمان مرآز سنورس المقيد تحت نمرة 568 (م) بجدول انتخاب الناحية

1030-1034 7 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم عزيز مشرقي

1035 8 طعن مقّدم في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم األستاذ أحمد ابو الفتوح

1036-1046 9 طعنان مقدمان في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم خطاب الشواربى

1047-1048 10 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم محمد السعدي بشارة الطحاوى بك

1049-1052 11 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم عبد الرحمن محمود بك

1053-1055 12 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم الشيخ أحمد محمد عوض الحوايج

1056 13 نص االقتراح المشار إليه في تقرير لجنة المالية

1057 14 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1939-1938

7 2 29 1939/2/22 1072-1073

بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على: (1) مشروع قانون بالترخيص للحكومة في أن تضمن السندات التي
يصدرها البنك العقاري الزراعي المصري بمقدار ثالثة ماليين من الجنيهات المصرية. (2) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 

1939-1938 القسم 11 "وزارة األشغال العمومية" فرع 3 "مصلحة المباني األميرية" باب 3 "أعمال جديدة" بمبلغ 4500 جنيه لتوسيع مدرسة دمنهور 
الصناعية.

7 2 30 1939/2/27 1097-1100 ملحق لإلجابة عن السؤال رقم 12 البرك التي تم ردمها عام 1937-1936

7 2 31~36 1101~1222 lost
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7 2 37 1939/3/20

7 2 38 1939/3/21 1277 1 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 11 "وزارة األشغال العمومية" 
الفرع 5 "مصلحة التنظيم" باب 2 "مصاريف عمومية "

1278 2 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 19 "مصاريف غير منظورة"

1279 3 مذآرة مرفوعة ألي مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 9 "وزارة الصحة العمومية " الفرع 
2 "قسم المرافق القروية " الباب3 "أعمال جديدة " إلنشاء قرية جديدة بناحية برسيق بمرآز أبى حمص بمديرية البحيرة

1280 4 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 14 "وزارة الدفاع الوطني" فرع1 
"ديوان العموم و الجيش" باب 3 "أعمال جديدة " إلنشاء طريق من تجاه اإلسماعيلي غربا إلى حدود فلسطين شرقا.

1281-1282 5
2250 حينها في ميزانية  بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
لسنة المالية 1938-1939 القسم 11 "وزارة األشغال العمومية " الفرع 5 "مصلحة التنظيم " باب 2 "مصاريف عمومية " زيادة على االعتماد المدرج 

لمصاريف صيانة الشوارع - صيانة جسور النيل

1283-1284 6 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1938-
1939 القسم 19 "مصاريف غير منظورة" بمبلغ 5,000 جنيه زيادة على االعتماد المدرج في القسم المذآور

1285-1286 7
بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 6000 

جنيه في ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 9 "وزارة الصحة العمومية " الفرع 2 "قسم المرافق القروية" الباب 3 "أعمال جديدة" إلنشاء قرية جديدة 
بناحية برسيق بمرآز أبى حمص بمديرية البحيرة

1287-1288 8
160،000 جنيه بميزانية  بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ

لسنة المالية 1938-1939 القسم 14 "وزارة الدفاع الوطني" الفرع 1 " ديوان العموم والجيش" الباب 3 "أعمال جديدة " إلنشاء طريق من تجاه اإلسماعيلية 
غربا إلى حدود فلسطين شرقا

7 2 39 1939/3/27 1316 1 ملحق باإلجابة عن السؤال رقم 13

1317-1318 2 بيان بالموظفين الذين يجمعون إلى عملهم الحكومي العمل في البنوك أو الشرآات أو المؤسسات المماثلة و مقدار ما يتقاضونه عن هذا العمل اإلضافي و مقدار
ماهيتهم

7 2 40 1939/3/28 1358-1360 1 ملحق باإلجابة عن السؤال رقمي 1و2

1361 2 ملحق باإلجابة عن السؤال رقم 5

1362-1364 3 ملحق باإلجابة عن السؤال رقم 10

1365-1377 4 نصوص االقتراحات المشار إليها في تقارير لجنة االقتراحات
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1378 5 نصوص االقتراحات المشار إليها في تقارير لجنة الصحة

1379 6 نصوص االقتراحات المشار إليها في تقارير لجنة العدل

1380-1381 7 نصوص االقتراحات المشار إليها في تقارير لجنة المواصالت

1382-1383 8 نصوص االقتراحات المشار إليها في تقارير لجنة األشغال

1384 9 مذآرة تفسيرية لمشروع القانون الخاص بإضافة المادة 323 مكررة إلى قانون العقوبات

1385 10 نص االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم محمود أبو رحاب بإباحة زراعة الدخان في جميع األراضي المصرية

7 2 41 1939/3/29 1404-1405 1
بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على: 1- مشروع قانون المادة (323) مكررة إلى قانون العقوبات. 2- 

مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 9000 جنيه في ميزانية وزارة األوقاف "األوقاف الخيرية" للسنة المالية 1938-1939 القسم 4 "مصروفات 
المساجد" باب 2 "مصاريف عمومية " لحفظ و ترميم المساجد لسد التجاوز المنظور حصوله في هذا القسم حتى آخر السنة المالية المذآور.

1406 2 ملحق بتقرير لجنة المالية  إيرادات الحكومة من البنزين

1407-1409 3 مذآرة إلى مجلس الوزراء عن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 44 لسنة 1934 الصادر في أول يوليه سنة 1934

7 2 42 1939/4/3

7 2 43 1939/4/4

7 2 44 1939/4/11 1474-1475 مذآرة تفسيرية لمشروع قانون ردم البرك و المستنقعات و منع إحداث الحفر

7 2 45 1939/4/12 1499-1500 1 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم عبد اهللا لملوم بك

1501 2 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم موسى على خالد نائب صلبو

1502-1505 3 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم طه عبد الحميد الشريف

1506-1507 4 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم األستاذ محمود سليمان غنام
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7 2 46 1939/4/17 1553 1 مذآرة إيضاحية  " دلت اإلحصاءات في أآثر من مناسبة على أن من مصلحة العمل أن تنتقل دائرة أو أآثر من دوائر المحاآم االبتدائية إلى بعض عواصم 
المديريات و المحافظات التي ال توجد بها محاآم ابتدائية تيسيرا ألمر التقاضي على المتقاضين..."

1554 2 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 11 "وزارة األشغال العمومية" 
الفرع3 "مصلحة المباني االميرية " الباب 3 " أعمال جديدة " زيادة على االعتماد المدرج ألعمال البناء في السرايا الملكية

1555 3 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية ا1938-1939 القسم 11 "وزارة األشغال العمومية " 
فرع 6 "مصلحة المجارى الرئيسية" باب3 "أعمال جديدة" زيادة على االعتماد المدرج لعملية مجارى جزيرة الروضة  والزمالك والجهة الغربية للنيل.

1556 4
مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع القانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 11 " وزارة األشغال العمومية " 

فرع 6 "مصلحة المجارى الرئيسية " باب 3 "أعمال جديدة " اعتماد إضافي زيادة على االعتماد المدرج إلنشاء ماسورة صاعدة جديدة بين محطتي األميرية 
والجبل األصفر.

1557 5 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع القانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 11 " وزارة األشغال العمومية " 
فرع 5 "مصلحة التنظيم " باب 3 "أعمال جديدة " تحت بند خاص "تعديل خط التنظيم عند ملتقى ميدان وشارع توفيق بشارع فؤاد األول"

1558 6 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 12 "وزارة الزراعة" الباب 1 "مهايا 
وأجر ومرتبات" لتسوية تجاوز اعتمادات هذا الباب.

1559-1560 7 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بالترخيص للمجالس البلدية بإصدار سندات لعمليات المجارى والمياه واإلنارة

7 2 47 1939/4/18 1606-1608

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتى: (1) مشروع قانون باضافة فقرة جديدة11 من األمر العالى
المشتمل على الئحة ترتيب المحاآم األهلية. (2) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 30000 ج.م  فى ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 11 

"وزارة األشغال العمومية" الفرع 3 "مصلحة المبانى األميرية" الباب 9 "أعمال جديدة "زيادة على االعتماد المدرج ألعمال البناء فى السرايات الملكية. (3) 
مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 6500 ج.م فى ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 11 "وزارة األشغال العمومية " الفرع 6 "مصلحة 

لمجارى الرئيسية" الباب 3 "أعمال جديدة" زيادة على االعتماد المدرج لعملية مجارى جزيرة الروضة والزمالك والجهة الغربية للنيل. (4) مشروع قانون 
بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 65,000 جنيه فى ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 11 "وزارة األشغال العمومية " الفرع 6 "مصلحة المجارى الرئيسية 
" الباب 3 "أعمال جديدة" زيادة على االعتماد الالمدرج إلنشاء ماسورة صاعدة  جديدة بين محطتى األميرية والجبل األصفر. (5) مشروع قانون بفتح اعتماد 

3 "أعمال الباب 5 "مصلحة التنظيم" الفرع " 11 "وزارة األشغال العمومية 1938-1939 القسم 10.000 جنيه فى ميزانية السنة المالية إضافى بمبلغ
لتسوية " 1 "ماهيات و أجر و مرتبات الباب " 12 "وزارة الزراعة 1938-1939 القسم 3500 ج.م فى ميزانية السنة المالية  بفتح اعتماد إضافى بمبلغ

تجاوز اعتمادات هذا الباب. (7) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 4000 ج.م فى ميزانية وزارة األوقاف "األوقاف الخيرية " للسنة المالية 1938-
1939 القسم 6 "إعانات وصدقات " لسد التجاوز المنظور حصوله فى هذا القسم حتى آخر السنة المالية المذآور. (8) مشروع القانون الخاص باعتماد 

الحساب الختامى للجامع األزهر والمعاهد الدينية لسنة 1937-1938 المالية. (9) مشروع القانون الخاص بالعالمات والبيانات التجارية . (10) مشروع 
القانون الخاص بردم البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.

7 2 48 1939/4/19 1634-1635 1 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 1 "مخصصات ومرتبات وديوان 
جاللة الملك" فرع 3 "ديوان جاللة الملك" باب2 "مصاريف عمومية " لسد تجاوز الباب المذآور.

1636 2  1939-1938 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات للسنة المالية
الفرع 1 "السكك الحديدية" باب2 "مصاريف عمومية " اعتماد إضافي زيادة على االعتماد المدرج في البند 33 "وقود"

1637 3 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء "في الباب الثاني من ميزانية المطبعة األميرية للسنة المالية 1938/1939 البند 6 "األجور" اعتماد قدره 69043 ج.م 
تطلب المطبعة تجاوز بمبلغ 8000 ج.م لسد العجز المتوقع حصوله في البند المذآور..."
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1638-1639 4 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 5 "وزارة المالية " فرع 7 "مصلحة الجمارك" باب 2 
"مصاريف عمومية" لتسوية تجاوزات هذا الباب.

1640 5
مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1938-1939 إلعداد ما يلزم من آالت و أدوات طباعة 
وخالفه لعمل خرائط عسكرية وإلنشاء المبنى الالزم لهذا الغرض من ذلك في القسم 5 "وزارة المالية " فرع 3 "مصلحة المساحة والمناجم" باب3 "أعمال 

جديدة" و في القسم 11 "وزارة األشغال العمومية " فرع 3 "مصلحة المباني األميرية" باب 3 "أعمال جديدة"

16411642 6

11.400 جنيه بيان أسماء حضرات النّوأب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتى: (1) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى قدره
1938-1939 القسم 1 "مخصصات و مرتبات وديوان جاللة الملك" الفرع 3 "ديوان جاللة الملك" الباب 2 "مصاريف عمومية" لسد  ميزانية السنة المالية

تجاوز الباب المذآور. (2) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 30.000 جنيه بالفرع 1 "السكك الحديدية" باب2 "مصاريف عمومية " زيادة 
33 "وقود". (3) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 16.700 ج.م فى ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 5 "وزارة  علىاالعتماد المدرج فى البند
المالية " الفرع 5 "المطبعة األميرية الباب 2 "مصاريف عمومية " زيادة على االعتماد المدرج لتشغيل مطبوعات المصالح. (4) مشروع قانون بفتح اعتماد 

ضافى بمبلغ 12.200 جنيه فى ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 5 "وزارة المالية " الفرع 7 "مصلحة الجمارك " الباب 2 "مصاريف عمومية " 
تسوية تجاوزات هذا الباب. (5) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 100.000 ج.م فى ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 5 "وزارة المالية " 

3 الباب " األميرية المبانى "مصلحة 3 الفرع " العمومية األشغال "وزارة 11 والقسم جديدة" "أعمال 3 الباب " المناجم و المساحة "مصلحة 3 الفرع
المبنى الالزم لهذا الغرض.

7 2 49 1939/4/24 1680 1 ملحق باإلجابة عن السؤال رقم 3     بيان فئات حلج األقطان بالمحالج الموجودة في البالد الموضحة بعد:

1681-1682 2 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بالترخيص للمجالس البلدية بإصدار سندات لعمليات
المجارى والمياه واإلنارة.

1683-1686 3 طعن في صحة انتخاب إبراهيم بك الطاهرى نائبا عن الدائرة نمرة 1 بندر المنصورة

1687-1688 4 طعن مقدم في صحة انتخاب محمد عبد الرحيم حمادي افتدى

1689-1690 5 طعنان في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم حسين شادي

1691-1694 6 طعن مقدم في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم أحمد مرسى بدر بك

1695-1701 7 نصوص االقتراحات الواردة بتقارير لجنة االقتراحات والعرائض

7 2 50 1939/4/25 1724-1725 1 تقرير لجنة المالية عن قسم 1-"المخصصات والمرتبات الملكية وديوان جاللة الملك"

1726 2 تقرير لجنة المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1939-1940 قسم 4- "مجلس الوزراء"

1727-1750 3 تقرير لجنة المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1939-1940 "قسم 6- وزارة المالية"
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7 2 51 1939/4/26 1774-1783 1 تقرير لجنة المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1939-1940 "القسم 12- وزارة األشغال العمومية"

7 2 52 1939/4/27 1802-1808 1 تقرير لجنة المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1939-1940 "القسم 7 وزارة التجارة والصناعة"

7 2 53 1939/5/3 1868 1 تقرير لجنة المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1939-1940 قسم 2 " الدين العمومي"

1869-1872 2 تقرير لجنة المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1939-1940 قسم 13 "وزارة الزراعة"

7 2 54 1939/5/4 1895-1901 1 تقرير لجنة المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1939-1940 القسم 14 "وزارة المواصالت"

7 2 55 1939/5/8 1939-1940 1 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على بعض مواد مشروع قانون 
بتقرير رسم دمغة

1941-1942 2 تقرير لجنة المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1939-1940 القسم 17 "معاشات ومكافآت"

1943-1950 3 تقرير لجنة المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1939-1940 القسم 9 "وزارة الداخلية "

7 2 56 1939/5/9 1974-1982 1 تقرير لجنة المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1939-1940 قسم 8 "وزارة المعارف العمومية "

7 2 57 1939/5/10

7 2 58 1939/5/11

7 2 59 1939/5/15 2046-2047 1 تقرير لجنة المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1939-1940 قسم 16 - البعثات العامة

2048-2054 2 تقرير لجنة المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1939-1940 قسم 15 - وزارة الدفاع الوطني

2055-2058 3 تقرير لجنة المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1939-1940 قسم 15- وزارة الدفاع الوطني

7 2 60 1939/5/16 2089-2090 1 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على النصوص الخاصة بمشروع قانون المحاماة لدى المحاآم األهلية آما 
اتفقت عليها اللجنتان المندوبتان من المجلسين, و على إعادة المادة 115 التي أصبحت 116

2091-2101 2 مذآرة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون خاص بضريبة األطيان
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7 2 61 1939/5/17

7 2 66 1939/5/30 2352-2353 1 نصوص االقتراحات المشار إليها في تقرير لجنة االقتراحات

2354 2 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع  قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 5 "وزارة المالية" الفرع 6 
"مصلحة األمالك األميرية" الباب 3 "أعمال جديدة"

2355 3 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 5 "وزارة الماليّة" الفرع 6 " 
مصلحة األمالك األميرية" باب 3 أعمال جديدة اعتماد اضافى لشراء الدار التي تقيم فيها وزارة التجارة والصناعة بشارع قصر العيني في القاهرة.

2356-2357 4 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد أضافي في ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 13 "وزارة المواصالت " الفرع 1 
"ديوان العموم" باب 3 "أعمال جديدة" لتجديد المرآبات

2358-2359 5 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 8 "وزارة الداخلية " الفرع 2 
"البوليس"

2360 6 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 5 "وزارة المالية " الفرع 1 "ديوان 
العموم " باب 2 "مصاريف عمومية " الستيراد آميات احتياطية من األدوات الكتابية من الخارج للطوارئ.

2361 7 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء  عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 5 "وزارة المالية " فرع 5 "المطبعة 
األميرية " باب2 "مصاريف عمومية " لشراء آميات إضافية من خامات الورق و الكرتون وذلك احتياطا للطوارئ.

2362 8 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 9 "وزارة الصحة العمومية " الفرع 
1 "ديوان العموم و الصحة العامة " الباب2 "مصاريف عمومية " لشراء مهمات وأدوية وآالت جراحية و حفظها الستعمالها عند الطوارئ.

2363-2364 9 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 8 "وزارة الداخلية " باب 2 
"مصاريف عمومية "

2365-2367 10 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 13 "وزارة المواصالت " الفرع 3 
"مصلحة الموانىء والمنائر" باب 3 "أعمال جديدة" زيادة على االعتمادات المدرجة في هذا الباب.

2368 11 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 13 "وزارة المواصالت" الفرع 1 
"ديوان العموم" الباب 3 "أعمال جديدة" زيادة على االعتماد المدرج إلنشاء ميناء هوائي دائم في بور سعيد.

2369 12 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية مصلحة السكك الحديدية و التلغرافات والتليفونات للسنة المالية 1938-
1939 الفرع 1 "السكك الحديدية " الباب 2 "مصاريف عمومية " لتسوية تجاوزات البند 11 "مكافآت الخدمة المرفوتين " من الباب نفسه.

2370-2371 13 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد أضافي في ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 11 "وزارة األشغال العمومية " 
أفرع 4 "مصلحة الميكانيكا والكهرباء" لتجاوز البندين 8 و14 على التوالي في هذين البابين.

2372 14 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 11 "وزارة األشغال العمومية " 
الفرع2 "الري" لتسوية تجاوز اعتمادات هذين البابين.

2373 15 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 16 "معاشات ومكافآت " لتسوية 
التجاوز في جملة اعتمادات العامة للميزانية
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2374 16 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 6 "وزارة التجارة والصناعة " الباب 
3 "أعمال جديدّة" زيادة على االعتماد المدرج إلعانات تشجيع تصدير الموالح.

2376 17 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء تشأن تحصيل أثمان األراضي المنيعة من الحكومة بطريق (الحجز االدارى)

2377-2378 18 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بتأجير قطعة أرض من أمالك الدولة بإيجار أسمى

2379 19 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 11 "وزارة األشغال العمومية" 
الفرع 2 "الري" الباب 3 "أعمال جديدة"

2380 20 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 5 "وزارة المالية" فرع 3 "مصلحة 
المساحة والمناجم" باب 2 "مصاريف عمومية " لشراء آميات احتياطية من البنزين والكيروسين و إعداد الوسائل الالزمة لتخزينها.

2381-2382 21 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 5 "وزارة المالية" فرع 2 "مصلحة 
األموال المقررة" باب2 "مصاريف عمومية " لتسوية تجاوزات الباب المذآور.

2383 22 مذآرة مرفوعة ألي مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي فىميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 11 "وزارة األشغال العمومية" باب3 
"أعمال جديدة" لشراء آمية من األدوات للماآينات والطلمبات و السيارات بصفة احتياطي للطوارئ.

2384 23 مرسوم بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1933 الخاص بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المصرية (جامعة فؤاد 
األول) وتأديبهم

2385 24 مرسوم بمشروع قانون بمنع صنع عيدان الكبريت من الفسفور األبيض (األصفر) أو بيعها أو عرضها للبيع أو استيرادها من الخارج

2386-2391 25 مذآرة مرفوعة لمجلس الوزراء عن مشروع قانون جديد للغرف التجارية

7 2 67 1939/5/31 2430 1 نصوص االقتراحات المشار إليها في تقرير لجنة االقتراحات

2431-2432 2 نصوص االقتراحات المشار إليها في تقارير لجنة األشغال

2433 3 نصوص االقتراحات المشار إليها في تقارير لجنة المواصالت

2434-2435 4 نصوص االقتراحات المشار إليها في تقارير لجنة الصحة

2436-2438 5 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم على المنزالوى بك

2439-2440 6 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم محمد فريد حسنى
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2441 7 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم حافظ إسماعيل سالم بك

2442-2443 8 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم الشيخ خضر محمد خضر

2444 9 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم على حسين غراب

7 2 68 1939/6/1

7 2 69 1939/6/5 2497-2498 1

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون بمبلغ 382.000 ج.م في حساب احتياطي 
الطوارئ. 2- مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى في ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 6"وزارة التجارة والصناعة " الباب 3 "أعمال جديدّة" بمبلغ 

7500 ج.م زيادة على االعتماد المدرج إلعانات تشجيع تصدير الموالح. 3- مشروع قانون بالترخيص في اتخاذ إجراءات الحجز اإلداري لتحصيل أثمان 
ألراضي المباعة من الحكومة. 4-مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 200.000 ج.م فىميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 5 "وزارة المالية" 

الفرع 3 "مصلحة المساحة و المناجم" الباب 2 "مصاريف عمومية " لشراء آميات احتياطية من البنزين والكيروسين و إعداد الوسائل الالزمة لتخزينها. 5- 
مشروع قانون بفتح اعتماد بمبلغ 80.000 ج.م لشراء آمية من األدوات للماآينات و الطلمبات والسيارات بصفة احتياطي للطوارئ.

2499-2500 2

: 1- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 64285 ج.م في  بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على
ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 8 "وزارة الداخلية " باب 2 "مصاريف عمومية " منة 34735 ج.م الفرع 1 " ديوان العموم و مصالح أخرى" و 
27750 ج.م في الفرع 2 "البوليس" و 1800 ج.م في الفرع 3 "الخفر" لتسوية تجاوز الباب المذآور. 2- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 10500 

ج.م في ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 11 "وزارة األشغال العمومية " الفرع 4 "مصلحة الميكانيكا والكهرباء" منه 8500 ج.م في الباب 3 
"مصاريف عمومية " و 2000 ج.م في الباب 3 "أعمال جديدة" لتجاوز البندين8 و14 على التوالي هذين البابين. 3- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 

194000 ج.م في ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 11 "وزارة األشغال العمومية " الفرع 2 "الري" منه 94000 ج.م فى الباب 2 "مصاريف 
عمومية " و 100000 ج.م في الباب 3 "أعمال جديدة" لتسوية تجاوز اعتمادات هذين البابين. 4- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 75000 ج,م في 

1938-1939 القسم 16 "معاشات ومكافآت" لتسوية  لتجاوز في جملة اعتمادات ذلك القسم. 5- مشروع  قانون بفتح اعتماد إضافي  ميزانية السنة المالية
بمبلغ 2500 ج.م في ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 5 "وزارة المالية " الفرع 2 "مصلحة األموال المقررة" الباب 2 "مصاريف عمومية " لتسوية

2501 3

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 29155 ج.م 
بميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 13 "وزارة المواصالت " الفرع 3 "مصلحة المواني والمنائر" الباب 3 "أعمال جديدة" زيادة على االعتمادات 

المدرجة في هذا الباب. 2- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 2411 ج.م في ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 13 "وزارة المواصالت" الفرع 
1 "ديوان العموم " الباب 3 "أعمال جديدة" زيادة على االعتماد المدرج إلنشاء ميناء هوائي في بور سعيد. 4- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 
50000 ج.م فى ميزانية مصلحة السكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات  للسنة المالية 1938-1939 الفرع 1 "السكك الحديدية " الباب 2 "مصاريف 

عمومية" لتسوية تجاوزات البند 11 "مكافآت الخدمة المرفوتين" من الباب نفسه.

2503-2504 4

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم ووافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون بتأجير قطعة أرض من أمالك الدولة 
22 لسنة 1933 ولمدة تنتهي بانتهاء إجارة  لجمعية اإلسعاف بأسيوط بإيجار أسمى لضمها للقطعة التي سبق تأجيرها للجمعية المذآورة بمقتضى القانون رقم
القطعة األصلية. 2- مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1933 الخاص بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المصرية 

"جامعة فؤاد األول" وتأديبهم.

2505-2506 5 25 من مشروع القانون  بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على المادة
الخاص بالعالمات والبيانات التجارية.
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2507-2515 6 تقرير لجنة األوقاف والمعاهد الدينية عن مشروع ميزانية الجامع األزهر و المعاهد الدينية لسنة 1939-1940 المالية

2516-2528 7 تقرير لجنة المالية عن مشروع ميزانية جامعة فؤاد األول للسنة المالية 1940-1939

7 2 70 1939/6/6 2548-2558 تقرير لجنة المالية عن السياسة العامة المالية واالقتصادية

7 2 71 1939/6/7

7 2 72 1939/6/8

7 2 73 1939/6/12

7 2 74 1939/6/13

7 2 75 1939/6/14 2679-2737 1 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع ميزانية الدولة لسنة 1940-1939

2738-2744 2 تقرير لجنة المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1939-1940 -اإليرادات

2745-2748 3 مرسوم بمشروع قانون بالموافقة على االتفاق الموقع بباريس في 31 أآتوبر سنة 1938 بتعديل المعاهدة الصحية الدولية المؤرخة 21 يونيه سنة 1926

2749 4 مذآرة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون خاص بميعاد عرض مشروع قانون التعريفة الجمرآية و مشروع القانون الخاص برسوم اإلنتاج على البرلمان

2750-2751 5 مذآرة تفسيرية لمشروع قانون بتحديد مدة سقوط الحق في المطالبة بالضرائب والرسوم

7 2 76 1939/6/15 2769-2772 نصوص االقتراحات المشار إليها في تقارير لجنة االقتراحات

7 2 77 1939/6/19 2816-2817 1

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم ووافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون بربط ميزانية مصلحة السكك الحديدية 
1939-1940. 2- مشروع القانون الخاص بمنع صنع عيدان الكبريت من الفسفور األبيض (األصفر) أو عرضها للمباع  والتلغرافات والتليفونات للسنة المالية
أو استيرادها ن الخارج. 3- مشروع قانون بالموافقة على االتفاق الموقع بباريس في 31 أآتوبر سنة 1938 بتعديل المعاهدة الصحية الدولية المؤرخة في 21 

يونيه سنة 1926. 4- مشروع قانون بميعاد عرض مشروع قانون التعريفة الجمرآية و مشروع القانون الخاص برسوم اإلنتاج على البرلمان. 5- مشروع 
1937-1938 المالية. 6- مشروع قانون بربط ميزانية وزارة األوقاف للسنة المالية  لقانون الخاص باعتماد الحساب الختامي لوزارة األوقاف عن ميزانية سنة

1939-1940

2818-2826 2 مذآرة إيضاحية لمشروع القانون المعدل لبعض مواد قانون العقوبات والمتضمن إضافة أحكام جديدة.
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7 2 78 1939/6/20

7 2 79 1939/6/21

7 2 80 1939/6/27

7 2 81 1939/6/28 2904 1 تقرير لجنة المالية عن التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على اعتمادات إصالح األراضي

2905-2913 2 تقرير لجنة المالية عن التعديالت التي أدخلت على مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1940-1939

2915-2937 تعديالت مشروع ميزانية الدولة لسنة 1939-1940 المعروض على البرلمان

2939-2945 وزارة المالية اللجنة المالية  تعديالت إضافية لمشروع ميزانية الدولة لسنة 1939-1940 المعروض على البرلمان

7 2 82 1939/7/3 3000 1 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 11 "وزارة األشغال العمومية " 
الباب 3 "أعمال جديدة" لشراء أدوات ومهمات للطوارئ و لوقاية محطات المجارى.

3001 2 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد أضافي فى ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 12 "وزارة الزراعة " الباب 3 
"أعمال جديدة" لشراء 26 مذبحا آانت تابعة لشرآة األسواق المصرية.

3002 3 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 11 "وزارة األشغال العمومية " فرع 
3 "مصلحة المبانى األميرية " باب2 "مصاريف عمومية "

3003 4 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بشأن امتياز بنك التسليف الزراعي المصري

3004-3008 5
مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى في ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 5 "وزارة المالية " فرع 1 "ديوان 

العموم " باب3 "أعمال جديدة" لتسوية الخسائر الناتجة عن التسليف على القمح و عن تصدير القمح الخارج في موسم سنة 1937 و تسوية الرسوم الجمرآية 
على القمح والدقيق األجنبي الذي وزع في المدن لمكافحة الغال.

3009-3010 6 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 5 " وزارة المالية" الفرع6 "مصلحة 
األمالك األميرية "

3011-3012 7 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي فى ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 7 "وزارة المعارف العمومية" 
الفرع1 "ديوان العموم والتعليم العام"  الباب الثاني "مصروفات عمومية " لتسوية التجاوز في جملة اعتمادات الباب المشار إليه.

3013-3014 8 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية المصلحة السكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات للسنة المالية 1938-
1939  الفرع 1 "السكك الحديدية " الباب 2 "مصاريف عمومية"

3015-3040 9 تقرير لجنة المالية عن مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لسنة 1937-1938 المالية
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3041-3042 10 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي فى ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 10 "وزارة العدل" الفرع 1 "ديوان 
العموم " الفرع 5 "المحاآم الشرعية " الباب الثاني "مصاريف عمومية " لتسوية تجاوز بعض بنود هذا الباب .

3043 11 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية مصلحة السكك الحديدية و التلغرافات والتليفونات للسنة المالية 1938-
1939 الفرع 1 "السكك الحديدية" الباب 1 "مهايا و أجر و مرتبات" لتسوية تجاوز اعتمادات هذا الباب.

3044-3046 12

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتى: 1- مشروع قانون بفتح اعتماد لشراء أدوات ومهمات 
لطوارئ. 2- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 3400 جنيه فى ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 12 "وزارة الزراعة " الباب 3 "أعمال 

جديدة" لشراء 26 مذبحا آانت تابعة لشرآة األسواق المصرية. 3- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 3000 جنيه فى ميزانية السنة المالية 1938-
1939 القسم 11 "وزارة األشغال العمومية " الفرع 3 "مصلحةالمبانى األميرية" الباب 2 "مصاريف عمومية " لتسوية تجاوزات البند 3 "إيجار و مياه و 
نارة " والبند 5 "توريدات عمومية " 4- مشروع قانون بشأن ترتيب امتياز بنك التسليف الزراعى المصرى على محصول هذا الموسم. 5- مشروع قانون 

110.635 جنيها بميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 5 "وزارة المالية " الفرع 1 "ديوان العموم" الباب 3 "أعمال جديدة"  فتح اعتماد إضافى بمبلغ
1937 و تسوية الرسوم الجمرآية على القمح و الدقيق األجنبى و من تصدير القمح للخارج فى موسم سنة لتسوية الخسائر الناتجة من التسليف على القمح,

2 "مصاريف عمومية 37.000 جنيه فىالباب منه 5 "مصلحة األمالك األميرية " - الفرع " 5 "وزارة المالية 1938-1939 القسم فى ميزانية السنة المالية
" و 4200 جنيه فى الباب 3 "أعمال جديدة" زيادة على االعتمادات المدرجة فى هذين البابين. 7- مشروع قانون بفتح اعتماد أضافى بمبلغ 54,000 جنيه فى 
1938-1939 القسم 7 "وزارة المعارف العمومية " الفرع 1 "ديوان العموم والتعليم" الباب 2 "مصاريف عمومية " لتسوية التجاوز فى  ميزانية السنة المالية

جملة اعتمادات الباب المشار اليه. 8- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 232,000 جنيه فى ميزانية السنة المالية 1938-1939 بميزانية مصلحة 
لسكك الحديدية و التلغرافات و التليفونات زيادة على االعتمادات المدرجة فى الباب الثانى. 9- مشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لسنة 1938-1937 

المالية. 10- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 1696 جنيها فى ميزانية السنةالمالية1938-1939 القسم 10 "وزارة العدل" الفرع 1 "ديوان العموم " 
والفرع 5 "المحاآم الشرعية " الباب الثانى "مصاريف عمومية " لتسوية تجاوز بعض بنود هذا الباب. 11- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 

1 الباب " 1 "السكك الحديدية 1938-1939 فى ميزانية مصلحة السكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات الفرع 14,000 جنيه فى ميزانية السنة المالية
سقوط حق المطالبة بالضرائب والرسوم. 13- مشروع القانون الخاص بالغرف التجارية.

7 2 83 1939/7/4 3071-3081 1 تقرير لجنة المحاسبة عن مشروع ميزانية مجلس النّواب لسنة 1940-1939

3082 2
"يقتضى إعداد البالد من الوجهة الحربية و تهيئة أسباب الدفاع عنها طائفة من التدابير يجب أن يظل أمرها مكنونا. و قد نص القانون الجنائي  مذآرة إيضاحية
في باب الجرائم المضرة بأن الحكومة من جهة الخارج على عقوبات شديدة بالنسبة لمن يفشى أسرار سياسية أو حربية غير أنه اشترط لقيام الجريمة أن تكون

إذاعة األسرار إلى دولة أجنبية أي أن تتوفر نية األضرار بالدولة..."

3083 3 مذآرة إيضاحية لمشروع القانون الخاص بإحصاء المؤن الالزمة لرجال الجيش والسكان المدنيين

3084-3086 4 مذآرة لمشروع القانون الخاص بالتدابير االستثنائية التي تتخذ لتأمين سالمة البالد

7 2 84 1939/7/5 3117-3119 1 مذآرة تفسيرية عن مشروع قانون بمنح تيسير للوفاء بالديون العقارية المقسطة

3120 2
" في 7 أغسطس سنة 1938- وبناء على ما عرضه رفعة رئيس مجلس الوزراء و موافقة رأى هذا المجلس- صدر مرسوم إلطالق اسم  مذآرة إيضاحية

لمغفور له "الملك فؤاد األول" في بعض مؤسسات عامة نشأت في رعايته (و من بينها الجامعة المصرية) تخليدا لذآراه و نشر هذا المرسوم في العدد رقم 94 
من الوقائع المصرية الصادر في 11 أغسطس سنة 1938...."
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3121-3125 3 مذآرة مرفوعة لمجلس الوزراء عن مشروع قانون بيع المحال التجارية ورهنها

7 2 85 1939/7/10 3187-3196 1 نصوص االقتراحات المشار إليها في تقرير لجنة االقتراحات

3197 2 مذآرة إيضاحية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام الئحة ديوان عموم األوقاف الصادر بها األمر العالي الرقيم 20 من المحرم سنة 1313 الموافق 13 
من يوليه سنة 1895

3198-3199 3

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: (1) القانون الخاص بتعديل بعض أحكام الئحة األوقاف 
الصادر بها األمر العالي الرقيم 13 يوليه سنة 1895 (2) مشروع قانون بربط ميزانية الجامع األزهر والمعاهد الدينية لسنة 1939-1940 المالية. (3) 

مشروع قانون بربط ميزانية جامعة فؤاد األول للسنة المالية 1939-1940 (4) مشروع قانون بإضافة أحكام جديدة إلى قانون العقوبات. (5) مشروع قانون 
خاص بإحصاء المؤن الالزمة لرجال الجيش والسكان المدنيين. (6) مشروع قانون خاص بالتدابير االستثنائية التي تتخذ لتأمين سالمة البالد. (7) مشروع 

قانون بتعديل الفقرة األولى منت المادة األولى من القانون رقم 42 لسنة 1927.

7 2 86 1939/7/11

7 2 87 1939/7/12 3276-3278 1 ميزانية 1939-1940  جدول حرف " ا"  المصروفات

3279-3280 2
بيان أمساء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: (1) مشروع قانون بربط ميزانية الدولة المالية 1939-

1940 (2) مشروع قانون ضريبة األطيان (المعاد من الشيوخ) (3) مشروع قانون بشأن برتيب امتياز بنك التسليف الزراعي المصري على محصول هذا 
الموسم (معاد من الشيوخ).

7 2 88 1939/7/18 3300-3302 1 تقرير لجنة المحاسبة بنتيجة فحصها للحساب الختامي لمصروفات المجلس للسنة المالية 1938-1937

3303-3306 2 تقرير لجنة المالية عن مشروع قانون للترخيص للحكومة في أن تضمن السندات التي تصدرها إدارة النقل المشترك بالرمل بمقدار 75,000 ج.م

3307-3308 3 تقرير لجنة المالية عن مشروع قانون بتخصيص مبلغ 51,000 ج.م من االحتياطي العام لالآتتاب في رأس مال شرآة الخطوط الجوية المصرية.

7 2 89 1939/7/19 3318-3319 1

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: (1) التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع
قانون ردم البرك و المستنقعات و منع إحداث الحفر. (2) التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع  القانون الخاص بمنع صنع عيدان الكبريت من 

(أصفر) أو بيعها عرضها للبيع أو استيرادها من الخارج. (3) مشروع قانون بإدخال تعديالت في قانون العقوبات. (4) التعديالت التي أدخلها  لفسفور األبيض
مجلس الشيوخ على بعض مواد مشروع القانون الخاص بإنشاء الخطوط الكهربائية و حمايتها. (5) مشروع قانون بتخصيص مبلغ 51,000 ج.م من 

. االحتياطي العام لالآتتاب في رأس مال شرآة الخطوط الجوية المصرية

3320-3343 2 تقرير لجنة الصحة عن مشروع القانون المقترح من حضرة الشيخ المحترم الدآتور عبد العزيز العجيزى بك بإنشاء نقابة لألطباء "محال من مجلس الشيوخ"

7 2 90 1939/7/25 3388-3390 1 نصوص االقتراحات المشار إليه في تقرير لجنة المعارف
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3391 2 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد في حساب احتياطي الطوارئ

7 2 91 1939/7/26 3415 1 مذآرة تفسيرية لالقتراحات بقانون الخاص بطلب إضافة فقرة جديدة للمادة 342 من قانون العقوبات

3416-3423 2 مذآرة تفسيرية عن مشروع القانون الخاص باإلشراف و الرقابة على هيئات التأمين

7 2 92 1939/8/1 3449-3450 1
بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: (ا) مشروع قانون خاص ببيع المحال التجارية و رهنها. 

(ب) مشروع قانون بفتح اعتماد 31,500 ج.م في حساب احتياطي الطوارئ لتفتيش ري الوجهين القبلي والبحري و مصلحة الطبيعيات. (ج) مشروع قانون 
خاص باإلشراف و الرقابة في هيئات التأمين.

7 2 93 1939/8/8

7 extra. 1 1939/10/2

7 extra. 2 1939/10/5 21 1
" يقتضى إعداد البالد من الوجهة الحربية و تهيئة أسباب الدفاع عنها طائفة من التدابير يجب أن يظل أمرها مكنونا. و قد نص القانون  مذآرة إيضاحية

الجنائي في باب الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج على عقوبات شديدة بالنسبة لمن يفشى أسرار سياسية أو حربية، غير أنه اشترط لقيام 
الجريمة أن تكون إذاعة األسرار إلى دولة أجنبية أي أن تتوفر نية اإلضرار بالدولة..."

22 2
مذآرة "صدر القانون رقم 3 لسنة 1939 في 20 يناير من تلك السنة متوجا للمجهودات المتكررة التي بذلتها الحكومات المتتابعة لمواجهة الحالة التي نشأت 

عقب األزمة العالية من اختالل التوازن ما بين األعباء المحملة بها الملكيات الزراعية و أثمان المحاصيل, و صيانة للملكية العقارية مما آانت تستهدف له 
نتيجة تطبيق القانون العام..."

23 3 مذآرة تكميلية " وضعت الوزارة السابقة في صدر هذا العام مشروعي قانونين أحدهما يتعلق بإحصاء المؤن الالزمة لرجال الجيش و السكان المدنيين و 
اآلخر خاص بالتدابير االستثنائية التي تتخذ لتأمين سالمة البالد..."

24 4 مذآرة إيضاحية " تقضى الفقرة الرابعة من المادة 15 من قانون القرعة الصادرة في 4 نوفمبر سنة 1902 بمعافاة صف ضباط و عساآر البوليس ومصلحة 
خفر  السواحل من الخدمة العسكرية إذا تطّوعوا للخدمة فيها لمّدة ال تقل في عشر سنوات..."

25-26 5 مشروع قانون خاص بضريبة األطيان

27-28 6 بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون ضريبة األطيان ( آما عّدله مجلس الشيوخ)

7 3 1939/10/7

7 extra. 4 1939/10/8

7 extra. 5 1939/10/11 84-86 تقرير لجنة األحكام العرفية
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7 extra. 6 1939/10/12 106 1 مذآرة إيضاحية "قرر المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1939 الخاص باتخاذ تدابير استثنائية لتأمين سالمة البالد طائفة من التدابير مما ال يطبق في األحوال 
العادية آما فعل من قبله القانون رقم 15 لسنة 1923 الخاص بتنظيم األحكام العرفية..."

107 2 مذآرة مرفوعة لمجلس الوزراء عن مشروع مرسوم بقانون خاص بتحديد أقصى األسعار لألصناف الغذائية و مواد الحاجيات األولية

108 3 مذآرة تفسيرية " اتخذت بعض البالد األجنبية في السنين األخيرة تدابير قوية لمراقبة تداول النقد األهلي واألجنبي مراقبة شديدة ولم تأخذ مصر أو بصفة 
عامة آتلة االسترلينى بشئ من تلك التدابير و ظل نقل النقد و االتجار فيه حرا...."

109 4 مرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1939 خاص بمنع تصدير بعض المنتجات والبضائع

110 5 مرسوم بفض االجتماع الغير العادي للبرلمان

7 3 0 1939/11/18

7 3 1 1939/11/18

7 3 2 1939/11/20

7 3 3 1939/11/27

7 3 4 1939/11/28

7 3 5 1939/11/29

7 3 6 1939/12/4

7 3 7 1939/12/11 167-169 1 مذآرة مرفوعة ألي مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1938-1939  القسم 4 "وزارة الخارجيّة" الباب الثاني 
"مصاريف عمومية " لتسوية التجاوز في جملة اعتمادات هذا الباب.

170-171 2 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1939-1940 القسم 6 "وزارة المالية " الفرع 1 "ديوان 
العموم" الباب الثاني "مصروفات عمومية " زيادة على االعتماد المدرج في البند 10 "تنفيذ األحكام القضائية ".

172 3 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد في حساب احتياطي الطوارئ لشراء أسرة إضافية للمستثفيات الحكومة .

173 4 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد في حساب احتياطي الطوارئ لشراء آميات احتياطية من الفنيك والكلوروفورم للطوارئ.
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174 5
مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء "تتشرف اللجنة المالية بأن ترفع إلى مجلس الوزراء برفقة مذآرتها هذا مشروع ميزانية مصلحة الحجر الصحي الجديدة 

1939-1940 على أساس التقديرات التي وضعتها اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 13  عن النصف السنة األخير من السنة المالية الحالية
يونيه سنة 1939 بعد أن أدخلت عليه تعديالت يسيرة في الوظائف المقترحة..."

175-176 6

بيان أسماء حضرات النّوأب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم ووافقوا على ما يأتى: (1)  االقاراح بقانون الوارد من مجلس الشيوخ بإنشاء نقابة
عليا للمهن الطبية. (2) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 2500 ج.م فى ميزانية السنة المالية 1939-1940 القسم 12 "وزارة األشغال العمومية " 
فرع 3 "مصلحة المبانى األميرية " باب 3 "أعمال جديدة " لألعمال التمهيدية إلقامة تمثالين للمغفور له الملك فؤاد األول: أحدهما فى القاهرة, واآلخر فى 

االسكندرية. (3) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 2361 ج.م فى ميزانية السنة المالية 1939-1940 القسم 12 "وزارة األشغال العمومية " فرع5 
"مصلحة التنظيم" الباب 3 "أعمال جديدة" لبسوية ثمن قطعة أرض ملك الشرآة االنجليزية البلجيكية تقرر شراؤها بطريق البدل. (4) مشروع قانون بفتح 

اعتماد إضافى بمبلغ 10948 ج.م فى ميزانية السنة المالية 1938-1939 القسم 4 "وزارة الخارجية " الباب الثانى "مصاريف عمومية " لتسوية التجاوز فى 
جملة اعتمادات هذا الباب. (5) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 42200 ج.م فى ميزانية السنة المالية 1939-1940 القسم 6 "وزارة المالية " الفرع 
مشروع قانون بفتح اعتماد فى 10 "تنفيذ األحكام القضائيةّ" (6) زيادة على االعتماد المدرج فى البند " "مصروفات عمومية الباب الثانى 1 "ديوان العموم"

مشروع  قانون بفتح اعتماد فى حساب احتياطى الطوارئ قدره 5100 ج.م لشراء آميات احتناطية من الفبيك الكلوروفورم  للمستشفيات الحكومية. (7)

7 3 8 1939/12/18

7 3 9 1939/12/25 258 1 مشروع قانون بتعديل المادتين 34 و 35 من قانون االنتخاب رقم 148 سنة 1935 (وارد من مجلس الشيوخ)

259 2 " آان مدرجا لبند بدل الخبز في ميزانية الجامع األزهر و المعاهد الدينية للسنة المالية الماضية 1938/1939 اعتماد قدره  مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء
31000 جنيه و قد بلغ المنصرف فعال في تلك السنة 35500 جنيه، وسوى الفرق خصا من متجمد ريع بعض األوقاف..."

260-261 3 مذآرة إيضاحية عن القانون الخاص بسالمة السفن

262 4
"يتتبع إلغاء مجلس الصحة البحرية والكورنتينات و إنشاء مصلحة الحجر الصحي الجديدة بالمراسم الصادر بتاريخ 14 سبتمبر سنة 1939  مذآرة تفسيرية

التفكير في وضع الئحة جديدة لشؤون الحجر الصحي بدال من الالئحة الحالية المعمل بها بمجلس الصحة البحرية و الكورنتيانات و ذلك قبل أول نوفمبر سنة 
1939 و هو تاريخ ابتداء العمل في المصلحة الجديدة..."

263-264 5
مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء " أدرج في ميزانية وزارة الصحة العمومية لسنة 1939-1940 مشروعات جديدة تبلغ جملتها 47،622 ج.م منها 
34622 ج.م في الفرع األول "ديوان العموم و الصحة العامة " و 13,000 ج.م في الفرع الثاني "قسم المرافق القروية " و هي المشروعات المبينة في 

الكشف المرافق..."

7 3 10 1939/12/26 305-306 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء "أوضحت وزارة الزراعة بكتاب تاريخه 19 سبتمبر سنة 1939 أنها تعتزم الشروع فورا في إعداد طالئق ممتازة من 
الجاموس منحدرة من سالالت وفيرة اإلدرار للبن و توزيعها في المديريات..."

7 3 11 1939/12/27 321-322 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: (1) التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع 
قانون المحاماة لدى المحاآم األهلية. (2) مشروع القانون الخاص بااللتزام بالتحصين بالحقن الواقي من الدفتريا.

7 3 12 1940/1/2 349-350 1 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون سالمة السفن

351 2 " دلت التجارب في جميع البالد على أن اإلسراف في حزم بعض األصناف في الظروف الحالية فيه ضرر جسيم فانه يترتب عليه ندرة  مذآرة إيضاحية
الصنف المخزون في السوق وقد ينشأ عنه أحيانا اختفاؤه أصال فيدعو ذلك حتما إلى ارتفاع  سعر ذلك الصنف..."
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7 3 13 1940/1/9

7 3 14 1940/1/16 401 ملحق خاص بمشروع قانون ربط الميزانية

7 3 15 1940/1/29 431-432 1 1930 الى اآلن. / عدد القضايا الجنائية في نفس الفترة. / إيرادات هذا المحاآم في  عدد القضايا المدنية والتجارية المقيدة بالمحاآم المختلطة في المدة من سنة
المّدة المذآورة. / المصروفات مفصلة في المدة المذآورة. / عدد المستشارين و القضايا المصريين واألجانب في هذه الفترة فينضح من البيان

433-434 2 1939-1940 (المعاد  بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم ووافقوا على مشروع قانون بربط ميزانية الدولة للسنة المالية
من مجلس الشيوخ)

435 3 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي فى ميزانية السنة المالية سنة 1939-1940 القسم 6 "وزارة المالية " الفرع 2 
"مصلحة األموال المقررة" الباب 2 "مصاريف عمومية"  زيادة على االعتماد المدرج لمصاريف االنتقال و بدل السفر والنقل.

436-437 4 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون خاص بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1939-1940 القسم 13 "وزارة الزراعة" الباب3 
"إعمال جديدّة" للبدء في تنفيذ مشروع زراعة األشجار الخشبية واإلآثار منها.

438-439 5

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم ووافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة 
المالية 1939-1940 القسم 6"وزارة المالية " الفرع 2 "مصلحة األموال لمقررة" الباب 2 "مصاريف عمومية " بمبلغ 2000 جنيه زيادة على االعتماد 

لمدرج لمصاريف االنتقال و بدل السفر و النقل. 2- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1939-1940 القسم 13 "وزارة الزراعة " 
الباب 3"أعمال جديدة" بمبلغ 6000 جنيه للبدء في تنفيذ مشروع زراعة األشجار الخشبية واإلآثار منها.

7 3 16 1940/1/30 477-478 1 مذآرة لمجلس الوزراء عن مشروع قانون بشأن حماية شعار الهالل األحمر والشعارات واألسماء المشبهة به

479-480 2 مذآرة لمجلس الوزراء عن مشروع قانون بإضافة أحكام جديدة إلى قانون العقوبات

481-486 3 اقتراح بقانون

487-489 4 مرسوم بمشروع قانون بشأن نقابات العمال

7 3 17 1940/2/5 515-516 نصوص االقتراحات المشار إليها في تقرير لجنة االقتراحات والعرائض

7 3 18 1940/2/6 579-580 1 بيان أسماء حضرات النّواب الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: (1) مشروع قانون بشأن حماية شعار الهالل األحمر والشعارات 
واألسماء المشبهة به. (2) مشروع قانون بإضافة أحكام جديدة إلى قانون العقوبات خاصة بجرائم االعتداء على جرحى الحرب والمنشآت الصحية للجيش.

581-582 2 " بعد أن باعت الحكومة أراضى مصر الجديدة في سنة 1905 تولى المشترون و من بعدهم شرآة مصر الجديدة - التي خلفتهم في ملكيتها-  مذآرة إيضاحية
القيام بمرفق توزيع المياه و الطاقة الكهربائية في هذه األراضي بمعزل عن تدخل الحكومة  المصرية..."

583-585 3 مذآرة إيضاحية لمشروع قانون تقسيم األراضي المعدة للبناء
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586-587 4
بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم ووافقوا على ما يأتي: (1) مشروع قانون خاص بالتزام استغالل توزيع التيار 

لكهربائي والمياه بهليوبوليس. (2) مشروع القانون الخاص باعتماد الحساب الختامي للجامع األزهر والمعاهد الدينية لسنة 1938-1939 المالية. (3) مشروع 
قانون بالموافقة على المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن الموقعة ببروآسيل في 25 أغسطس سنة 1924

7 3 19 1940/2/7

7 3 20 1940/2/12

7 3 21 1940/2/13

7 3 22 1940/2/20 695 1 ملحق عن السؤال رقم "6" المدرج بجدول األعمال / مقارنة بين الحصص المقررة في خطة المدارس الثانوية للبنات وما يقابلها في خطة مدارس البنيين في 
مرحلة الثقافة العامة

696 2 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون خاص بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1939-1940 القسم 14 "وزارة المواصالت " 
فرع3" مصلحة الموانىء والمنائر" باب 3 "أعمال جديدة" إلنشاء لنش للمطافئ للمنطقة الجمرآية بميناء اإلسكندرية.

697 3 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون خاص بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1939-1940 القسم 6 "وزارة المالية " فرع 2 
"مصلحة األموال المقررة" باب 3 "أعمال جديدة " زيادة على االعتماد المدرج لتنفيذ عملية تعديل الضرائب

698-689 4

بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم ووافقوا على ما يأتي: (1) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة 
لمالية 1939-1940 بمبلغ 11000 ج.م قسم 14 "وزارة المواصالت " فرع 3 "مصلحة الموانىء والمنائر" باب 3 "أعمال جديدة " إلنشاء لنش للمطافئ 

للمنطقة الجمرآية بميناء اإلسكندرية. (2) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 5400 ج.م في ميزانية السنة المالية 1939-1940 القسم 6 "وزارة المالية 
" فرع 2"مصلحة األموال المقررة" باب 3 "أعمال جديدة" زيادة على االعتماد المدرج لتنفيذ عملية تعديل الضرائب. (3) مشروع القانون الخاص ببيع 

(المعاد من مجلس الشيوخ) المحال التجارية ورهنها

700 5 67 سنة 1937 الخاص بالترخيص للطلبة  نص االقتراح المشار إليه في التقرير األول للجنة االقتراحات اقتراح بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم
المفصولين بسبب الرسوب من آليات الجامعة المصرية "بدخول االمتحان من الخارج".

701 6 ملحق عن نصوص االقتراحات المشار إليها في تقرير لجنة االقتراحات

7 3 23 1940/2/21

7 3 24 1940/2/26 756 5 / بيان أسماء المحالت األلمانية والمحالت التي بها صالح ألماني الموضوعة تحت الحراسة طبقا ألحكام األمرين رقم 6 و8  ملحق لإلجابة عن السؤال رقم
لسنة 1939 و أسماء الحراس المعينين إلدارتها حتى يوم 20 فبراير سنة 1940

7 3 25 1940/2/27

7 3 26 1940/2/28 807-808 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون نقابات العمال
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7 3 27 1940/3/4 834 ملحق لإلجابة عن السؤال رقم 6 آشف ببيان المخزون من الحبوب في البالد لدى جميع البنوك لغاية 10 فبراير سنة 1940

7 3 28 1940/3/5 874-875 1 1939-1940 القسم 15 "وزارة الدفاع الوطني"  مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون خاص بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية
الفرع 1 "ديوان العموم والجيش " باب 3 "أعمال جديدة" عالوة في االعتمادات المدرجة لمشروعات الدفاع الوطني.

876-878 2 1939-1940 القسم 9 "وزارة الداخلية " لتسوية  مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون خاص بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية
التجاوز في جملة اعتمادات القسم المذآور من ذلك.

879 3 " قامت جمعية المواساة الخيرية اإلسالمية تحقيقا لبعض األغراض التي أنشأت من أجلها ببناء مستشفى عصري آبير في مدينة اإلسكندرية  مذآرة إيضاحية
يخصص جزء منه إليواء و معالجة الفقراء في اإلسكندرية..."

880-881 4 مذآرة إيضاحية لمشروع القانون الخاص بنتظيم المبانى

7 3 29 1940/3/6 933-934 1

بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم ووافقوا على ما يأتي: (1) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 1,550,000 
جنيه في ميزانية السنة المالية 1939-1940 القسم 15 "وزارة الدفاع الوطني " الفرع 1 "ديوان العموم والجيش " باب 3 "أعمال جديدة " عالوة على 

االعتمادات المدرجة لمشروعات الدفاع الوطني. (2) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 284,765 جنيها في ميزانية السنة المالية 1939-1940 القسم 
9 " وزارة الداخلية " لتسوية التجاوز في جملة اعتمادات القسم المذآور.

935-936 2 مذآرة إيضاحية بشأن مشروع القانون الخاص بإنشاء نقابة للصحفيين

7 3 30 1940/3/11 960-961 1 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون إنشاء نقابة للصحفيين

962-972 2 مالحق تقرير لجنة المالية عن مشروع قانون بمد أجل االمتياز الخاص بإصدار أوراق النقد الممنوح للبنك األهلي المصري

972 3 أمر عال بشأن السعر االلزامى األوراق البنكنوت الصادرة من البنك األهلي المصري

973 4 الوقائع المصرية في 30 أآتوبر سنة 1916

973-975 5 التعديالت التي تقرر إدخالها على نظام البنك األهلي المصري نقطه لتحويله إلى بنك مرآزي

7 3 31 1940/3/12 997-998 1 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بمد أجل االمتياز الخاص بإصدار أوراق النقد الممنوح
للبنك األهلي المصري.

999 2 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء بشأن المرسوم بقانون رقم 100 لسنة 1939 بإنشاء قّوات مرابطة

1000 3 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن تدخل الحكومة في سوق القطن االستحقاقات موسم 1941-1940
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7 3 32 1940/3/13 1039 1 ملحق لإلجابة عم السؤال رقم 5 القائمة األولى عن بيان توزيع مضخات الحريق المقطورة بالجهات

1040 2 ملحق لالجابة عن السؤال رقم 5 القائمة الثانية عن المخابئ المسقوفة والمكشوفة التي تم إنشاؤها ببعض البالد المعّرضة للخطر

1041-1103 3 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع ميزانية الدولة لسنة 1941-1940

1104 4 ملحق لبيان معالي وزير المالية / جدول رقم 1 - اإليرادات

1105-1107 5 ملحق لبيان معالي وزير المالية / آشف رقم 2 -المصروفات

7 3 33 1940/3/18

7 3 34 1940/3/19

7 3 35 1940/3/20 1159-1160 1 يان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بالترخيص للحكومة في التدخل في سوق القطن
مشترية الستحقاقات المحصول الجديد لسنة 1941-1940

7 3 36 1940/3/21 1173 ملحق للرد على االستجواب رقم 11  بيان مقدار ما ترتب في الحرآة القضائية األخيرة من وفر الخزانة الدولة

7 3 37 1940/3/25

7 3 38 1940/3/26 1233-1234 ملحق لإلجابة عن السؤال رقم 5 / مذآرة إيضاحية  (1) المراحل التي مر بها المجلس األعلى للتعليم

7 3 39 1940/3/27

7 3 40 1940/3/28 1324-1329 1 نصوص االقتراحات المشار إليها في تقريري لجنة االقتراحات

1330 2 مرسوم بمشروع قانون بتعديل المادة 6 من القانون رقم 15 الصادر في 26 يونيه سنة 1923 بنظام األحكام العرفية

1331-1337 3 مذآرة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون خاص بفرض رسم أيلولة على الترآات

1338 4 مرسوم بمشروع قانون بالترخيص للحكومة بضمان دفع الفوائد الخاصة بشرآة مصرية مساهمة تكّون بعد
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1339-1340 5 مذآرة تفسيرية عن مشروع قانون خاص بمنح تيسير للوفاء بالديوان العقارية المقسطة

7 3 41 1940/4/1

7 3 42 1940/4/2 1438-1439 2 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بتقسيم األراضي المعّدة للبناء

1440-1441 1
بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: (1) التعديل الذي مجلس الشيوخ المادة التاسعة و العشرين 
من مشروع القانون الخاص بسالمة السفن. (2) مشروع القانون الخاص بتعديل المادة 6 من القانون رقم 15 الصادر في 26 يونيه سنة 1923 بنظام األحكام 

العرفية

1442-1443 3 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم ووافقوا على مشروع قانون بفرض رسم أيلولة على الترآات

1444-1445 4 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بالترخيص للحكومة في ضمان دفع الفوائد الخاصة
بشرآة مصرية مساهمة تكون بعد، بقصد إنشاء وآالة برقية مصرية لألخبار العامة.

7 3 43 1940/4/3 1475 " تقضى المادة 455 مرافعات بعدم جواز الحجز على أشياء تعتبر في حكم المواد األولية التي الغني عنها، وقد جاء في عدد هذه األشياء  مذآرة إيضاحية
الغالل والدقيق الالزمة لمئونة المدين وعياله مدة شهر..."

7 3 44 1940/4/4

7 3 45 1940/4/8 1509-1511 1 ملحق لإلجابة عن السؤال رقم 8 /البواخر النيلية التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة األشغال العمومية مهايا موظفيها وأجور عمالها شهريا

1512-1514 2 ملحق لإلجابة عن السؤال رقم 9 / بيان بالميزان التجاري بين مصر و بين البالد التي آان هذا الميزان في صالحها في سنوات 1935و 
1936و1937و1938و1939

7 3 46 1940/4/9 1567-1568 1 بيان أسماء حضارات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم ووافقوا على ما يأتي: (1) مشروع قانون تنظيم المباني (2) مشروع قانون بمنح 
تيسير للوفاء بالديون العقارية المقسطة.

7 3 47 1940/4/10 1601-1602 1 ملحق لإلجابة عن السؤال رقم 2 / آشف باألراضي والعقارات المؤجرة بإيجار مخفض أو بإيجار أسمى لمدة طويلة في الخمس السنوات الماضية 1935-
1939

1603-1604 2

يان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: (1) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 8,980 جنيها 
1939-1940 قسم 1 "المخصصات الملكية و ديوان جاللة الملك" الفرع 3 "ديوان جاللة الملك" الباب 2 "مصاريف عمومية." (2)  في ميزانية السنة المالية

مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1930 الخاص بتعديل التعريفة الجمرآية. (3) مشروع قانون بإلزام المستوردين في مصر من 
رومانيا بإيداع ال30 في المائة المخصصة لتغذية حساب "مصدري مصر" في البنك األهلي المصري". (4) التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع 

القانون الخاص بتعديل المادة 6 من القانون رقم 15 الصادر في 26 يونيه سنة 1923 بنظام األحكام العرفية .

1605 3 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون خاص بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1940-1939
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1606 4 مذآرة مرفوعة لمجلس الوزراء عن مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1930 الخاص بتعديل التعريفة الجمرآية.

1607-1608 5 مذآرة تفسيرية عن مشروع قانون خاص بإلزام المستوردين في مصر من رومانيا بإيداع ال30 في المائة المخصصة لتغذية حساب "مصدري مصر" في 
البنك االهلى المصري"

1609 6 مذآرة إيضاحية عن مشروع قانون بإضافة فقرة إلى مادة الثانية من قانون تشكيل محاآم الجنايات رقم 4 لسنة 1905

1610-1639 7 ص االقتراحات بقانونين المقدمين من حضرتي النائبين المحترمين محمد خليفة بك و األستاذ الشيخ سليمان الكارم ونص المذآرتين اإليضاحيتين المتعلقتين
بهما

7 3 48 1940/4/15

7 3 49 1940/4/16 1693-1694 1 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: (1) مشروع قانون بشأن تقرير استثناء من بعض أحكام 
القانون المدني الخاص بالرهن. (2) مشروع قانون بإضافة فقرة إلى المادة الثانية من قانون تشكيل محاآم الجنايات رقم 4 لسنة1905

1695 2 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بتعديل مشروع القانون الخاص بربط ميزانية الدولة للسنة المالية 1941-1940

7 3 50 1940/4/17 1737 1 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون خاص بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1939-1940 القسم 12 "وزارة األشغال 
العمومية" الفرع 3 "مصلحة المباني األميرية " باب 2 "مصاريف عمومية " زيادة على االعتماد المدرج للتعديالت و األعمال الجديدة الصغيرة.

1738-1742 2 مشروع قانون خاص بالغرف التجارية

1743 3 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن شروط بيع األقطان تحت تحديد أسعارها

1744-1745 4

يان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: (1) تقرير لجنة المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد 
إضافي بمبلغ 30000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1939-1940 القسم 12 "وزارة األشغال العمومية " الفرع 3 "مصلحة المباني األميرية" باب 2 

"مصاريف عمومية " زيادة على االعتماد المدرج للتعديالت و األعمال الجديدة الصغيرة. (2) تقرير اللجنة التي ندبها المجلس من بين أعضاء لجنة التجارة 
والصناعة، لالتفاق مع اللجنة التي ند بها مجلس الشيوخ على نصوص تقبلها اللجنتان في مشروع قانون الغرف التجارية.

1746 5 مذآرة مرفوعة لمجلس الوزراء عن مشروع قانون بتنظيم تجارة الجملة للمحاصيل الزراعية

1747 6 مذآرة مرفوعة لمجلس الوزراء عن مشروع قانون خاص بمراقبة تجارة الحبوب

7 3 51 1940/4/22

7 3 52 1940/4/23 1813-1814 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون المحاماة لدى المحاآم الشرعية
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7 3 53 1940/4/24

7 3 54 1940/4/30

7 3 55 1940/5/1 1916 1 14 لسنة 1939 فيما يتعلق بالضريبة على إيراد رؤوس األموال  مشروع قانون بإلغاء التدبير المؤقت المنصوص عليه على المادة السابعة من القانون رقم
المنقولة

1917 2 مشروع بمشروع قانون بفرض ضريبة إضافية للدفاع

7 3 56 1940/5/2 1951-1960 1 مذآرة إيضاحية عن مشروع القانون الخاص باستبدال إحكام جديدة بالباب األول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات

7 3 57 1940/5/7 2036-2037 1

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: (1) مشروع قانون بإلغاء التدبير المنصوص عليه في المادة
-7- من القانون رقم 14 لسنة 1939 فيما بتعلق بالضريبة على إيراد رؤوس األموال المنقولة.(2) مشروع قانون باستبدال أحكام جديدة بالباب األول من 

لكتاب الثاني من قانون العقوبات بشأن الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج. (3) مشروع قانون بربط ميزانية جامعة فؤاد األول للسنة 
المالية 1941-1940.

2038 2
مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1939-1940 القسم 12 "وزارة األشغال العمومية" 

فرع3 "مصلحة المباني األميرية " باب 2 "مصاريف عمومية " لتسوية التجاوز في البند 3 "مياه وإنارة و آسح وصيانة حدائق" والبند 5 "توريدات عمومية 
و مهامات".

2039 3 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون خاص بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1939-1940 القسم 6 "وزارة المالية " فرع 1 
"ديوان العموم" باب 3 "أعمال جديدة "

2040 4 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1939-1940 القسم 6 "وزارة المالية" فرع 5 "المطبعة 
األميرية " باب 2 "مصروفات عمومية "

2041 5 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1939-1940 القسم 6 "وزارة المالية " الفرع 6 
"مصلحة األمالك االميرية " الباب 3 "أعمال جديدة"

2042 6 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1939-1940 القسم 1 "السكك الحديدية" باب 2 
"مصاريف عمومية"

2043 7 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1939-1940 القسم 17 "معاشات و مكافآت"

2044 8 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية مصلحة السكك الحديدية و التلغرافات و التليفونات للسنة المالية 
1939-1940
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7 3 58 1940/5/8 2107-2108 1

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم ووافقوا على ما يأتى: (1) مشروع قانون بتنظيم تجارة الجملة للحاصالت
لزراعية. (2) مشروع قانون بفرض ضريبة إضافية للدفاع. (3) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 5000 ج.م فى ميزانية السنة المالية 1940-1939 

القسم 12 "وزارة األشغال العمومية "- فرع 3 "مصلحة المبانى األميرية" لتسوية التجاوزفى الباب الثانى. (4) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 
25,000 ج.م فى ميزانية السنة المالية 1939-1940 القسم 6 "وزارة المالية" فرع 1 "ديوان العموم" باب 3 "أعمال جديدة" قيمة المبلغ المنظور تسديده 
لمصلحة السكك الحديدية من جراء تخفيض األجور العادية لنقل البصل عند تصديره للخارج فى الموس الحالى. (5) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى فى 
ميزانية السنة المالية 1939-1940 القسم 6 "وزارة المالية" الفرع 5 "المطبعة األميرية " باب 2 "مصروفات عمومية " بمبلغ 14,500 ج.م زيادة على 

العتماد المدرج األجور العمال. (6) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 6610 جنيهات فى ميزانية السنة المالية 1939-1940 القسم 6 "وزارة المالية" 
لتسوية ثمن أرض زراعية ملك بطريرآية األقباط األرثوذآس حصلت عليها الحكومة بطريق الباب3 "أعمال جديدة" " لفرع 6 "مصلحة األمالك االميرية
150000 جنيه فى ميزانية السكك الحديدية والتلغرافات و التليفونات للسنة المالية  1939-1940 (10) مشروع   مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ
14000 جنيه فى ميزانية وزارة االوقاف للسنة المالية 1939-1940. (11) مشروع قانون بربط ميزانية وزارة األوقاف  قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ

لسنة 1940-1941 المالية.

2109-2119 2 نصوص االقتراحات المشار إليها في تقرير لجنة االقتراحات

7 3 59 1940/5/9 2146-2147 1 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بربط ميزانية الجامع األزهر و المعاهد الدينية لسنة 
1941-1940 المالية

2148 2 مرسوم بمشروع قانون بالترخيص للحكومة بالتدخل في بورصة اإلسكندرية مشترية لعقود بذرة القطن عن مواعيد االستحقاق المختلفة من محصول موسم 
1941-1940 بسعر أدنى يحدد بقرار من مجلس الوزراء

2149-2150 3 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بالترخيص للحكومة للتدخل في بورصة اإلسكندرية 
مشترية لعقود بذرة القطن عن مواعيد االستحقاق المختلفة من محصول موسم 1941-1940

2151 4 الموضوع - استصدار قانون باعتبار زراعة الخشخاش جنحة بدال من مخالفة

2152 5 مذآرة تفسيرية لمشروع القانون الخاص بزراعة األشجار الخشبية على جسور الترع والمصارف العامة

7 3 60 1940/5/14

7 3 61 1940/5/15 2193-2194 1 مذآرة إيضاحية عن مشروع القانون الخاص بجوازات السفر و إقامة األجانب في مصر

7 3 62 1940/5/21 2221-2222 1
يان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم على: (1) مشروع قانون بتعديل المرسوم بقانون الصادر في 21 مايو سنة 1926 

بمنع زراعة الخشخاش( أبو النوم ) في مصر (2) مشروع قانون بشأن األشجار الخشبية على جسور الترع و المصارف العمومية. (3) مشروع قانون بشأن 
جوازات السفر و إقامة األجانب في مصر.

7 3 63 1940/5/22 2248-2249 1 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم ووافقوا عل مشروع القانون الخاص باستبدال إحكام جديدة بالباب األول من الكتاب 
الثاني من قانون العقوبات.

2250 2 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بالموافقة على االتفاق الخاص بمعاشات الموظفين األجانب الذين يقيمون خارج مصر
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2251 3 مذآرة مرفوعة لمجلس الوزراء عن مشروع خاص بمراقبة صادرات الحاصالت الزراعية

2252-2253 4 مذآرة إيضاحية عن القانون الخاص بالوقاية من الغارات الجوية

7 3 64 1940/5/28 2293-2294 1 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: (1) مشروع قانون بالموافقة على االتفاق الخاص بمعاشات 
الموظفين األجانب الذين يقيمون خارج مصر. (2) مشروع قانون مراقبة صادرات الحاصالت الزراعية.

2295-2296 2 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم محمد يوسف عبده غراب

2297 3 مذآرة تفسيرية لقانون العذب

2298-2299 4 مرسوم بمشروع قانون خاص بتعديل شروط بيع األقطان التي يتفق على تحديد أثمانها فيما بعد

7 3 65 1940/5/29 2393 1 " قدمت رياسة القوات المرابطة مشروع ميزانية لهذه القوات عن المدة الباقية من السنة المالية الجارية، و تبلغ االعتمادات  مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء
الواردة في هذا المشروع 37,000 ج.م،...."

2394 2 مذآرة إيضاحية " صدر المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1929 عن مزاولة مهنة الصيدلة واالتجار في الجواهر السامة وعمل به منذ ذلك التاريخ إلى اآلن..."

7 3 66 1940/6/3 2465 1 مذآرة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون خاص بميعاد عرض مشروع قانون التعريفة الجمرآية و مشروع القانون الخاص برسوم اإلنتاج على البرلمان

2466 2 مذآرة مرفوعة ألي مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1939-1940 القسم 14 "وزارة المواصالت" الفرع 3 
"مصلحة الموانىء و المنائر" الباب 2 "مصاريف عمومية "

2467 3 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1939-1940 القسم 1 "السكك الحديدية " الباب 2 
"مصاريف عمومية"

2468 4 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية مصلحة السكك الحديدية و التلغرافات و التليفونات سنة المالية 1939-
1940 القسم 1 " السكك الحديدية " باب 2 "مصروفات عمومية "

2469 5 مرسوم بمشروع قانون بتعديل بعض رسوم البريد

2470-2471 6

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتى: (1) مشروع قانون بربط الدولة للسنة المالية 1941-1940 
(2) مشروع قانون خاص بميعاد عرض مشروع قانون التعريفة الجمرآية و مشروع القانون الخاص برسوم اإلنتاج على البرامان. (3) مشروع قانون بفتح 

اعتماد إضافى فى ميزانية السنة المالية 1939-1940 القسم 14 " وزارة المواصالت " الفرع 3 "مصلحة الموانى والمنائر" بمبلغ 8200 ج.م لتسوية تجاوز 
6 و7 م الباب الثانى "مصاريف عمومية ".(4) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى فى ميزانية مصلحة السكك الحديدية و التلغرافات و  عتمادات البندين

التليفون للسنة المالية 1939-1940 القسم 1 "السكك الحديدية" الباب 2 "مصاريف عمومية " بمبلغ 24,000 ج.م زيادة على االعتماد المدرج للصيانة "بند 
36". (5) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى فى ميزانية مصلحة السكك الحديدية و التلغرافات و التليفونات للسنة المالية 1939-1940 القسم 1 "السكك 

الحديدية " باب 2 "مصاريف عمومية " بمبلغ 14,000 ج.م زيادة على االعتماد المدرج للرسوم الجمرآية "بند 16".
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2472-2474 7 طعنتن مقّدمتين في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم محمد سالم جبر

7 3 67 1940/6/4 2521 1 مذآرة إيضاحية بشأن مشروع القانون الخاص بشهادات الربابنة وضباط المالحة و المهندسين البحريين في السفن البحرية التجارية

2522-2523 2 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون بشأن مزاولة مهنة الصيدلة واإليجار في 
المواد السامة. 2- مشروع قانون بشأن الربابنة و ضباط المالحة و المهندسين البحريين في السفن التجارية.

7 3 68 1940/6/11 2532-2533 1 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بالترخيص بإصدار ورق نقدي من فئتي عشرة و خمسة قروش صاغ

2534-2535 2 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على المرسوم بمشروع قانون بالترخيص في إصدار ورق نقدي من فئتي 
عشرة قروش و خمسة قروش صاغ.

7 3 69 1940/6/12

7 3 70 1940/6/13 2562-2564 1 نصوص االقتراحات المشار إليها في تقرير لجنة االقتراحات والعرائض

2565-2566 2 المذآرتان المرافقتان لالقتراحين المشار اليهما في تقريري لجنة المعارف

7 3 71 1940/6/19 2598-2599 1 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون مراقبة تجارة الحبوب

7 3 72 1940/7/3 2622 1 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء " خصص في ميزانية السنة المالية الحالية اعتماد وقدره 73279 ج.م للقسم 19 "مصاريف غير منظورة " ...."

2623-2626 2 مذآرة إيضاحية عن مشروع القانون الخاص بتخفيف الضريبة عن صغار مالك األراضي الزراعية

7 3 73 1940/7/17 2656-2657 1 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بتخفيف الضريبة عن صغار مالك األراضي الزراعية

2658-2659 2 مذآرة إيضاحية عن مشروع المالحة الداخلية

7 3 74 1940/7/22 2682-2683 1
بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم ووافقوا على ما يأتي: (1) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 9616 ج.م في 

ميزانية السنة المالية 1940-1941 القسم 6 "وزارة المالية " الفرع 6 "مصلحة األمالك األميرية ط لتسوية ثمن قطعة أرض من وقف سيدي حسن األآبر 
بعابدين في القاهرة تضم إلى أمالك الدولة.

2684 2 االتفاق الخاص بالدين العام

2685-2689 3 مشروع قانون خاص بالدين المضمون و الممتاز والموحد
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2690-2691 4 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: (1) مشروع قانون بالموافقة على االتفاق الخاص بالدين 
المصري العام. (2) مشروع قانون خاص بالدين المضمون. والممتاز. والموحد.

7 3 75 1940/8/7 2723 1 الموضوع  بخصوص تغيير اسم دائرة الكفر الغربي رقم 23 إلى دائرة " سيدي غازي"

2724 2 تصريح  " يصرح المفوض المصري عند التوقيع على االتفاق المبرم بتاريخ اليوم الخاص بالدين المصري العام بما يأتي..."

7 3 76 1940/8/21 2744 1 طعم مقّدم من حسن حسن عبد العال في صحة نيابة حضرة النائب المحترم عبد الرحمن عزام

2745 2 طعن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم على حسين غراب

7 3 77 1940/11/5

7 4 61 1941/7/9

7 4 62 1941/7/14 1720-1722 1 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع ميزانية جامعة فؤاد األول للسنة المالية 1941-1942 " أسفر بحث اللجنة المالية القتراحات جامعة فؤاد 
األول الخاصة بمشروع ميزانية للسنة المالية 1941-1942 عن وضع تقديرات هذا المشروع على األساس التالى..."

7 4 63 1941/7/15

7 4 64 1941/7/16

7 4 65 1941/7/21 1741-1742 1
37,000 ج.م في ميزانية  بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
لسنة المالية 1940-1941 القسم 14 "وزارة المواصالت" الفرع 1 " الديوان العام" باب 2 "مصاريف عمومية " عالوة على االعتماد المدرج لصيانة و 

تسيير مرآبات النقل الميكانيكي.

7 4 66 1941/7/22 1775-1776 1 بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون خاص بتدخل الحكومة لدعم بنك مصر( المعاد من 
مجلس الشيوخ)

7 4 67 1941/7/23 1804-1805 1 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: (1) مشروع قانون بربط ميزانية جامعة فؤاد األول للسنة 
المالية 1941-1942. (2) مشروع قانون بربط ميزانية الجامع األزهر والمعاهد الدينية للسنة المالية 1942-1941

1806 2 مذآرة " جاء بالبيان الذي أدلى به معالي الوزير في جلسة مجلس النّواب المنعقدة في 23 يوليه سنة 1941 بمناسبة االستجواب الخاص بنظام توزيع السكر أن 
عدد المتعاقدين في سنة 1939 -1940 قد هبط إلى 69 منهم بالقاهرة 31 و باإلسكندرية 13 و بالوجه البحري 15 و بالوجه القبلي 10... "

7 4 68 1941/7/28 1843 1 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1939-1940 القسم 6 " وزارة المالية" فرع 1 "ديوان 
العموم" باب 3 "أعمال جديدة"

1844-1848 2 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لسنة 1940-1939
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7 4 69 1941/7/29 1887-1888 1 70286 جنيها في ميزانية  بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
السنة المالية 1939-1940 القسم 6 "وزارة المالية" قيمة تعويض شرآة السكر عن العجز في أرباحها في سنة 1937

1889-1990 2 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لسنة 1939-1940 المالية

7 4 70 1941/7/30

7 4 71 1941/8/4 1915 ملحق باإلجابة عن السؤال رقم 4 بيان عن أسماء و إقامة التجار المتعاقدين على السكر و الكمية المتعاقد عليها آل منهم

7 4 72 1941/8/5

7 4 73 1941/8/6 1969 1 مذآرة إيضاحية لمشروعات القوانين الخاصة بتعديل نسبة النجاح و بتنظيم دخول امتحان الدور الثاني في آليات جامعة فؤاد األّول

7 4 74 1941/8/11-21 2066-2067 1 صور الكتب المشار إليها في بيان حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء

2068 2 صور الكتب المشار إليها في بيان حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء

2069 3 صور الكتب المشار إليها في بيان حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء

2069 4 صور الكتب المشار إليها في بيان حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء

2070 5 مرسوم بمشروع قانون بالترخيص بإصدار قرض على قطن سنة 1941

2071 6 مرسوم باسترداد مشروع القانون الخاص بالترخيص بإصدار قرض على قطن سنة 1941 و مشروع القانون الخاص بزيادة نسبة الضريبة اإلضافية للدفاع

2072 7 مرسوم بمشروع قانون بالترخيص بإصدار قرض على قطن سنة 1941

7 4 75 1941/8/25 2094 1 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و لم يوافقوا على االقتراح المقدم من بعض حضرات النّواب المحترمين بجعل ثمن 
قناطر القطن 18 رياال.

2095-2096 2 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بالترخيص في إصدار قرض على قطن سنة 1941

2097-2124 3 تقرير اللجنة المشكلة لنظر مشروع الالئحة الداخلية لمجلس النّواب المقدم من حضرة النائب المحترم الدآتور أحمد ماهر باشا رئيس المجلس
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7 4 76 1941/8/26-27 2155 1 المذآرة اإليضاحية لمشروع القانون الخاص بتعديل بعض مواد القانون رقم 25 لسنة 1928 بشأن تنظيم المدارس االبتدائية للبنيين و امتحان شهادة إتمام 
الدراسة االبتدائية .

2156 2 مذآرة تفسيرية بشأن مشروع القانون الخاص بامتحانات الدور الثاني بمدارس التجارة المتوسطة .

2156 3 مذآرة تفسيرية بشأن مشروع القانون الخاص بامتحانات الدور الثاني ببعض المدارس

7 4 77 1941/9/1 2180-2181 1

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم على: (1) مشروع قانون بإلغاء القانون رقم 68 لسنة 1938 (2) مشروع قانون 
بتعديل الالئحة األساسية لكلية الهندسة (3) مشروع قانون بتعديل الالئحة األساسية لكلية الزراعة (4) مشروع قانون بتعديل الالئحة األساسية لكلية التجارة 
(5) مشروع قانون بتعديل الالئحة  األساسية لمدرسة الطب البيطري (6) مشروع قانون بشأن امتحان الدور الثاني بمدارس التجارة المتوسطة (7) مشروع 

قانون بوضع نظام جديد المتحان الدور الثاني في بعض المدارس.

2182-2184 2 وزارة المعارف العمومية/ مذآرة إيضاحية لمشروع القانون الخاص بتعديل بعض مواد القانون رقم 26 لسنة 1928 بشأن تنظيم المدارس الثانوية للبنيين 
وامتحان شهادة الدراسة الثانوية

7 4 78 1941/9/2 2211-2212 1 25 لسنة 1928، بشأن  بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم
تنظيم المدارس االبتدائية للبنيين و امتحان شهادة الدراسة االبتدائية

2213 2 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفرض رسم إضافي لألعمال الخيرية

2214 3 مذآرة مرفوعة ألي مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في حساب احتياطي الطوارئ لشراء مقدار من الشبه الالزمة لتنقية مياه الشرب.

7 4 79 1941/9/3

7 4 80 1941/9/8-16 2303-2304 1
بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: (1) مشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم 26 لسنة 

1928 بشأن تنظيم المدارس الثانوية للبنيين و امتحان شهادة الدراسة الثانية. (2) مشروع قانون بفرض رسم إضافي لألعمال الخيرية. (3) مشروع قانون 
بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 80,000 جنيه في حساب الطوارئ لشراء مقدار من الشب الالزم لتنقية مياه الشرب.

2305-2306 2 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بتحديد المساحة التي تزرع قطنا في سنة 1941-
1942 الزراعية

7 4 81 1941/9/17 2319 ملحق باإلجابة عن السؤال رقم 8  ملخص إجمالي عن إحصاء عدد المعاهد األجنبية بالقطر على اختالف جنسيتها و عدد التالميذ المقيدين بها - بنين و بنات

7 4 82 1941/9/24 2335-2336 1 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: (1) مشروع قانون الخاص باعتماد الحساب الختامي لوزارة 
األوقاف عن ميزانية سنة 1939-1940 المالية. (2) مشروع القانون الخاص بمقاومة مرض البلهارسيا المعاد من مجلس الشيوخ.

7 4 83 1941/10/1 2398 1 مذآرة تفسيرية عن مشروع قانون بزيادة سعر الضريبة اإلضافية المقررة بالقانون رقم 43 لسنة 1940

2399-2412 2 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بالتعديل مشروع القانون الخاص بربط ميزانية الدولة للسنة المالية 1942-1941
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2413-2418 3 مذآرة بالرد على ما جاء في تقرير اللجنة المالية عن تعديالت مشروع ميزانية الدولة لسنة 1942-1941

2419-2421 4 آشف مقارنة بين عملية السفاينة و عملية البلديات و المرافق العامة المقابلة لها على أساس دفتر الشروط و المواصفات

7 4 84 1941/10/6-7 2473-2474 1 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع مرسوم بمشروع قانون بتعديل مشروع القانون الخاص بربط ميزانية الدولة للسنة المالية 1942-1941

2475-2476 2 مرسوم بمشروع قانون بشأن التأمين الحكومة للقطن غير المحلوج و البذرة ّضد األخطار الناتجة عن أعمال الحرب

2477-2478 3

البيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على : 1- مشروع قانون بربط ميزانية الدولة للسنة المالية 1941-
1942. 2-مشروع قانون بربط ميزانية وزارة األوقاف للسنة المالية 1941-1942. 3- مشروع قانون تحديد المساحة التي تزرع قطنا في سنة 1942-1941 
الزراعية. 4- مشروع قانون فرض رسم إضافي لألعمال الخيرية. 5- مشروع قانون بتعديل مشروع قانون ربط ميزانية الدولة للسنة المالية 1942-1941. 

6-مشروع قانون بشأن التأمين الحكومي للقطن غير المحروج والبذرة ضد األخطار الناشئة عن أعمال الحرب.

7 4 85 1941/10/13 2504 1 ملحق باإلجابة عن السؤال رقم 13

2505-2506 2  43 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون زيادة الضريبة اإلضافية المقررة بالقانون رقم
لسنة 1940.

2507-2508 3 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بربط الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1941-
1942

7 4 86 1941/10/14

7 4 87

8 1 0 1942/3/30

8 1 1 1942/3/30

8 1 2 1942/4/1 30-32 مشروع تشكيل اللجان

8 1 3 1942/4/13 40 1 ملحق باإلجابة عن السؤال رقم 5/ توزيع و حدات وزارة الصحة على المديريات

41 2 ملحق باإلجابة عن السؤال رقم 5/ بيان المبالغ التي اعتمدت في الميزانيات الثالث األخيرة إلصالح دورات المياه بمديريات جرجا وقنا و أسوان
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8 1 4 1942/4/20-21 84-85 1 ملحق رقم 1 باإلجابة على السؤال رقم 15/ بيان عن أسماء و محالت إقامة التجار المتعاقدين على السكر و الكمية المتعاقد عليها آل منها و تاريخ بدء تعاقدهم

86 2 ملحق رقم 2 باإلجابة عن السؤال رقم 15 / أسعار بيع السكر

8 1 5 1942/4/27-5/4 157-158 1 ملحق رقم 1 باإلجابة عن السؤال رقم 9 / أمر رقم 148 بشأن التدابير التي تتخذ إلعانة منكوب الغارات و معاينة األضرار الناجمة عن الحرب

159 2 مذآرة إيضاحية عن مشروع قانون بالعفو الشامل عن بعض الجرائم التي وقعت في المّدة من 31 ديسمبر سنة 1937 لغاية 6 فبراير سنة 1942

160-161 3 بيان أسماء حضرات النّواب المحرمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم ووافقوا على مشروع قانون بالعفو الشامل عن بعض الجرائم التي وقعت في المّدة 
من 31 ديسمبر سنة 1937 لغاية 6 فبراير سنة 1942

8 1 6 1942/5/5 221 1 ملحق رقم 1 باإلجابة عن السؤال رقم 10/ آشف بأسماء حضرات قضاة المحاآم االبتدائية المختلطة المصريين

222-224 2
مذآرة تفسيرية "آان لتدهور أسعار المحاصيل الزراعية نتيجة لتغلغل آثار األزمة العالمية في جميع نواحي النشاط االقتصادي و المالي في البالد منذ 1929 
أبلغ األثر على دخل الزراع الذي ظل يتضاءل منذ ذلك الحين حتى أعجزهم عن دفع ما عليهم من ديون ثم تراآمت عليهم الفوائد و المصاريف مما ثبت معه 

عجز المدينين عن الوفاء بالديون بحالتها سواء منها ما آان غير مضمون أو ما آان في المرتبة األولى رغم أن إقساطه قد ربطت بغلة األرض..."

225-226 3 "تعتقد القروض العقارية األغراض اقتصادية سليمة، فهمي تحقق النفع للمقرضين و المقترضين على السواء و من المعلوم أن توظيف المال  مذآرة تفسيرية
بضمان رهن عقاري هو أسلم طريقة الستغالله...."

227-233 4 مذآرة إيضاحية التعديالت التي أدخلت في مشروعات القوانين الخاصة بنظم االمتحانات

234 5 " آانت نسبة الدرجات الواجب الحصول عليها و تنظيم دخول امتحان الدور الثاني في آليات جامعة فؤاد األّول مقررة بالقوانين التي صدرت  مذآرة إيضاحية
في سنة 1937..."

235-237 6

مشروع قانون بتسوية الديون العقارية و إلغاء -1 بيان أسماء حضرات النّوأب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على المشروعات اآلتية:
القانونين رقم 1939 بتسوية الديون العقارية و رقم 35 لسنة 1939 بالترخيص للحكومة فى أن تضمن السندات التى يصدرها البنك العقارى الزراعى 

المصرى بمقدار ثالثة ماليين من الجنيهات المصرية. 2- مشروع قانون بمنح تيسير للوفاء بالديون العقارية المقسطة (تجزئة الضمان). 3- مشروع قانون 
102 لسنة 1935 بوضع الئحة لمدارس التجارة المتوسطة. 4- مشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم 26  بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم
لسنة 1928 بشأن تنظيم المدارس الثانوية للبنين و امتحان شهادة الدراسة الثانوية. 5- مشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم 25 لسنة 1928 بشأن 

تنظيم تنظيم المدارس االبتدائية للبنين و امتحان شهادة اتمام الدراسة االبتدائية. 6-  مشروع بتنظيم امتحانات الدور الثانى فى بعض معاهد التعليم. 7- االقتراح 
بقانون، المقدم من حضرة النائب المحترم األستاذ احمد قاسم جودة، بتعديل نسبة الدرجات الواجب الحصول عليها للنجاح، و بتنظيم دخول امتحان الدور

. الثانى فى آليات الجامعة المصرية

8 1 7 1942/5/11 267-268

مشروع قانون بزيادة رسم الدمغة على بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على المشروعات اآلتية: (1)
(2) مشروع قانون خاص بالضريبة و الرسم اإلضافيين (3) مشروع قانون بزيادة سعر الضريبة على إيرادات رءوس األموال  لمراهنات واليانصيب

المنقولة و على األرباح التجارية و الصناعية (4) مشروع قانون بتعديل المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فيما يختص باإللغاء الممنوح للممولين 
الخاضعين للضريبة على األرباح التجارية و الصناعية.

8 1 8 1942/5/12 292-299 1 ملحق رقم 1 / نصوص االقتراحات المشار إليها في تقرير لجنة االقتراحات
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300-301 2 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بتعديل فئات الضريبة على دور السينما و غيرها من 
محال الفرجة و المالهي.

8 1 9 1942/5/18 325-326

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: (1) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 31080 جنيها 
في ميزانية السنة المالية 1941-1942 لتغطية التجاوز في اعتمادات الباب الثاني من الفرع 2 (مصلحة السجون) القسم 16 ( وزارة الشؤون االجتماعية ). 

(2) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 54000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1941-1942 زيادة على اعتمادات البنود 3 و5 و8 من الباب الثاني من 
الفرع 2 (البوليس) القسم 9 (وزارة الداخلية ). (3) مشروع قانون بشأن وظيفة رئيس محكمة مصر االبتدائية األهلية.

8 1 10 1942/5/19 342 1
1923 شاملين ألحكام خاصة بتسجيل عقود التصرفات العينية العقارية، و قد رتبا على عدم التسجيل أن ال 19 لسنة 18و "جاء القانون رقم مذآرة تفسيرية

تنشأ الحقوق موضوع العقد وال تنقل ال بين المتعاقدين و ال بالنسبة لغيرهم،  فال يكون للعقد غير المسجل من األثر سوى االلتزامات الشخصية بين 
" المتعاقدين

343-344 2 18 و19 لسنة 1923 الخاصين  بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بتعديل القانونين رقمي
بالتسجيل.

8 1 11 1942/6/1 368 1 اقتراح بقانون خاص بإلغاء األمر العالي الصادر في 18 مايو سنة 1892 (الموافق 21 شّوال سنة 1309)

369 2 مشروع بتعديل قانون االنتخاب رقم 148 لسنة 1935

370-376 3 االقتراحات

377 4 نص االقتراح

377 5 نص االقتراح

377 6 نص االقتراح

378 7 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء  بشأن مشروع القانون الخاص بعمل إحصاء عن العمال في الصناعة

8 1 12 1942/6/8 409 1 مذآرة إيضاحية عن مشروع قانون بالمساواة في سن اإلحالة إلى المعاش بين مستشاري النقض و االستئناف

410 2 "أدرج في الباب الثاني من ميزانية الجامع األزهر و المعاهد الدينية للسنة المالية 1941-1942 مبلغ 34000 جنيه لبدل  مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء
الخبز للعلماء و الطالب (بند 13)..."

411-412 3

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم ووافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون بعمل إحصاء عن العمال المشتغلين في 
الصناعة . 2- مشروع قانون بالمساواة في سن اإلحالة على المعاش بين مستشاري محاآم النقض و االستئناف األهلية. 3- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي 

قدره 7500 جنيه في ميزانية الجامع األزهر والمعاهد الدينية للسنة المالية 1941-1942 في الباب الثاني "مصاريف عمومية " زيادة على االعتماد المدرج 
للبند 13 "بدل خبز للعلماء و الطالب".

8 1 13 1942/6/9 434 1 نص االقتراحين المشار اليهما في تقرير لجنة شؤون األوقاف.
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2 نصوص االقتراحات المشار إليها في تقارير لجنة شؤون المواصالت

8 1 14 942/6/15,16,17

8 1 15 1942/6/22,23

8 1 16 1942/6/24 607-608

3750 جنيها يان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي : (1) مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى بمبلغ
في ميزانية وزارة المالية للسنة المالية 1941-1942 زيادة على اعتمادات الباب الثاني لمصلحة الجمارك. (2) مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى بمبلغ 

28281 جنيها في ميزانية وزارة الدفاع الوطني عن السنة المالية 1941-1942 الستكمال تنفيذ مشروع النور والمياه في ثكنات الجيش بطريق السويس. (3) 
مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 60000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1941-1942 لتسوية التجاوز في اعتماد القسم 20 (مصروفات حالة 

الطوارئ)
8 1 17 1942/6/29 670 1 نص االقتراحين المشار اليهما في تقرير لجنة المواصالت

671 2 نصوص االقتراحات المشار إليها في تقارير لجنة األوقاف

672-673 3 نصوص االقتراحات المشار إليها في تقارير لجنة الشؤون الصحية

674 4
مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء "صدر في 29 سبتمبر سنة 1936 القانون رقم 72 لسنة 1936 باعتماد تأجير قطعة أرض من أمالك الدولة مساحتها 

1650 مترا مربعا بشارع الملكة نازلى (رقم 524 قسم عابدين) إلى نقابة المحاماة الشرعية إلنشاء دار للنقابة عليها- وذلك لمدة 99 سنة بإيجار أسمى قدره 
جنيه واحد عن القطعة آلها..."

675 5 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء " عرضت وزارة الداخلية بمذآرة بتاريخ 13 أغسطس سنة 1941 ما يلي مجلس الوزراء...."

676-677 6
بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي : (1) مشروع قانون بالنزول مجانا عن قطعة أرض من 

أمالك الدولة. (2) مشروع قانون بتعديل الفقرتين (ثانيا وثالثا) من المادة 40 من األمر العالي الصادر في 5 يناير سنة 1890 بشأن قومسيون بلدية اإلسكندرية 
المعّدل بالمراسم بقانون رقم 1 لسنة 1935

8 1 18 1942/6/30,7/1

8 1 19 1942/7/6,7 769-770 1 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بالترخيص للحكومة في اإلنفاق على الطوارئ
الخاصة من االحتياطي العام في حدود مليونين من الجنيهات.

8 1 20 1942/7/13 804 1
مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء "وافق مجلس الوزراء جلسته المنعقدة في 30 يناير سنة 1941 على ما جاء في مذآرة اللجنة المالية المرفوعة إليه عن 

مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 1941-1942 فيما يختص بإبقاء اعتماد 2000 ج.م المخصص في ميزانية مصلحة األموال المقرر للبند 16 (ثمن 
األطيان التي يحجز عليها إداريا نظير األموال و غيرها..."

805 2 "في الباب الثاني من ميزانية المحاآم الشرعية للسنة المالية 1941-1942 اعتماد قدره 2750 ج.م للبند 2 (مصروفات  مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء
انتقال وبدل سفر و نقل) و آخر قدره 380 ج.م للبند 5 (التليفونات و التلغرافات)..."
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806 3 "في ميزانية وزارة األشغال العمومية للسنة المالية الحالية فرع2 "مصلحة الري" باب2 "مصروفات عامة" بند 9  مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء
"صيانة أعمال الري "اعتماد قدره 135000 ج.م لصيانة المصارف و آخر قدره 245000 ج.م لصيانة الترع..."

807 4 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء "وافق مجلس الوزراء في 13 أآتوبر سنة 1941على فتح اعتماد إضافي مبلغ 60000 ج.م في الباب الثالث من ميزانية 
مصلحة الري ألعمال الري لالزمة على أثر زيادة المساحات المخصصة لزراعة الحبوب وصدر بذلك المرسوم بقانون رقم 69 لسنة 1941..."

808-809 5 مذآرة عن مشروع ديوان المحاسبة

8 1 21 1942/7/14 847 1 نصوص االقتراحات المشار إليها في تقارير لجنة الشؤون الداخلية

848-849 2 نصوص االقتراحات المشار إليها في تقارير لجنة شؤون المواصالت

850 3 نصوص االقتراحات المشار إليها في تقارير لجنة الشؤون الصحية

851 4 مرسوم بمشروع خاص بتحصيل أجور الري من طلمبات و آالت حكومية

852-853 5 صورة الطعن

854 6 صورة الطعنتين

855-856 7 صورة الطعن

857-858 8 صورة الطعن مقدم إلى حضرة صاحب المعالي رئيس مجلس النّواب من محمد زآى الدين المجيد أبوطه المقيد بجدول انتخاب آفر الحمام التابعة لدائرة 
بسيون غربية.

859-860 9 صورة طعن مقدمه األستاذ محمد رشدي حمادي المحامى بسوهاج بصفته ناخبا في دائرة قنا.

861 10 مذآرة إيضاحية "تقوم مصلحة الشؤون القروية بإنشاء محطات ميكانيكية إلمداد سكان ..."

862-863 11

بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء بالسام و وافقوا على ما يأتي: (1) مشروع قانون بإنشاء ديوان المحاسبة. (2) مشروع 
15,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1941-1942 قسم 6 "وزارة المالية زيادة على االعتماد المدرج للبند 16 بالباب  قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ

الثاني من الفرع 2 "مصلحة األموال المقررة". (3) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 1435 جنيه في ميزانية السنة المالية 1941-1942 القسم 11 
"وزارة العدل" زيادة على االعتمادين المدرجين في البندين 2،5 بالباب الثاني من الفرع 5 "المحاآم الشرعية". (4) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 
90,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1941-1942 قسم 12 "وزارة األشغال العمومية " عالوة على اعتمادات البند 9 بالباب الثاني من الفرع 2 "مصلحة 
الري". (5) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 20,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1941-1942 قسم 12 "وزارة األشغال العمومية " عالوة على 

2 "مصلحة 3 من الفرع اعتمادات الباب
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8 1 22 1942/7/20 921-922 1 مذآرة تفسيرية لمشروع القانون الخاص بتلقيح مواشي الفصيلة البقرية تلقيحا إجباريا لوقايتها

923 2 مذآرة إيضاحية عن مشروع قانون بسريان أحكام القانون رقم 61 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1942-تحديد المساحة التي تزرع قطنا على سنة 
1943-1942 الزراعية.

924-925 3 مذآرة إيضاحية لمشروع القانون الخاص بتعيين المساحة التي تزرع قمحا و شعيرا في سنة 1942-1943 الزراعية.

926 4
مذآرة إيضاحية "1- آان التفكير في إنشاء جامعة ثانية بمدينة اإلسكندرية نتيجة طبيعية للتطور و ما أطيح للبالد من الرقى منذ نهضتها األخيرة، فكان 

الطبيعي أن يشعر آل مثقف بأن جامعة واحدة ال تستطيع أن تنهض بأعباء التعليم العالي في بلد آمصر يبلغ سكانه ستة عشر مليونا و تدفعه نهضته إلى آثير 
من األمل و آثير من العمل أيضا.

8 1 23 1942/7/21 990-991 1 ملحق رقم 1 باإلجابة عن السؤال رقم 8 / مذآرة رقم 5 مرفوعة إلى مجلس إدارة المصلحة

992-993 2 نصوص االقتراحات

994-1011 3 صور الطعون

1012-1014 4

بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون بتحصيل أجور الري من طلمبات وآالت
حكومية. 2- مشروع قانون اعتبار المهندسين و مساعدي المهندسين و المالحظين المنوط بهم اإلشراف على شبكات مواسير المياه التي تنشئها وزارة الصحية 

لعمومية من مأموري الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع على تلك األعمال.3 مشروع قانون بتعديل القانونين رقمي 18 و19 لسنة 1923 الخاصين 
بالتسجيل. 4- مشروع قانون بتلقيح مواشي الفصيلة البقرية تلقيحا إجباريا لوقايتها. 5- مشروع قانون خاص بسريان أحكام القانون رقم 61 لسنة 1941 

المعّدل بالقانون رقم 3 لسنة 1942 - تحديد المساحة التي تزرع قطنا على سنة 1942-1943 الزراعية. 6-مشروع قانون بتعيين المساحة التي تزرع قمحا و 
1942-1943 الزراعية. 7- مشروع قانون بإنشاء و تنظيم جامعة فاروق األول. 8- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي مبلغ 1,05,000 ج.م  شعيرا في سنة

في ميزانية السنة المالية 1941-1942 تحت قسم خاص برقم 22 " إعانة غالء المعيشة " على أن يخصص منه 45,000 جنيه الجامعة فؤاد األول و 
35,000 لألزهر و المعاهد الدينية. 9- مشروع قانون بتعديل تأليف مجلس إدارة جامعة فؤاد األول. 10-مشروع قانون بتعديل المادة العاشر من القانون رقم 

11 تأديبهم و األول فؤاد بجامعة التدريس هيئة أعضاء توظف بشروط الخاص 1933 لسنة 21
مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 46 لسنة 1933 الخاص بالتعليم األولى.

8 1 24 1942/7/27 1

1055-1056 2 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بربط ميزانية جامعة فاروق األول

3 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع ميزانية ديوان المحاسبة للسنة المالية 1943-1942

8 1 25 1942/?/?

8 1 26 1942/?/?
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8 1 27 1942/8/10 1277-1278 1 مذآرة تفسيرية لمشروع القانون الخاص بالتأمين اإلجباري عن حوادث العمل

1279 2 مذآرة تفسيرية لمشروع قانون تسوية المرتبات والنفقات التي تدفع لمستحقي األوقاف األهلية التي تديرها وزارة األوقاف من استحقاقهم

1280-1281 3 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون نقابات العمال

8 1 28 1942/8/11 1303-1304 1 مذآرة إيضاحية لمشروع القانون الخاص بإيجاب استعمال اللغة العربية في عالقات األفراد و الهيئات بالحكومة و مصالحها.

1304 2 مذآرة تفسيرية عن مشروع تعديل القانون رقم 38 لسنة 1934

8 1 29 1942/8/12 1348 1
" بتاريخ أول ديسمبر سنة 1941 صدر مرسوم بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي قدره 1,050,000 ج.م في ميزانية  مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء
1941-1942 تحت قسم خاص برقم 22 "إعانة غالء المعيشة" و ذلك لمواجهة إعانة الغالء التي قرر مجلس الوزراء صرفها للعمال و  لدولة للسنة المالية

المستخدمين و صغار الموظفين في تواريخ مختلفة خالل سنة 1941..."

1349 2 "أسفر حساب مصلحة األمالك األميرية عن السنة المالية 1941-1942 عن تجاوز قدره 1502 في جملة اعتمادات الباب  مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء
األول و 10101 ج.م في جملة اعتمادات الباب الثاني..."

1350 3 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء "أسفر حساب مصلحة السكك الحديدية  للسنة المالية 1>941-1942 عن تجاوز صاف مقداره 562,289 ج.م في 
اعتمادات الباب الثاني..."

1351 4 "تبلغ جملة اعتمادات الباب الثاني من ميزانية وزارة المواصالت فرع 1 "الديوان العام" لسنة 1942-1941 : 130,200  مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء
ج.م...."

1352 5
"على أثر زيادة تحرج الحالة الدولية و استمرار ارتفاع األسعار و عدم انتظام االستيراد من الخارج و احتمال تعذره في  مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء

لمستقبل رأت وزارة الصحة أن الحاجة أصبحت ماسة إلى تموين البالد بصفة عامة و المستشفيات بصفة خاصة باألدوية التي ال يمكن االستعاضة عنها
بأصناف أخرى والتي ال يمكن صنعها محليا و طلبت فتح اعتماد قدره 200,000 ج.م لهذا الغرض...."

1353 6 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء "رفعت وزارة المالية إلى مجلس الوزراء مذآرة بتاريخ 19 مايو سنة 1941 ومعها مشروع مرسوم بمشروع قانون 
يرمى إلى تأجيل عمليات الجرد العام لربط عوائد األمالك بالنسبة لبعض المدن التي يحل فيها موعد هذا الجرد-..."

1354 7 " بتاريخ 16 أآتوبر سنة 1941 صدر القانون رقم 62 وهو يقضى بفرض رسم إضافي لألعمال الخيرية بواقع خمسة  مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء
مليمات عن آل دخول أو أجرة مكان في المسارح و غيرها من محال الفرجة والمالهي..."

1355-1356 8

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: (1) مشروع قانون بخصم المرتبات و النفقات التي لمستحقي
ألوقاف األهلية التي تديرها وزارة األوقاف من استحقاقهم. (2) مشروع قانون بإيجاب استعمال اللغة العربية في عالقات األفراد و الهيئات الحكومية و 

مصالحها. (3) مشروع قانون بعدم جواز الحجز أو النزول عما يخص المستحقين في األوقاف األهلية إال في حدود معينة. (4) مشروع بتعديل المادة 27 من 
لقانون رقم 4 لسنة 1905 الخاص بتشكيل محاآم الجنايات. (5) مشروع قانون بربط ميزانية الجامع األزهر والمعاهد الدينية لسنة المالية 1943-1942. (6) 
مشروع قانون بربط ميزانية وزارة األوقاف للسنة المالية 1942-1943.(7) مشروع قانون بربط ميزانية جامعة فؤاد األول للسنة المالية 1943-1942. (8) 

1942-1943. (9) مشروع بإنشاء ديوان المحاسبة. (10) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي  مشروع قانون بربط ميزانية جامعة فاروق األول للسنة المالية
بمبلغ 41,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1941-1942 لتسوية التجاوز في اعتماد القسم 22(إعانة غالء المعيشة). (11) مشروع قانون بفتح اعتماد 
6 (مصلحة لتسوية التجاوز في الباب األول و الثاني من الفرع ( 6 (وزارة المالية 1941-1942 القسم 11,603 ج.م في ميزانية السنة المالية إضافي بمبلغ
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مشروع قانون بفتح اعتماد 1 (الديوان العام). (13) لتسوية التجاوز في اعتمادات الباب الثاني من الفرع 14 (وزارة المواصالت) المالية 1941-1942 القسم

أضاف بمبلغ 5,597 ج.م في ميزانية السنة المالية 1941-1942 القسم 14 (وزارة المواصالت) لتسوية التجاوز في اعتمادات الباب الثاني من الفرع 1 
(الديوان العام). (14) مشروع  قانون بتخصيص اعتماد قدره 1,500,000 ج.م من االحتياطي العام لشراء مهمات و أصناف احتياطية الستعمال الوزارات و 
المصالح الحكومية، وللبيع للجمهور. (15) مشروع قانون بقصر مفعول تقديرات العائد التي تعمل في مدن اإلسكندرية و بور سعيد و السويس ابتداء من سنة 
1942 على مّدة الحرب فقط. (16) مشروع قانون بتخفيف الضريبة عن صغار مالكي األراضي الزراعية. (17) مشروع قانون بفرض رسم إضافي لألعمال 

الخيرية
8 1 30 1942/8/17 1413 1 ملحق رقم 1 باإلجابة عن السؤال رقم 7

1414-1421 2 نصوص االقتراحات المشار إليها في تقرير لجنة االقتراحات و العرائض

1422 3 مذآرة إيضاحية " لم تكن الحكمة في تحديد ساعات العمل هي رعاية العمال فقط و إنما آانت الحكمة فيها رعاية المصلحة العامة و مصلحة أصحاب 
األعمال..."

1423-1424 4 مذآرة إيضاحية " الحق المكتسب مبدأ من المبادئ العامة المسلم بها قانونا في أية بلد م بالد العالم و بخاصة في مصر..."

1425 5 مذآرة إيضاحية " معلوم أن القطر المصري بلد زراعي بطبيعته، واألطيان الزراعية فيه هي عماد الثروة،..."

1426 6 مذآرة إيضاحية " من القواعد المسلم بها أن األخالق هي أهم ما يرتكز عليه مجد األمة و عظمتها، وقدر سمو األخالق و رفعتها قدر ما تنال األمة من العز 
والسؤدد في مصاف األمم..."

1427-1428 7 مذآرة إيضاحية عن اقتراح بقانون إلغاء األمر العالي الصادر بتاريخ 18 مايو سنة 1892 (الموافق 21 شّوال سنة 1309)

1429 8 صورة الطعن

1430-1432 9 صورة الطعن

1433-1435 10 صورة الطعن

1436-1441 11 نصوص االقتراحات المشار إليها في تقارير لجنة الشؤون المالية

1442-1443 12 نصوص االقتراحات المشار إليها في تقارير لجنة الشؤون الصحية

1444-1445 13 نصوص االقتراحات المشار إليها في تقارير لجنة شؤون المواصالت

1446 14 نصوص االقتراحات المشار إليها في تقارير لجنة الشؤون الداخلية
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1447-1449 15 نصوص االقتراحات المشار إليها في تقارير لجنة شؤون التربية و التعليم

1450 16 " أقبل المصريون على التعليم الثانوي إقباال آثيرا، و أخذت المدارس الثانوية من أميرية و أهلية في توسيع فصولها و قبول جميع المتقدمين  مذآرة تفسيرية
إليها..."

1451-1452 17 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون التأمين االجبارى عن حوادث العمل

8 1 31 1942/8/18

8 1 32 1942/8/19 1532 1 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بتعديل القانون الخاص بربط ميزانية الدولة للسنة المالية سنة 1943-1942

1533-1534 2 مذآرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 00 لسنة 1942 بشأن التعويض عن التلف الذي يصيب المباني والمعامل و اآلالت الثابتة بسبب الحرب

1535-1537 3 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1942-1943 القسم 8 "وزارة المعارف العمومية" فرع 
2 "مصلحة اآلثار المصرية " في الباب الثالث إلنشاء قسم لترميم اآلثار ولمشروع تنظيف مدينة األشمونين.

1538 4
تطلب وزارة العدل فتح االعتمادات الالزمة لتعديل آادر المستشارين بمحكمتي االستئناف و من عن في حكمهم و " مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء

لتعديل نظام منح العالوات لرجال القضاء األهلي و الشرعي و أعضاء النيابة و إلنشاء محكمة أهلية و أخرى شرعية ببيال و تتلخص هذه االقتراحات فيما 
يلى:"

1539 5 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء " تطلب وزارة المعارف إنشاء دور اضافى فوق مبنى المكتبة بكلية الهندسة بجامعة فؤاد األول يتكلف 7000 ج.م 
الستعمال للرسم و مدرجا، على أن ينفذ العمل في أقرب وقت منكن..."

1540 6 " ورد وزارة الزراعة آتاب مؤرخ 13 يوليه سنة 1942 ذآرت فيه أنه بمناسبة انتشار حشرة النطاط بالمديريات الشمالية  مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء
بالوجه البحري و ما تقضى به الضرورة من اتخاذ التدابير الالزمة للمبادرة بالقضاء على هذه اآلفة..."

1541 7 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء " طلبت وزارة الشؤون االجتماعية فتح اعتمادات إضافية بميزانيتها عن السنة المالية 1942/1943..."

1542 8 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء " 1-أبدت وزارة العدل بكتابيها المؤرخين في 7 و22 يونيه سنة 1942 أن القضايا المدنية و التجارية و الجنائية بمحكمة 
مصر االبتدائية األهلية أخذت في الزيادة المضطردة من عام إلى آخر ..."

1543 9 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن عملية تقدير اإليجار السنوي األطيان القطر الزراعية توطئة لتعديل الضريبة ابتداء من سنة 1946

1544-1545 10 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على (1) مشروع قانون بربط الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1942-
1943. (2) مشروع قانون بإلغاء األمر العالي الصادر بتاريخ 18 مايو سنة 1892 بشأن تخصص المحاآم التي تنظر قضايا الحكومة.

8 1 33 1942/8/24 1591-1595 1 نصوص االقتراحات المشار إليها في تقرير لجنة األوقاف و المعاهد الدينية

1596-1606 2 صورة الطعون المشار إليها في تقارير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة.
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1607-1613 3 المذآرات الخاصة بتقارير لجنة الشؤون المالية

1614-1616 4

بيان أسماء حضرات النّواب الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: (1) مشروع قانون بشأن التعويض عن التلف الذي يصيب المباني و 
لمصانع و المعامل و اآلالت الثابتة بسبب الحرب. (2) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 150,800 ج.م في ميزانية السنة المالية 1942-1943 القسم 
8 "وزارة المعارف العمومية" منه مبلغ 141,300 ج.م في الفرع 1 "الديوان العام و التعليم" ومبلغ 3,500 ج.م في الفرع 2 "مصلحة اآلثار المصرية " و 

مبلغ 6,000 ج.م في الفرع 4 "إدارة حفظ اآلثار العربية". (3) مشروع قانون بفتح اعتمادين إضافيين في ميزانية السنة المالية 1942-1943 القسم 11 
وزارة العدل " أحدهما بمبلغ 17,200 ج.م في الفرع 4 "المحاآم األهلية" وثانيهما بمبلغ 3,600 ج.م في الفرع 5 "المحاآم الشرعية". (4) مشروع قانون 
1942-1943 القسم 11 "وزارة العدل" أحدهما بمبلغ 3200 ج.م في الفرع 4 "المحاآم األهلية " و ثانيهما  فتح اعتمادين إضافيين في ميزانية السنة المالية

12 1942-1943 القسم 7500 ج.م، في ميزانية السنة المالية مشروع بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 6 "المجالس الحسبية". (5) بمبلغ 1400 ج.م في الفرع
12 "وزارة 1942-1943 القسم 20,000 ج.م فى ميزانية السنة المالية مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ  بمبنى آلية الهندسة بجامعة فؤاد األول. (6)

الزراعة " باب 3 "أعمال جديدة" لمكافحة حشرة النطاط. (7) مشروع قانون بفتح اعتمادين إضافيين في ميزانية السنة المالية 1942-1943 القسم 16 
"وزارة الشؤون االجتماعية " أحدهما بمبلغ 80,800 ج.م في الفرع 1 "الديوان للعام " و ثانيهما بمبلغ 500 ج.م في الفرع 2 "مصلحة السجون". (8) 
2,000 ج.م في ميزانية السنة المالية 1942-1943 القسم 4 "مجلس الوزراء".(9) مشروع  قانون بفتح اعتماد  مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ

إضافي بمبلغ15,000 ج.م في ميزانية السنة المالية 1942-1943 القسم 6 "وزارة المالية " الفرع 6 "مصلحة األمالك األميرية " الباب الثالث "أعمال جديدة 
" لشراء دار في رمل اإلسكندرية و جعلها مسكنا لمحافظ المدنية. (10) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 7000 ج.م في ميزانية السمة المالية 1942-

1943 القسم 7 ""وزارة التجارة والصناعة "لتنفيذ القانون رقم 11 لسنة 1940 الخا ببيع المحال التجارية ورهنها و القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص 
مشروع قانون بمّد االمتياز الممنوح لشرآة االمنيبوس العمومية المصرية، باستغالل أربعة عشر خطا بقمح التدليس و الغش الصناعي و التجاري. (11)

8 1 34 1942/8/25 1624-1625 بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع القانون الخاص 
بعدم جواز الحجز أو النزول عما يخص المستحقين في األوقاف األهلية إال في حدود معينة.

8 1 35 1942/8/31 1681 1 نصوص االقتراحات المشار إليها في تقارير لجنة شؤون  المواصالت

1682-1684 2 نصوص االقتراحات المشار إليها في تقارير لجنة شؤون التموين

1685 3 "قّدم حضرة النائب المحترم آامل يوسف صالح إلى مجلس النّواب اقتراحا بمشروع قانون باإللغاء األمر العالي الصادر  مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء
في 18 مايو سنة 1892 و الخاص بتحديد المحاآم المختصة بنظر الدعاوى التي ترفع على الحكومية..."

1686-1687 4

يان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: (1) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 2500 جنيه 
في ميزانية السنة المالية 1941-1942 في القسم 6 "وزارة المالية" الفرع 9 "أقالم قضايا الحكومة" الباب األول "مهايا و أجر و مرتبات " للوظائف الجديدة 

18 مايو سنة 1892. (2) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 2000 جنيه في ميزانية  لالزمة لمواجهة ازدياد العمل لسبب إلغاء الدآريتو الصادر في
لسنة المالية 1942-1943 في القسم 9 "وزارة الداخلية " الفرع 1 "الديوان العام " الباب الثاني "مصروفات عامة " إعانة لنقابة الصحفيين. (3) مشروع 

قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 10000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1942-1943 في القسم 11 "وزارة العدل" الفرع 4 "المحاآم األهلية " الباب الثاني 
"مصروفات عامة " لمصاريف المحاماة في قضايا الجنايات.

8 1 36 1942/9/2

8 1 37 1942/9/7 1702 1 صورة الطعن المقدم في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم األستاذ رياض المصري
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8 1 38 1942/9/9 1703-1708 (lost after p.1708）

8 2 0 1942/11/19

8 2 1 1942/11/19

8 2 2 1942/11/23 27-31 1 اللجان و أعضاء آل لجنة

8 2 3 1942/12/1-2

8 2 4 1942/12/9

8 2 5 1942/12/23 103-104 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 6,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1942-1943 القسم 6 "وزارة المالية" في 
الباب الثالث من الفرع 7 "مصلحة األمالك األميرية " لنزع ملكية المنزلين الكائنين بجوار محطة ضغط الهواء بشبرا التابعة لمصلحة المجارى الرئيسية

105-107 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون اعتماد إضافي بمبلغ 4350 ج.م في ميزانية السنة المالية 1942-1943 القسم 5 "وزارة الخارجية " الباب 2 
"مصروفات عامة " للمصروفات الخاصة بإنشاء القنصليتين اللتين تقرر إنشاؤهما في مدينتي ألكاب و ليوبولفيل

108-109 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 2500 جنيه في ميزانية السنة المالية 1942-1943 القسم 12 "وزارة األشغال 
العمومية " الفرع 3 "مصلحة المباني األميرية " الباب 3 " أعمال جديدة " لزيادة تكاليف إنشاء دور اضافى بمبنى آلية الهندسة بجامعة فؤاد األول

110-111 4 تقرير اللجنة عن االقتراح بقانون الخاص بتعديل المادتين 34 و 35 من قانون االنتخاب رقم 148 لسنة 1935

112 5 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن تحقيق صحة نيابة حضرة النائب المحترم أحمد عبد الواحد الوآيل نائب قسم باب الشعرية

112 6 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن صحة نيابة حضرة النائب المحترم عبد الحميد محمد د آرورى بك نائب السلطان حسن

113 7 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن تحقيق صحة نيابة حضرة النائب المحترم األستاذ على محمد جعفر على نائب النحيلة

114 8 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن تحقيق صحة نيابة حضرة النائب المحترم سيد بهنس بك نائب مرآز الفيوم

114-115 9 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من إبراهيم حسن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم حفني مازن نائب سوهاج

116-117 10 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من محمد جاد عبد الرحيم في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم حسن الوآيل نائب
دشنا
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118-125 11 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من حضرة محمد محمد عبد اللطيف افندى في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم الشيخ
أمين محمد حسين الصياد نائب الجمالية

126-127 12

بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: (ا) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 6000 جنيه في 
ميزانية السنة المالية 1942-1943 القسم 6 ( وزارة المالية ) الفرع 7 (مصلحة األمالك األميرية ) الباب 3 (أعمال جديدة) لنزع ملكية المنزلين الذين بجوار 

محطة ضغط الهواء بشبرا التابعة لمصلحة المجارى الرئيسية. (ب) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1942-1943 القسم 5 
(وزارة الخارجية ) الباب الثاني (المصروفات العامة ) بمبلغ 4350 جنيها للمصروفات الخاصة بالقنصليتين العامتين اللتين تقرر إنشاؤهما في مدينتي ألكاب 

و ليوبولفيل. (ج) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1942-1943 القسم 12 ( وزارة األشغال العمومية) فرع 3 (مصلحة المباني 
األميرية ) الباب 3 (أعمال جديدة) مبلغ 2500 جنيه (لزيادة تكاليف إنشاء دور إضافي في مبنى آلية الهندسة بجامعة فؤاد األول.

8 2 6 1942/12/30 140-142 1 1600 جنيه في ميزانية السنة المالية 1942/1943، القسم 16 (وزارة الشؤون  قرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
االجتماعية ) في الباب األول من الفرع 1 ( الديوان العام ) لتعزيز وظائف مصلحة العمل و تنفيذ القانونين 85 و86 لسنة 1942

143-144 2 تقرير لجنة الشؤون الزراعية عن مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 5 لسنة 1926 الخاص بمراقبة بذرة القطن

145-146 3

34 و35 من قانون بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون بتعديل المادتين
االنتخاب رقم 148 لسنة 1935 (الوارد من مجلس الشيوخ). (2) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 1600 جنيه في ميزانية السنة المالية 1942-

1943 القسم 16 "وزارة الشؤون االجتماعية) في الباب األول من الفرع ا (الديوان العام) لتعزيز وظائف مصلحة العمل و تنفيذ القانونين رقمي 85، 86 لسنة 
1926 الخاص بمراقبة بذرة القطن. 5 لسنة 1942. 3- مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم

8 2 7 1943/1/5.6.11 203-206 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن اقتراح بقانون مقدم من حضرة النائب المحترم عبد المنعم مصطفى خليل بتجميد متأخرات الديون العقارية

207-209 2 ملحق رقم 2 بمشروع القانون الخاص بفتح اعتماد إضافي لمقاومة المالريا

210-211 3

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مرسوم بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 
1943-1942 القسم 10 ( وزارة الصحة العمومية ) فرع 1 "الديوان العام و الصحة العامة " بمبلغ 232،300 منه 5000 جنيه في الباب األول و 5300 
222,000 جنيه في الباب الثالث، و ذلك لمكافحة و باء المالريا باستئصال بيئات توالد البعوض و لتعزيز وظائف قسم المالريا و  جنيه في الباب الثاني و

لتغذية فقراء المرض بمديرية أسوان.

212 4 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب وزارة العدل رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم األستاذ حسين محمود فهمي

212 5 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب وزارة العدل رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم األستاذ الشيخ أحمد خليل أبو سديره

212 6 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن تحقيق صحة نيابة حضرة النائب المحترم األستاذ محمد أحمد الغربي نائب العامرية

213-215 7 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقّدم من فؤاد غندور مصطفى النمر و السيد عبد الرحمن حسين و عبد الجليل العجمي في 
صحة انتخاب حضرة النائب المحترم عبد اهللا أباظة بك نائب بردين شرقية

216-219 8 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من سيد الخشت و آمال محمد حسيب في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم محمد
زآى عبد الرازق نائب منشاة مطاى
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220-225 9 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقّدم سيد عيسوى صقر في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم األستاذ حافظ نبيه أبو شهبه 
نائب منوف

222-225 10 تقرير لجنة و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقّدم من أحمد مختار بك في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم الدآتور محمد مراد عبد القادر نائب آفر
صقر

226-229 11 60 من قانون  بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع القانون الوارد من مجلس الشيوخ بتعديل المادة
االنتخاب رقم 148 لسنة 1935

8 2 8 1943/1/12 271-272 1 5070 ج.م في ميزانية السنة المالية 1942-1943 لتغطية الخسارة الناتجة عن عملية  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
استيراد تقاوي البطاطس

273-274 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 3000 ج.م في ميزانية السنة المالية 1942-1943، القسم 6 "وزارة المالية " في 
الباب الثالث من الفرع 3 "مصلحة المساحة" لتغطية التكاليف الالزمة للبعثتين المساحية و الجيولوجية في منطقة البرامية في الصحراء الشرقية "

275-276 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون اعتماد إضافي بمبلغ 1280 جنيها في ميزانية السنة المالية 1942-1943 القسم 11 (وزارة العدل) في الباب 
األول من الفرع 4 (المحاآم األهلية ) إلنشاء 40 وظيفة من الدرجة الثامنة ألقالم ألكاب.

277-279 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 2000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1942-1943 القسم 14 "وزارة المواصالت " 
الباب الثاني من الفرع 2 "مصلحة السكك الحديدية " لمقابلة الزيادة في عدد الوظائف المترتبة على تعديل نظام العمل بقسم هندسة السكة

280-281 5

5070 جنيه في بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: (ا) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
1942-1943 لتغطية الخسارة الناتجة عن عملية استيراد تقاوي البطاطس. (ب) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 3000 جنيه  ميزانية السنة المالية

1942-1943 القسم 6 "وزارة المالية في الباب الثالث من الفرع 3 " مصلحة المساحة " لتغطية التكاليف المالزمة للبعثتين المساحية  في ميزانية السنة المالية
و الجيولوجية في منطقة البرمية في الصحراء الشرقية. (ج) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 1280 جنيه في ميزانية السنة المالية 1943-1942 

القسم 11 "وزارة العدل " في الباب األول من الفرع 4 "المحاآم األهلية " إلنشاء 40 وظيفة من الدرجة الثامنة ألقالم الكاب. (د) مشروع قانون بفتح اعتماد 
2000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1942-1943 القسم 14 "وزارة المواصالت" في الباب األول من الفرع 2 "مصلحة السكك الحديدية "  ضافي بمبلغ

لمقابلة الزيادة في عدد الوظائف المترتبة على تعديل نظام العمل بقسم هندسة 
السكة

8 2 9 1943/1/20 310-313 1 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابات عن الطعن المقدم من محمد الثاقب عمر أحمد خلف اهللا في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم عبد 
الفتاح أبو سحلي بك نائب فرشوط

314-318 2 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعنتين المقدمتين من حضرة األستاذ مصطفى محمد عبد الرحمن جاد اهللا و حسن حسنى افندى في
صحة انتخاب حضرة النائب المحترم األستاذ عبد السالم يوسف، نائب اشمون

319-321 3 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من عبد الغنى محمد الطوبجى في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم األستاذ حسين 
شادي نائب دائرة بندرة المنيا

8 2 10 1943/1/27 340-342 1 تقرير لجنة الشؤون الزراعية عن مشروع قانون لمنع زراعة الحشيش ( تلقنب الهندي) في مصر

343-346 2 تقرير لجنة الشؤون الزراعية عن مشروع قانون بتربية و بيع نباتات الفاآهة

8 2 11 1943/2/1 371-372 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 7000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1942-1943 القسم 12 "وزارة األشغال 
العمومية " في الباب الثاني من الفرع 5 "مصلحة التنظيم ط زيادة على االعتماد المخصص للتوريدات
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373-374 2
تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 5000 جنيه في ميزانية جامعة فاروق األول المالية 1942-1943 زيادة على 

1942-1943 القسم 8 " وزارة المعارف العمومية " في الباب الثاني،  عتمادات الباب الثالث، و فتح اعتماد إضافي بمثل هذا المبلغ في ميزانية السنة المالية
لتكملة إعانة الحكومة لجامعة فاروق األول.

375 3 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب وزارة العدل إذن المجلس في رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم عبد المتعال شلبايه بك

375 4 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب وزارة العدل إذن المجلس في رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم محمد مصطفى عمر بك

375 5 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب وزارة العدل إذن المجلس في رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم جورج مكرم عبيد

376-377 6 قرير لجنة شؤون التموين عن اقتراح حضرة النائب المحترم األستاذ زهير صبري، استيالء الوزارة على جميع المصانع و الشرآات التي تنتج المواد التي
يحتاجها الجمهور في استهالآه الشخصي أو إنتاجه

378-379 7

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: (1) مشروع قانون تربية و بيع نبتات الفاآهة. (2) مشروع 
7000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1942-1943 القسم 12 "وزارة األشغال العمومية " في الباب الثاني من الفرع  قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ

5"مصلحة التنظيم " زيادة على االعتماد المخصص للتوريدات. (3) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 5000 جنيه في ميزانية جامعة فاروق األول 
للسنة المالية 1942-1943 زيادة في اعتمادات الباب الثالث. وفتح اعتماد إضافي بمثل هذا المبلغ في ميزانية السنة المالية 1942-1943 القسم 8 "وزارة 

المعارف العمومية" في الباب الثاني لتكملة إعانة الحكومة الجامعة فاروق األول.

8 2 12 1943/2/10 401-402 1 ملحق رقم 1 باإلجابة عن السؤال رقم 1  / آشف بشرآات االمتياز و االحتكار و تاريخ ابتداء و انتهاء آل منها

403 2 ملحق رقم 2 باإلجابة عن السؤال رقم 13

404-405 3
في 11 "وزارة العدل" 1942-1943 القسم 6000 ج.م في ميزانية السنة المالية تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ

الباب الثاني من الفرع 5 "المحاآم الشرعية " ، قيمة إعانة الحكومة لصندوق معاشات و إعانات المحامين الشرعيين عن السنتين 1941-1942 و 1942-
1943

406-454 4 تقرير لجنة الشؤون الداخلية عن مشروع القانون الخاص بتحديد الدوائر االنتخابية النتخاب أعضاء مجلس النّواب

455-456 5 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن تحقيق صحة نيابة حضرة النائب المحترم األستاذ مصطفى آريم الطرابلسى نائب قسم المنشية

457-459 6 تقرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من الشيخ محمد عبد العظيم خليفة في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم صالح مشالي 
نائب سلوى بحري

460-463 7 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من أبو الحسن على بخيت و محمد جابر محمد بونس في صحة انتخاب حضرة النائب 
المحترم أبو المجد محمد على الناظر بك نائب أرمنت

464-467 8 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من أحمد هريدى عمار في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم محمد أحمد أبو دومه بك 
نائب المدمر
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468-469 9
6000 جنيه في ميزانية السنة  بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بفتح أعماد إضافي بمبلغ

لمالية 1942-1943 القسم 11 "وزارة العدل" في الباب الثاني من الفرع 5 "المحاآم الشرعية " قيمة إعانة الحكومة لصندوق معاشات و إعانات المحامين 
الشرعيين.

470-471 10 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بتحديد الدوائر االنتخابية النتخاب أعضاء مجلس 
النّواب

8 2 13 1943/2/16 495-496 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 3500 جنيه في ميزانية السنة المالية 1942-1943 القسم 6 "وزارة المالية " في 
الباب األول من الفرع 2 "مصلحة الضرائب" لتعزيز الوظائف في قسم الضرائب المنقولة وما يلحق بها.

497-498 2 11700 ج.م في ميزانية السنة المالية 1942-1943 في القسمين 6 "وزارة المالية  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتمادات إضافية بمبلغ
" و 13 "وزارة الزراعة " لمصروفات تنفيذ قانوني تحديد المساحة التي تزرع قطنا، وتعيين المساحات التي تزرع قمحا و شعيرا في سنة 1942

499-500 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 535،500 ج.م في ميزانية السنة المالية 1942-1943 القسم 12 "وزارة األشغال 
العمومية " لتسوية التجاوزات في البابين الثاني والثالث من الفرع 2 "مصلحة الري "

501 4 بيان توزيع مبلغ 535،500 الذي أقره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 24 يناير سنة 1943

502-503 5 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 63،000 ج.م في ميزانية السنة المالية 1942-1943 القسم 12 "وزارة األشغال 
العمومية " في الباب الثاني من الفرعين 5 "مصلحة التنظيم " و 6 "مصلحة المجارى الرئيسية " لمقابلة زيادة أجور العمال

504-505 6 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بالترخيص للحكومة في أخذ مبلغ إضافي من االحتياطي العام لإلنفاق منه في شؤون الطوارئ

506 7 تقرير لجنة الشؤون المالية عن اقتراح حضرة النائب المحترم األستاذ الشيخ عبده محمود البرتقالي تثبيت القيمة اإليجارية لألطيان الزراعية، و عدم إخراج
المستأجر طالما هو قائم بدفع إيجار العام المنتهى

507 8 تقرير لجنة الشؤون الداخلية عن مشروع القانون الخاص بتحديد الدوائر االنتخابية النتخاب أعضاء مجلس الشيوخ

508-539 جدول بتحديد الدوائر االنتخابية لمجلس الشيوخ

540-541 9

3500 ج.م في بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: (1) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
1942-1943 القسم 6 "وزارة المالية " في الباب األّول الفرع 2 "مصلحة الضرائب" لتعزيز الوظائف في قسم الضرائب المنقولة و ما  ميزانية السنة المالية

يلحق بها. (2) مشروع قانون بفتح اعتمادات إضافية بمبلغ 11،700 ج.م في ميزانية السنة المالية 1942-1943 في القسمين6 "وزارة المالية " و 13 
"وزارة الزراعة" لمصروفات تنفيذ قانونى تحديد المساحة التي تزرع قطنا، و تعيين المساحات التي تزرع قمحا و شعيرا في سنة 1942. (3) مشروع قانون 
535,500 ج.م في ميزانية السنة المالية 1942-1943 القسم 12 "وزارة األشغال العمومية " لتسوية التجاوزات في البابين الثاني و  بفتح اعتماد إضافي بمبلغ

الثالث من الفرع 2 "مصلحة الري". (4) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 63,000 ج.م في ميزانية السنة المالية 1942-1943 القسم 12 "وزارة 
األشغال العمومية " في الباب الثاني من الفرعين 5 "مصلحة التنظيم " و 6"مصلحة المجارى الرئيسية " لمقابلة زيادة أجور العمال. (5) مشروع قانون 

بالترخيص للحكومة في أخذ مبلغ إضافي من االحتياطي العام لألنفاق منه في شؤون الطوارئ. (6) مشروع قانون بتحديد الدوائر االنتخابية النتخاب أعضاء 
مجلس الشيوخ.

8 2 14 1943/2/23 555-556 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 15,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1942-1943، القسم 10 "وزارة الصحة 
العمومية " في الباب األول من الفرع 1 "الديوان العام و الصحة العامة"، لتغطية التجاوز في اعتماد أجور عمال اليومية.
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557-558 2 مشروع قانون بمد العمل للسنة المالية 1943-1944 بالضريبة اإلضافية المقررة بالقانون رقم 18 لسنة 1942

559-560 3 تقرير لجنة شؤون األوقاف و المعاهد الدينية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 9420 جنيها في ميزانية وزارة األوقاف للسنة المالية 1942-
1943

561-562 4

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: (1) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 15,000 جنيه 
1942-1943 القسم 10 "وزارة الصحة العمومية " في الباب األول من الفرع 1 "الديوان العام و الصحة العامة" لتغطية التجاوز في  في ميزانية السنة المالية
عتماد أجور عمال اليومية. (2) مشروع قانون بمد العمل للسنة المالية 1943-1944 بالضريبة اإلضافية، المقررة بالقانون رقم 18 لسنة 1942 (3) مشروع 

قانون بفتح اعتماد إضافي قدره 9420 جنيها  في ميزانية وزارة األوقاف للسنة المالية 1944-1943

8 2 15 1943/3/1 575-576 1
تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 15,000 ج.م في ميزانية السنة المالية 1942/1943، القسم 8 "وزارة المعارف 

لعمومية " في الباب الثاني من الفرع 1 "الديوان العام و التعليم " لسّد العجز في ميزانية جامعة فاروق األّول، وفتح اعتماد إضافي بمثل هذا المبلغ في الباب 
الثالث من ميزانية جامعة فاروق األّول للسنة المالية 1943-1942

577-578 2 3350 جنيها في ميزانية السنة المالية 1942-1943، القسم 11 "وزارة العدل" في  قرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
الباب الثاني من الفرع 5 "المحاآم الشرعية " لتسوية التجاوز في البنود 2,3,5,6 من الباب المذآور

579-580 3
تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بملغ 2002 ج.م في ميزانية السنة المالية 1942-1943، القسم 6 "وزارة المالية " في 

1 "الديوان العام"  لتسوية الخسارة الناتجة عن عملية السلفية الصناعية المنوحة في سنة 1934 للجمعية التعاونية لخريجي قسم صناعة  لباب الثالث من الفرع
الجلود بالمدارس الصناعية.

581 4 تقرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن تحقيق صحة نيابة حضرة النائب المحترم فتح اهللا عبد الرحمن البرقوقى بك نائب شباس الشهداء

582-588 5 تقرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن الطعنين المقدمين من حضرتى محمد محمد فتح اهللا برآات افندى واألستاذ أمين مرعى في صحة انتخاب
حضرة النائب المحترم األستاذ سعد اللبان نائب فوه

589-590 6

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: (1) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي 15000 ج.م في 
1942-1943 القسم 8 "وزارة المعارف العمومية " في الباب الثاني من الفرع 1 "الديوان العام والتعليم" لسد العجز في ميزانية جامعة  ميزانية السنة المالية

1942-1943. (2) مشروع قانون بفتح  اروق األول، و فتح اعتماد إضافي بمثل هذا المبلغ في الباب الثالث من ميزانية جامعة فاروق األول للسنة المالية
3350 ج.م في ميزانية السنة المالية 1942-1943 القسم 11 "وزارة العدل" في الباب الثاني من الفرع 5 "المحاآم الشرعية " لتسوية  عتماد إضافي بمبلغ

التجاوز في البنود 2و3و5و6. (3) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 2002 ج.م في ميزانية السنة المالية 1941-1943 القسم 6 "وزارة المالية " في 
الباب الثالث من الفرع 1 "الديوان العام" لتسوية الخسارة الناتجة عن عملية السلفية الصناعية الممنوحة في سنة 1934 للجمعية التعاونية لخريجي قسم 

صناعة الجلود بالمدارس الصناعية.

8 2 16 1943/3/9 622 1 ملحق رقم 1 باإلجابة عن السؤال رقم 5

623-636 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لسنة 1940-1941 المالية

637-648 3 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعون المقّدمة من حضرات عبد الخالق محمود عمرو، عبد  المجيد أحمد عمرو، أحمد السيد عمرو، 
محمد أحمد الجميل في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم عبد الرحمن محمود بك نائب أبو تيج
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649 4 التقرير " نظرت اللجنة بجلستها المنعقدة في مساء الثالثاء 23 فبراير سنة 1943 العرائض المحالة عليها، وقد رأت إحالتها على الوزارات اآلتية..."

650-652 5 تقرير اللجنة " اجتمعت لجنة االقتراحات و العرائض بجلستي 16 و23 فبراير سنة 1943 و نظرت االقتراحات برغبات اآلتية، المحالة عليها من المجلس 
بجلسة 12 يناير سنة 1943 و هي..."

653-655 6 تقرير اللجنة " اجتمعت لجنة االقتراحات والعرائض بجلستي 16 و23 فبراير سنة 1943 و نظرت بعض االقتراحات المحالة عليها من المجلس..."

656 7 التقرير " اجتمعت لجنة االقتراحات و العرائض بجلسة 23 فبراير سنة 1943، و نظرت االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم حسين فوزي 
البرادى بك بعدم الجمع بين صفة الوزير السابق و عضوية مجالس إدارة الشرآات المساهمة و المحال عالي اللجنة بجلسة 12 يناير سنة 1943..."

657-658 8 تقرير اللجنة " اجتمعت لجنة االقتراحات و العرائض بجلسة 23 فبراير سنة 1943 و نظرت االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم األستاذ محمد 
آامل حسن االسيوطى بشأن إحالة قضايا االستئناف..."

659 9 " اجتمعت لجنة االقتراحات و العرائض بجلسة يوم 23 فبراير سنة 1943 و نظرت االقتراحات بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم األستاذ  تقرير اللجنة
محمد فكرى أباظة...."

660-661 10 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لسنة 1941-1940

8 2 17 1943/3/16 736-738 1 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء  عن االتفاق المعقود بين مصر والواليات المتحدة األمريكية بتقرير إعفاءات قضائية في المواد الجنائية األفراد القّوات 
األمريكية في  مصر.

739-740 2 ملحق رقم 2 باإلجابة عن السؤال رقم 15 بيان موجز عن الوسائل التي اتخذتها و تتخذها وزارة الصحة العمومية لمقاومة وباء المالريا في الجنوب

741-743 3 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون بمنع زراعة الحشيش (القنب الهندى) فى مصر

744 4 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب وزارة العدل إذن المجلس فى رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم محمد الشافعى أبو وافية

8 2 18 1943/3/23 765-766 1 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بانداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بمنع زراعة الحشيش (القنب الهندى) فى مصر

767 2 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم األستاذ محمد فكرى أباطه بإلغاء الفقرة األخيرة من المادة الثالث من
القانون رقم 15 لسنة 1923 الخاص باألحكام الفرفية

768-770 3 تقرير اللجنة " اجتمعت لجنة االقترحات و العرائض بجلستى أول و 9 مارس سنة 1943 و نظرت بعض االقتراحات المحالة عليها من المجلس

771-773 4
قرير اللجنة " اجتمعت لجنة االقتراحات والعرائض بجلسة 9 مارس سنة 1943، و نظرت االقتراح بقانون المقّدم من حضرة النائب المحترم جالل حسين، 
بشأن تعديل األحكام الخاصة بالضريبة على أرباح المهن غير التجارية المحال على اللجنة لجلسة 17 أغسطس سنة 1942 و المجدد بتاريخ  4 فبراير سنة 

"...1943

8 2 19 1943/3/30 788-789 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 32000 جنيه فى ميزانية السنة المالية 1942-1943 القسم 12 "وزارة األشغال 
العمومية " الفرع 5 "مصلحة التنظيم " باب 3 "أعمال جديدة" لالستعاضة عن السيرات بالبغال فى أعمال صيانة الشوارع و نظافة العاصمة.
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790-793 2
تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 6000 جنيه فى ميزانية السنة المالية 1942-1943 القسم 6 (وزارة المالية) الفرع 1 

(الديوان العام) فى الباب الثالث (أعمال جديدة) لصرفه الى سمو الخديو السابق، صافى المبلغ الذى آان مستحقا لسموه فى ريع األوقاف الملكية لغاية سنة 
1923، ومن بعض اإليرادات األخرى.

794-798 3 تقرير اللجنة  " اجتمعت لجنة االقتراحات و العرائض بجلسة 16 مارس سنة 1943 و نظرت بعض االقتراحات المحالة عليها من المجلس..."

799-801 4 تقرير اللجنة عن االقتراح بقانون بتنظيم قوات وهيئات البوليس و اختصاصها

802-803 5

يان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: (ا)مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 32,000 ج.م 
1942-1943 القسم 12 "وزارة األشغال العمومية " الفرع 5 "مصلحة التنظيم " باب 3 "أعمال جديدة" لالستعاضةعن السيارات  في ميزانية السنة المالية

بالبغال في أعمال صيانة الشوارع و نظافة العاصمة. (ب) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 6,000 ج.م في ميزانية السنة المالية 1942-1943 القسم 
6 "وزارة المالية " الفرع 1 " الديوان العام" في الباب الثالث "أعمال جديدة" لصرفه إلى سمو الخديوي السابق، صافى المبلغ الذي آان مستحقا لسموه في 

ريع األوقاف الملكية لغاية سنة 1924 و من بعض اإليرادات األخرى.

8 2 20 1943/4/5 828-850 24 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1943-1944 السياسة العامة المالية واالقتصادية

851-912 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع ميزانية الدولة لسنة 1944-1943

8 2 21 1943/4/6

8 2 22 1943/4/8 953 1.2  تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب وزارة الداخلية إذن المجلس في رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم محمد إبراهيم نور

954 3.4 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن تحقيق صحة نيابة حضرة النائب المحترم يحيى السيد بهنس بك نائب مرآز الفيوم

955-961 5 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعنتين المقدمتين من حضرتي راغب على الخطيب افندى و عبد اهللا عبد الفتاح بك في صحة انتخاب 
حضرة النائب المحترم مصطفى عبد القوى معبد نائب ابشواى الرمان

962-965 6 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من حضرة األستاذ راغب حنا المحامى، في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم محمد 
حلمي سليم بك نائب النعناعية

8 2 23 1943/4/10

8 2 24 1943/4/11 998-999 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 1943-1944 المصروفات

1000-1001 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1943-1944 المصروفات
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1002 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1943-1944 / قسم 4- مجلس الوزراء

1003-1009 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1943-1944 / قسم 11 - وزارة العدل

1010-1014 5 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1943-1944 المصروفات / قسم 17- وزارة الوقاية المدنية

1015-1018 6 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1943-1944 المصروفات / قسم 18- وزارة التموين

1019 7 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1943-1944 المصروفات / قسم 20-معاشات و مكافآت

1020 8 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1943-1944 المصروفات / قسم 21- مصروفات تنفيذ المعاهدة المصرية 
البريطانية

1021 9 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1943-1944 المصروفات / قسم 23- إعانة غالء المعيشة

8 2 25 1943/4/12 1029-1030 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1943-1944 / المصروفات قسم 5- وزارة الخارجية

1031-1033 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 1943- 1944 / المصروفات  قسم 7- وزارة التجارية و الصناعة

1034-1044 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1943-1944 / المصروفات قسم 10-وزارة الصحة العمومية

1045-1052 4 المصروفات قسم 16- وزارة الشؤون االجتماعية

8 2 26 1943/4/13 1065-1073 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة، للسنة المالية / المصروفات قسم 8- وزارة المعارف العمومية

1074-1083 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1943-1944 / المصروفات قسم 9- وزارة الداخلية

1084-1092 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1943-1944 المصروفات قسم12 -وزارة األشغال العمومية

1093-1094 4 10,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1942-1943، القسم 2(الدين العام) عالوة  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
على االعتماد المدرج في البند 10 لحيطة السندات على الخزانة

1095-1096 5 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 9,000 ج.م، في ميزانية السنة المالية 1942-1943، القسم 12 (وزارة األشغال 
العمومية ) في الباب الثاني من الفرع 5 (مصلحة التنظيم ) زيادة على االعتماد المدرج في البند 1 "عليق"
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1097-1099 6 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 17,200 ج.م في ميزانية السنة المالية 1942-1943، القسم 11 " وزارة العدل" في 
الباب الثالث من آل من الفرع 1 (الديوان العام) و الفرع 2 (المحاآم األهلية ) و الفرع 3 (المجالس الحسبية)

1100-1101 7 6,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1942-1943، القسم 6 " وزارة المالية " في  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
الباب الثاني من الفرع 8 "مصلحة الجمارك" لتسوية التجاوز في جملة اعتمادات الباب المذآور

1102-1103 8 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 112,488 ج.م في ميزانية السنة المالية 1943-1944 القسم 16 "وزارة الشؤون 
االجتماعية " في الباب الثاني من الفرع 1 " الديوان العام"، زيادة على االعتماد المدرج إلعانة الجمعيات الخيرية و االجتماعية و ألعمال البر

1104-1105 9

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: (1) مشروع بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 100000 جنيه في 
1942-1943 القسم 2 "الدين العام " عالوة على االعتماد المدرج في البند 10 الحتياطى السندات على الخزانة. (2) مشروع قانون بفتح  ميزانية السنة المالية
9500 جنيه في ميزانية السنة المالية 1942-1943 القسم 12 " وزارة األشغال العمومية " في الباب الثاني من الفرع 5 "مصلحة التنظيم  عتماد إضافي بمبلغ
" زيادة على االعتماد المدرج في البند 10 "عليق". (3) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 17200 جنيه في ميزانية السنة المالية 1942-1943 القسم 

11 "وزارة العدل" في الباب الثالث آل من الفرع 1 "الديوان العام " و الفرع 4 "المحاآم األهلية " والفرع 6 "المجالس الحسبية" لتسوية تجاوزات بعض 
بنود الباب المذآور. (4) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بملغ 6500 جنيه في ميزانية السنة المالية 1942-1943 القسم 6 " وزارة المالية " في الباب 

الثاني من  الفرع 8 "مصلحة الجمارك" لتسوية التجاوز في جملة اعتمادات الباب المذآور. (5) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 112488 جنيه في 
ميزانية السنة المالية 1942-1943 القسم 16 "وزارة الشؤون االجتماعية في الباب الثاني من الفرع 1 "الديوان العام " زيادة على االعتماد المدرج إلعانة 

الجمعيات الخيرية و االجتماعية و األعمال البر.

8 2 27 1943/4/14 1

1128-1130 2 ملحق رقم 2 باإلجابة عن السؤال رقم 7 قرار و حفظ

8 2 28 1943/4/17 1143-1149 1 ملحق رقم 1 القسم 14- وزارة المواصالت

1150-1153 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة، للسنة المالية 1942-1944 / المصروفات قسم 13- وزارة الزراعة

1154-1166 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1943-1944/ المصروفات قسم 15- وزارة الدفاع الوطني

1167 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1943-1944 / المصروفات قسم 19- البعثات العلمية

1168-1181 5 المصروفات  قسم 6- وزارة المالية

8 2 29 1943/4/18 1197-1198 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1943-1944 / المصروفات  قسم 22- مصروفات حالة الطوارئ

1199-1202 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بتعديل الضريبة المفروضة على المسارح و غيرها من محال الفرجة و المالهي
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1203-1206 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفرض رسم انتقال عل شراء األوراق المالية

1207 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بزيادة رسم الدمغة على المراهنات و اليانصيب

1208-1209 5
بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: (1) مشروع قانون بتعديل الضريبة المفروضة على 

لمسارح و غيرها من محال الفرجة و المالهي. (2) مشروع قانون بفرض رسم انتقال على شراء األوراق المالية. (3) مشروع قانون بزيادة رسم الدمغة 
على المراهنات و اليانصيب.

8 2 30 1943/4/19 1235-1241 ملحق باإلجابة عن السؤال رقم 5

8 3 1 1943/11/18

8 3 1 1943/11/18

8 3 2 1943/11/22

8 3 3 1943/11/29 61-64 1
255,800 ج.م في ميزانية السنة المالية 1943-1944، لتعديل آادر رجال البوليس من  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد بمبلغ

آونستبالت و ضباط صف و أنفار، موزع على الباب األول من آل من القسم 1-فرع 3 "ديوان جاللة الملك"، والقسم 9 " وزارة الداخلية " فرع 1 " الديوان 
العام " و فرع 2 " البوليس " و فرع 3 " الخفر" و أبواب أخرى من القسم 22 ا "مصلحة حالة الطوارئ- طوارئ البوليس"

65-67 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح  اعتمادات إضافي بمبلغ 4200 ج.م في ميزانية السنة المالية 1943-1944 في البابين األول و الثاني من 
القسم 5 "وزارة الخارجية " إلنشاء مفوضيات مصرية في روسيا والبرازيل و الصين و سوريا و لبنان

68-70 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 8000 ج.م في ميزانية السنة المالية 1943-1944 في الباب الثاني من القسم 5 
"وزارة الخارجية " لنفقات إنشاء مفوضية بإثيوبيا.

71-72 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 34200 ج.م في ميزانية السنة المالية 1943-1944، في الباب الثاني من الفرع 4 
"مصلحة المناجم و المحاجر" قسم 6 "وزارة المالية " زيادة على المبالغ المدرجة لمصروفات محجر البازالت بأبي زعبل.

73-74 5 50000 ج.م في ميزانية السنة المالية 1943-1944 في الباب الثالث من الفرع 2 "مصلحة اآلثار المصرية " قسم 8 "وزارة  مشروع قانون بفتح اعتماد بمبلغ
المعارف العمومية" لنزع ملكية منازل األهالي المقامة في منطقة القرنة األثرية.

75-76 6 10,000 ج.م في ميزانية السنة المالية 1943-1944، القسم 11 "وزارة العدل" في  قرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي مبلغ
الباب الثاني من الفروع 4 "المحاآم األهلية" إلعانة نادى القضاة.

77-78 7 40000 ج.م في ميزانية السنة المالية 1942-1944 في الباب الثاني من الفرع 2 "مصلحة  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد بمبلغ
السكك الحديدية" من القسم 14 "وزارة المواصالت".
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79-81 8
تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون يفتتح اعتماد إضافي بمبلغ 60000 ج.م في ميزانية السنة المالية 1943-1944 في الباب الثالث من الفرع 6 
(مصلحة  الطرق و الكباري) القسم 14 "وزارة المواصالت" لمشروع عمل مداخل الممر العلوي لمدينة سمنود لتوصيل آوبري سمنود على النيل بالطريق 

الزراعي على ترعة الساحل.

82-83 9 50000 ج.م في ميزانية السنة المالية 1943-1944 زيادة على االعتماد المدرج  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
القسم 25 " مصروفات غير منظورة"

84-85 10
تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 62,000 ج.م في الباب الثالث من ميزانية جامعة فاروق  األول للسنة المالية 1943-

1944 لشراء مهمات و أدوات و آالت و عقاقير لكلياتها العلمية. و فتح اعتماد السنة المالية 1943-1944 القسم 8 "وزارة المعارف العمومية " في الباب 
الثاني من الفرع 1 "الديوان العام" لزيادة إعانة الحكومة الجامعة فاروق األول

86-87 11 3500 ج.م في ميزانية وزارة األوقاف للسنة المالية 1944-1943  تقرير لجنة شؤون األوقاف و المعاهد الدينية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي قدره
لتنفيذ مشروع أنصاف الجامعيين

88-89 12 تقرير لجنة شؤون األوقاف و المعاهد الدينية عن مشروع القانون الخاص بفتح اعتماد إضافي قدره 3000 جنيه لصرف العالوات المستحقة للمستخدمين 
المنسيين

90-92 13

255,800 فى بيان أسماء حضرات النواب المحتمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على يأتى: (1) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ
ميزانية السنة المالية 1943-1944 لتعديل آادر رجال البوليس من آونستبالت و ضباط صف و أنفار موزع على الباب األول من آل القسم 1- فرع 3 " 

ديوان جاللة المليك " و القسم 9 - "وزارة الداخلية " فرع 1 "الديوان العامة " و فرع 2 "البوليس " وفرع 3 "الخفر" وأبواب أخرى من القسم 22 ا 
"مصروفات حالة الطوارئ - طوارئ البوليس". (2) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 42,000 فى ميزانية السنة المالية 1943-1944 فى البابين 

األول و الثانى من القسم 5 "وزارة الخارجية " ألنشاء مفوضيات مصرية فى روسيا و البرازيل و الصين و سوريا و لبنان. (3) مشروع قانون بفتح اعتماد 
8,000 ج.م فى ميزانية السنة المالية 1943-1944 فى الباب الثانى من القسم 5 "وزارة الخارجية" لنفقات إنشاء مفوضية بأثيوبيا. (4) مشروع  إضافى بمبلغ

قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 34,200 ج.م فى ميزانية السنة المالية 1943-1944 فى الباب الثانى من الفرع 4 "مصلحة المناجم و المحاجر" قسم 6 
زعبل بأب البازلت محجر لمصروفات المدرجة المبالغ عل زيادة " المالية 2 "مصلحة اآلثار المصرية (5)"وزارة 1943-1944 فى الباب الثالث من الفرع 50,000 ج.م فى ميزانية السنة المالية  " مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ

 قسم 8 "وزارة المعارف العمومية " لنزع ملكية منازل األهالى المقامة فى منطقة القرنة األثرية. (6) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى 10,000 ج.م فى
 ميزانية السنة المالية 1943-1944 القسم 11 "وزارة العدل " فى الباب الثانى من الفرع 4 "المحاآم األهلية " إلعانة نادى القضاة. (7) مشروع قانون بفتح
 اعتماد إضافى بمبلغ 40,000 ج.م فى ميزانية السنة المالية 1943-1944 فى الباب الثانى من الفرع 2 "مصلحة السكك الحديدية " من القسم 14 "وزارة
 المواصالت". (8) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 60,000 ج.م فى ميزانية السنة المالية 1943-1944 فى الباب الثالث من الفرع 6 ( مصلحة

 الطرق والكبارى  ) القسم 14 "وزارة المواصالت " لمشروع عمل مدخل الممر العلوى مبدينة سمنود لتوصيل آوبرى سمنود على النيل بالطريق الزراعى
 على ترعة الساحل. (9) مشورع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 50,000 ج.م فى ميزانية السنة المالية 1942-1944 زيادة على االعتماد المدرج للقسم 25

62,000 ج.م فى الباب الثالث من ميزانية جامعة فاروق األول للسنة المالية" مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ (10) ."  مصروفات غير منظورة
مماثل فى ميزانية السنة المالية 1943-1944 القسم 8 "وزارة المعارف العمومية " فى الباب الثانى من الفرع 1 "الديوان العام" لزيادة اعانة الحكومة 

الجامعة فاروق األول. (11) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى قدره 3,500 ج.م فى ميزانية وزارة األوقاف للسنة المالية 1943-1944 لتنفيذ مشروع 
انصاف الجامعيين. (12) مشروع القانون الخاص بفتح اعتماد إضافى قدرخ 3,000ج.م  لصرف العالوات المستحقة للمستخدمين المنسيين.

8 3 4 1943/11/30 105-106 1
9000 جنيه في ميزانية  بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ

السنة المالية 1943-1944 القسم 12 "وزارة األشغال العمومية " في الباب الثالث من الفرع 3 "مصلحة المباني األميرية " إلجراء تعديالت في مباني الدار 
التي يقيم فيها محافظ اإلسكندرية.
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8 3 5 1943/12/13 107-126

8 3 6 1943/12/20.2
1.22 202-276 1

تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن 1- مشروع قانون بشأن الرسوم القضائية و رسوم التوثيق في المواد المدنية. 2- مشروع قانون بشأن الرسوم في المواد 
لجنائية. 3- مشروع قانون بشأن الرسوم أمام المحاآم الشرعية. 4- مشروع قانون بشأن الرسوم في المجالس الحسبية. 5- مشروع قانون بشأن رسوم 

التسجيل و رسوم الحفظ.

277 2 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين غادرة الجلسة بغير إذن.

8 3 7 1943/12/27 313 1 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض / اقتراح بقانون / مذآرة إيضاحية

314 2 التقرير الثالث لجنة االقتراحات و العرض / االقتراح األّول / االقتراح الثاني / التقرير الرابع

315-316 3
يان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون بشأن الرسوم القضائية و رسوم التوثيق 

في المواد المدنية. 2- مشروع قانون بشأن الرسوم في المواد الجنائية. 3- مشروع قانون بشأن الرسوم أمام المحاآم الشرعية. 4- مشروع قانون بشأن الرسوم 
أمام المجالس الحسبية. 5- مشروع قانون رسوم التسجيل و رسوم الحفظ.

8 3 8 1944/1/3.4.5.
10.12. 414-415 1 تقرير لجنة شؤون التربية و التعليم عن تقرير معالي وزير المعارف عن إصالح التعليم في مصر

416-447 2 تقرير حضرة المعالي وزير المعارف العمومية عن إصالح التعليم في عناية الدول الديمقراطية بشؤون التعليم بعد الحرب

448 3 مراجع سياسة التعليم

449-454 4 تقرير لجنة الشؤون التجارية و الصناعية عن مشروع قانون خاص بإحصاء اإلنتاج الصناعي

455-456 5 بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون خاص بإحصاء اإلنتاج الصناعي

8 3 9 1944/1/17 471 1 التقرير/ االقتراح : توسيع مساحة األسواق و تنظيمها يتمشى مع مقتضيات الصحة العامة و يساير الرقى الحاضر و يكفر الرفق باإلنسان و الحيوان

472-473 2 لتقرير/ مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1943-1944 القسم 14 "وزارة المواصالت" فرع 6 "مصلحة الطرق و الكباري" الباب 
الثالث "أعمال جديدة" لتوسيع و تحسين الطرق الزراعية. / مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء / مرسوم بمشروع قانون

474-475 3 التقرير/ مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1943-1944 القسم 14 "وزارة المواصالت" الفرع 6 "مصلحة الطرق و الكباري" 
الباب 3 "وزارة المواصالت" الفرع 6 "مصلحة الطرق و الكباري" الباب 3 " أعمال جديدة " / مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء / مرسوم بمشروع قانون
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476-477 4

التقرير/ مشروع قانون بفتح إعتمادين إضافيين في ميزانية السنة المالية 1943/1944 في ميزانية جامعة فاروق األول الباب الثالث (القسم المستشفيات) 
لشراء العمارة المجاورة للمستشفى األميري باإلسكندرية من الجهة البحرية لتوسيع آلية الطب و إنشاء أقسام جديدة بها، و القسم 10 (وزارة الصحة العمومية 

) فرع 1 (الديوان العام و الصحة العامة) باب 2 (مصروفات عامة) لزيادة إعانة وزارة الصحة العمومية الجامعة فاروق األول./ مذآرة مرفوعة إلى مجلس 
الوزراء / مرسوم بمشروع قانون

478-479 5
3 "مصلحة المباني األميرية الفرع " 12 "وزارة األشغال العمومية 1943-1944 القسم التقرير/ مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية
" الباب 3 "أعمال جديدة" إلجراء ترميمات و تعديالت و إضافات بمباني مستشفى الحميات بإمبابة./ مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء/ مرسوم بمشروع 

قانون

480-481 6

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: مشروعات قوانين اعتمادات إضافية في ميزانية 1943-
1944 بالمبالغ اآلتية: 1- 87,500 جنيه قسم 14 "وزارة المواصالت" في الباب الثالث فرع 6 "مصلحة الطرق و الكباري" لتوسيع و تحسين الطرق 

لزراعية. 2- 11,000 جنيه قسم 14 "وزارة المواصالت" في الباب الثالث فرع 6 مصلحة الطرق و الكباري إلصالح الطريق رقم 428. 3- 20,000 جنيه 
في ميزانية جامعة فاروق األّول في الباب الثالث (قسم المستشفيات ) لتوسيع آلية الطب و إنشاء أقسام جديدة. 4- 13,120 جنيه قسم 12 "وزارة األشغال 

العمومية " في الباب الثالث فرع 3 "مصلحة المباني " إلجراء ترميمات و تعديالت بمستشفى حميات إمبابة.

482-485 7 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقّدم من األستاذ حسين حمد اهللا المحامى في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم الشيخ أحمد 
محمد خليل أبو سديره نائب آوم بدر بمديرية جرجا

486-487 8 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقّدم من محمد قطب عبد اهللا افتدى في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم الشيخ وزير 
بهنساوى قناوى نائب دائرة دير براوه بمديرية بنى سويف

488 9 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن تحقيق صحة نيابة حضرة النائب المحترم محمد أحمد على البديوى نائب السويس

8 3 10 1944/1/24.25
.26 559-561 1 التقرير/ مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1943-1944 قسم 18 "وزارة التموين " باب 3 "أعمال جديدة" لسد الخسارة في 

عمليات شراء و بيع القمح و الشعير محصول سنة 1943./ مذآرة مرفوعة ألي مجلس الوزراء / مرسوم بمشروع قانون

562-563 2 التقرير/ مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1943-1944 القسم 6 "وزارة المالية " فرع 1 "الديوان العام" باب1 "مهايا و أجر و 
مرتبات" إلنشاء مرقبة عامة للقرض الوطني. / مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء / مرسوم بمشروع قانون

564-567 3 لتقرير/ مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1943-1944 باب األّول (مهايا و أجر و مرتبات) من األقسام و الفروع المبينة في 
الكشف المرافق لتنفيذ مشروع أنصاف الجامعيين. / مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء / مرسوم بمشروع قانون

568-569 4 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن مشروع قانون بتعديل المادة 4 من القانون رقم 44 لسنة 1934 بتقرير النظام الخاص برسوم السيارات

570-571 5 تقرير لجنة الشؤون الزراعية عن مشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1942 الخاص بتحديد المساحة التي تزرع قطنا في سنة 
1944-1943 الزراعية

572-573 6

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: مشروعات قوانين بفتح اعتمادات إضافية في ميزانية السنة 
لمالية 1943-1944 بالمبالغ اآلتية: (1) 2,500,000 جنيه القسم 18 "وزارة التموين" في الباب الثالث (أعمال جديدة) لسد الخسارة في عمليات شراء و بيع 

1943. (2) 981 جنيها القسم 6 "وزارة المالية " في الباب األول من الفرع 1 "الديوان العام" للصرف على إنشاء مراقبة عامة  لقمح وشعير محصول سنة
للقرض الوطني في المدة الباقية من السنة المالية و هي ثالثة أشهر. (3) 42,234 جنيها الباب األول "مهيات و أجرو مرتبات" لتنفيذ مشروع أنصاف 

الجامعيين. (4) 60 جنيها في ميزانية جامعة فؤاد األول (باب أول) لتنفيذ مشروع أنصاف الجامعيين. (5) مشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 
43 لسنة 1942 الخاص بتحديد المساحة التي تزرع قطنا في سنة 1943-1944 الزراعية .
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574-597 7 تقرير لجنة الشؤون االجتماعية و العمل عن مشروع قانون بشأن الجمعيات التعاونية المصرية

8 3 11 1944/1/31 627-628 1 تقرير اللجنة االقتراحات و العرائض/ اقتراح بقانون بمنح تيسير الوفاء بالديون العقارية / مذآرة إيضاحية

629-630 2 تقرير اللجنة االقتراحات و العرائض

631-632 3 التقرير اللجنة الشؤون األوقاف  والمعاهد الدينية / مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية وزارة األوقاف للسنة المالية 1943-1944 / مرسوم 
بمشروع قانون / مذآرة مرفوعة لمجلس األوقاف األعلى

633-639 4 التقرير اللجنة الشؤون الزراعية / مذآرة تفسيرية لمشروع قانون اإلصالح الزراعي القروي / مرسوم بمشروع قانون بشأن اإلصالح الزراعي القروي

640-641 5 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بشأن الجمعيات التعاونية المصرية.

642-643 6 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي قدره 860 جنيها في ميزانية 
وزارة األوقاف للسنة المالية 1943-1944 إلقامة مبان على قطعة أرض فضاء بجهة تلبيس

8 3 12 1944/2/7 659 1 تقرير لجنة شؤون التموين عن اقتراح حضرة النائب المحترم األستاذ وهبي أديب وهبة توزيع الزيت بالكوبونات

660-668 2 / مشروع قانون خاص بتعويض األضرار التي تصيب األشخاص بسبب الحرب / جدول يبين مقدار التعويض  لتقرير اللجنة الشؤون الوقاية المدنية
للمستحقين في حالة الوفاة وآيفية توزيعه فيما بينهم

669-670 3 التقرير لجنة شؤون الوقاية المدينة / مشروع قانون بتعديل المادة 17 من القانون رقم 88 لسنة 1942

670 4 التقرير لجنة االقتراح األول / نص االقتراحين (1) (2)

671-673 5 تقرير اللجنة االقتراحات و العرائض

674-675 6 يان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون اإلصالح القروي 2- مشروع قانون 
بتعديل المادة 17 من القانون رقم 88 لسنة 1942 بشأن التعويض الذي يصيب المباني و المعامل و اآلالت الثابتة بسبب الحرب

8 3 13 1944/2/14 703-705 1 / مشروع قانون بشأن مكافحة مرض التسمم الدموي (الخناق) في الحيوان / مذآرة تفسيرية لمشروع القانون الخاص بمكافحة  لتقرير اللجنة الشؤون الزراعية
مرض التسميم الدموي (الخناق) في الحيوانات

706-710 2 التقرير اللجنة الشؤون المواصالت / مشروع قانون بتعويض أفراد طاقم السفن التجارية ضد أخطار الحرب

711-713 3 التقرير اطلعت اللجنة على هذا الحساب فتبين لها :
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714-715 4 التقرير اللجنة الشؤون األوقاف / مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 2388 ج.م في ميزانية وزارة األوقاف للسنة المالية 1943-1944 / مذآرة 
مرفوعة لمجلس األوقاف األعلى

716-717 5
بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: (1) مشروع قانون بتعويض أفراد طاقم السفن التجارية ضد 

أخطار الحرب. (2) مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للجامع األزهر و المعاهد الدينية للسنة المالية 1941-1942. (3) مشروع قانون بفتح اعتماد 
إضافي بمبلغ 5230 جنيه في ميزانية وزارة األوقاف للسنة المالية 1944-1943.

8 3 14 1944/2/21.22 741 1 التقرير/ مشروع قانون بتعديل المادة 4 من القانون رقم 44 لسنة 1934 بتقرير النظام الخاص برسوم السيارات

742-743 2 / مرسوم بمشروع قانون بتعديل المادة السابقة من المرسوم بقانون الصادر في 21 أبريل سنة 1926 المعّدل  تقرير اللجنة الشؤون التجارية والصناعية
بالمرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1929 بشأن صيد األسماك

744-748 3 / مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1923 الخاص بنظام األحكام العرفية./ مذآرة إيضاحية لمشروع  تقرير اللجنة الشؤون التشريعية
القانون الخاص بتعديل أحكام القانون رقم 15 لسنة 1923 بشأن نظام األحكام العرفية.

749-750 4 تقرير لجنة الشؤون الزراعية عن مشروع قانون بإحصاء الحيوان / مشروع قانون بإحصاء الحيوان/ مرسوم بمشروع قانون

751-752 5

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون بشأن مكافحة مرض التسمم الدموي 
(الخناق) في الحيوان. 2- التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 2500000 جنيه السنة المالية 1944-1943 

"لوزارة التموين" لسد الخسارة في عمليات شراء و بيع القمح و الشعير و الذرة محصول سنة 1943. 3- مشروع قانون بتعديل المادة 4 من القانون رقم 44 
لسنة 1934 بتقرير النظام الخاص برسوم السيارات. 3- مشروع قانون بتعديل المادة السابعة من المرسوم بقانون الصادر في 21 أبريل سنة 1926 المعدل 

بالمرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1929 بشأن صيد أسماك.

8 3 15 1944/2/28. 
29,3/1

8 3 16 1944/3/8 838-839 1 تقرير اللجنة االقتراحات و العرائض

840-841 2
لتقرير/ (1) مشروع قانون بتعديل المواد 54 و55 فقرة أولى و 130 من القانون المدني األهلي و إلغاء المادة 18 منه (2)االقتراح بقانون آما ورد من مجلس 
لشيوخ : اقتراح بمشروع قانون مقّدم من حضرة الشيخ المحترم أحمد رمزي بك بإلغاء المادة 37 من القانون المدني المختلط / مشروع القانون آما أقرته لجنة 

الشؤون التشريعية بمجلس النواب: مشروع قانون بإلغاء المادتين 37 و الفقرة الثانية من المادة 77 من القانون المدني المختلط

842 3 التقرير/ مشروع قانون ببيان القانون الواجب التطبيق في مسائل المواريث و الوصايا

843-844 4 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي : 1- اقتراح بقانون وارد من مجلس الشيوخ بإلغاء المادة 37 
من القانون المدني المختلط. 2- مشروع قانون ببيان القانون الواجب التطبيق في المواريث و الوصايا. 3- مشروع قانون بإحصاء الحيوان.

8 3 17 1944/3/13 869 1 تقرير اللجنة شؤون المواصالت / نص االقتراح

869 2 تقرير اللجنة شؤون المواصالت / نص االقتراح
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870-875 3 تقرير لجنة الشؤون التشريعية / مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1923 الخاص بنظام األحكام العرفية / مذآرة إيضاحية لمشروع 
القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1923 بشأن نظام األحكام العرفية.

876-877 4 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بتعديل المواد 54 و 55 و 130 من القانون المدني 
األهلي و إلغاء المادة 18 منه.

8 3 18 1944/3/20 886-887 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1943-1944 القسم 15 "وزارة الدفاع الوطني" فرع 2 "مصلحة 
الحدود" باب 3 ( أعمال جديدة) بمبلغ 25000 ج.م إلعانة أهالي المناطق الصحراوية / مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء

887-888 2 التقرير/ نصوص االقتراحات

889-890 3
بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1923 

الخاص بنظام األحكام العرفية، و مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1943-1944 في القسم 15 "وزارة الدفاع الوطني" فرع 2 
"مصلحة الحدود" باب3 أعمال جديدة بمبلغ 25,000 جنيه إلعانات أهالي المناطق الصحراوية.

8 3 19 1944/3/21. 
22 936-937 1 التقرير/ مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1943-1944 القسم 5 "وزارة الخارجية " باب 3 " أعمال جديدة " لشراء منزل مجاور 

للقنصلية الملكية المصرية بلندن و إصالحه. / مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء

938-977 2 تقرير لجنة الشؤون التشريعية / مذآرة تفسيرية عن التعديالت المقترحة في قانون المحاماة رقم 135 سنة 1939

978-979 3 23,000 جنيه في ميزانية  بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
السنة المالية 1943-1944 في الباب الثالث من القسم 5 "وزارة الخارجية " لشراء منزل مجاور للقنصلية الملكية المصرية بلندن و إصالحه.

8 3 20 1944/3/27. 
28.29, 4/3.4 1074-1075 1 تقرير لجنة الشؤون المالية / مشروع قانون بفتح اعتمادات إضافية في ميزانية السنة المالية 1943-1944 القسم 23 "إعانة غالء المعيشة " لتسوية تجاوز 

هذا القسم لجامعة فؤاد األول و للجامع األزهر و المعاهد الدينية.  / مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء

1076-1077 2
2 فرع " 12 "وزارة األشغال العمومية 1943-1944 القسم مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية / تقرير لجنة الشؤون المالية

"مصلحة الري" في باب الثاني "مصروفات عامة " و في الباب الثالث "أعمال جديدة " لتسوية تجاوزات البابين المذآورين. / مذآرة مرفوعة إلى مجلس 
الوزراء

1078 3 تقرير لجنة الشؤون المالية / مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1943-1944 القسم 10 " وزارة الصحة العمومية"  فرع 3 "البلدية 
و المجلس المحلية " الباب 2 مصروفات عامة لمنح إعانة لمجلس محلي أسوان إلنشاء حمام شعبي بمدينة أسوان./ مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء

1079-1111 4 سياسة المالية و االقتصادية

1112-1113 5

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي : ( أ ) ثالثة مشروعات قوانين باعتمادات إضافية في ميزانية 
لسنة المالية 1943-1944: 1- بمبلغ 1,160,000 جنيه القسم 13 " إعانة غالء المعيشة " لتسوية تجاوز هذا القسم على أن يخصص منه مبلغ 37,000 

جنيه لجامعة فؤاد األول و 15,000 جنيه للجامع األزهر والمعاهد الدينية و يؤخذ هذا االعتماد من الوفور العامة للميزانية. 2- بمبلغ 2,000,000 جنيه القسم 
12 "وزارة األشغال العمومية " منه مبلغ 550,000 جنيه في الباب الثاني "مصروفات عامة" و 1,450,000 جنيه في الباب الثالث "إعمال جديدة" لتسوية 
تجاوزات البابين المذآورين و يؤخذ من زيادة اإليرادات على المصروفات. 3- بمبلغ 13,000 جنيه القسم 6 "وزارة المالية " في الباب الثاني من الفرع 8 

مصلحة الجمارك لتسوية التجاوز في جملة اعتمادات الباب المذآور. (ب) االقتراح بقانون من حضرتي النائبين المحامين األستاذين آامل يوسف صالح و عبد 
الفتاح الشلقانى بشأن المحاماة أمام المحاآم الوطنية.

1114-1115 6 بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بتعديل المادتين 1، 2 من القانون رقم 69 لسنة 1942 
بشأن تخفيض الضريبة عن صفار مالكي األراضي الزراعية.
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1116-1117 7 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بتعديل المادة 97 من القانون رقم 14 سنة 1939 
الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رءوس األموال المنقولة. و على األرباح التجارية و الصناعية. و على آسب العمل.

8 3 21 1944/4/4 1125-1126 1 التقرير/ قسم 1- المخصصات الملكية و ديوان جاللة الملك

1127-1128 2 التقرير/ قسم 4- مجلس الوزراء

1129-1130 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1944-1945 المصروفات  قسم 5- وزارة الخارجية

1131-1140 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1944-1945  المصروفات قسم 10- وزارة الصحة العمومية

1141-1142 5 التقرير المصروفات قسم 17- وزارة الوقاية المدنية

9 1 0 1945/1/18

9 1 1 1945/1/18 17-21 1 آشف بأسماء حضرات النّواب المحترمين

9 1 2 1945/1/22

9 1 3 1945/1/29.30

9 1 4 1945/2/5.6.7.
12. 117 مشروع الرد على خطاب العرش

9 1 5 1945/2/14

9 1 6 1945/2/19.20

9 1 7 1945/2/24

9 1 8 1945/2/26 162-164 1 بيان حضرة صاحب الدولة أحمد ماهر باشا عن إعالن مصر الحرب

165-166 2 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على الثقة بالوزارة.
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9 1 9 1945/3/5

9 1 9 1945/3/6

9 1 10 1945/3/12 208-209 1 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة بعض حضرات النواب الذين فازوا بالترشيح و لم يطعن في صحة نيابتهم.

210-212 2 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن تحقيق صحة نيابة حضرات النّواب المحترمين الذين فازوا باالنتخاب و لم يطعن في صحة انتخابهم

213 3 تقرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن طعن المقّدم في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم سليمان بدوى بك، رجاء عرضه على المجلس

213 4 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقّدم في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم األستاذ على محمد الخسخانى، رجاء عرضه
على المجلس

214 5 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقّدم من إبراهيم يوسف الفار بك في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم محمد محفوظ الفار
نائب دسوق

214 6 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقّدم   في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم محمد في بسيونى بك

215 7 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقّدم  من األستاذ محمود عاصم المحامى  في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم حسن محمد
إسماعيل نائب بلفيا

215 8 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقّدم  من األستاذ مصطفى المشوادى  في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم األستاذ موريس
فخري عبد النور نائب المشاودة.

216 9 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن تحقيق صحة نيابة حضرة النائب المحترم عواد حمزة

216 10 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن تحقيق صحة نيابة حضرة النائب المحترم عبد الفتاح عزام

217 11 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم  في  صحة انتخاب  حضرة النائب المحترم آامل حسن حمزة

217 12 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم  في  صحة انتخاب  حضرة النائب المحتم محمد عمر أبو بكر الهوارى

218-227 13 تقرير لجنة الشؤون المالية عن المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1944 بشأن الترقيات والعالوات و التعيينات و المعاشات االستثنائية

228-230 14 151 لسنة 1944 بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 500,000 ج.م، في ميزانية السنة المالية 1944-1945 القسم  تقرير لجنة الشؤون المالية عن المرسوم بقانون رقم
26 "إعانة فقراء قنا و أسوان " لالستمرار في مكافحة الجامبيا والمالريا
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231-232 15 152 لسنة 1944 بإضافة فقرة جديدة للمادة الخامسة من القانون رقم 25 لسنة 1916 الخاص بنظام النقود  تقرير لجنة الشؤون المالية عن المرسوم بقانون رقم
في البالد المصرية.

9 1 11 1945/3/19. 
20 262-263 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن المرسوم بقانون رقم 149 لسنة 1944 بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 45,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1944-1945 زيادة 

على االعتمادات المدرجة للبنود الخاصة لمصروفات االنتقال والمكافآت و الشيالة في الفرع 6 "مصلحة الجمارك" من القسم 6 " وزارة المالية"

264-265 2 147 لسنة 1944 بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 60,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1944-1945 القسم 9  تقرير لجنة الشؤون المالية عن المرسوم قانون رقم
"وزارة الداخلية " زيادة على االعتماد المخصص للمصروفات السرية.

266-269 3
1944-1945 في 1944 بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 23815 ج.م في ميزانية السنة المالية 150 لسنة تقرير لجنة الشؤون المالية عن المرسوم بقانون رقم

الباب الثالث من الفرع 3 من القسم 12 "وزارة األشغال العمومية " لتحويل سراي المحمودية المستأجرة إلى آليتي اآلداب والتجارة بجامعة فاروق األول 
باإلسكندرية

270-271 4 54,500 جنيه في ميزانية السنة المالية 1944- 1945، زيادة على اعتمادات بعض  قرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
بنود الباب الثاني من الفرع 3 من القسم 12 "وزارة األشغال العمومية "

272-273 5 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 30,657 ج.م في ميزانية السنة المالية 1944-1945 القسم 22 "مصروفات حالة 
الطوارئ " لتسوية ما تحملته بلدية اإلسكندرية زيادة على نصيبها في مصروفات حالة الطوارئ.

274-275 6 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 50,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1944-1945 في الباب الثالث من الفرع 2 
من القسم 9 "وزارة الداخلية " لشراء بنادق لقّوات البوليس

276-277 7 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 85,600 ج.م في ميزانية السنة المالية 1944-1945 في الباب الثالث من الفرع 2 
من القسم 10 "وزارة الصحة العمومية " إلنشاء مجموعة صحية تذآارية بالقصاصين

278-280 8 80,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1944-1945 لتسوية التجاوزات في بعض  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
بنود القسم 20 "معاشات و مكافآت"

281-282 9

آشف (بيان) بأسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية 
السنة المالية 1944-1945 بمبلغ 54500 جنيه زيادة على اعتمادات بعض بنود الباب الثاني من الفرع 3 من القسم 12 "وزارة األشغال العمومية ". 2- 

1944-1945 بمبلغ 30657 جنيها في القسم 12 "مصروفات حالة الطوارئ" لتسوية ما تحملته  مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية
بلدية اإلسكندرية زيادة على نصيبها في مصروفات حالة الطوارئ. 3- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1944-1945 بمبلغ 

50000 جنيه في الباب الثالث من الفرع 2 من القسم 9 "وزارة الداخلية " لشراء بنادق لقوات البوليس. 4- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية 
السنة المالية 1944-1945 بمبلغ 85600 جنيه في الباب الثالث من الفرع 2 من القسم 10 "وزارة الصحة " إلنشاء مجموعة صحية تذآارية بالقصاصين. 

5- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1944-1945 بمبلغ 80000 جنيه لتسوية التجاوزات في بعض بنود القسم 20 "معاشات 
ومكافآت".

283 10 تقرير لجنة الشؤون الداخلية عن المرسوم بقانون رقم 153 سنة 1944 بتعديل القانون رقم 14 لسنة 1943 بتحديد الدوائر االنتخابية النتخاب أعضاء مجلس 
النواب.

9 1 12 1945/3/26 300-301 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 25,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1944-1945 في الباب الثالث من الفرع 3 
من القسم 8 (وزارة المعارف العمومية ) لشراء بعض التحف

302-305 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 15,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1944-1945 في الباب الثالث من الفرع 2 
من القسم 8 (وزارة المعارف العمومية ) إلصالح معبد أبيدوس

306-307 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 15,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1944/1945 في الباب الثالث من الفرع 2 
من القسم 8 (وزارة المعارف العمومية ) لنزع ملكية 50 فدانا تخصص لمساآن أهالي القرنة
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308-309 4 30,000 ج.م في ميزانية السنة المالية 1944-1945 في الباب الثاني من الفرع 1 من  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
القسم 8 (وزارة المعارف العمومية ) لشراء أثاث للمدارس

310-312 5 10000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1944-1945 في الباب الثاني من الفرع 3 من  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
القسم 14 (وزارة المواصالت) لتحسين برامج اإلذاعة لالسلكية

313-314 6 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 130,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1944-1945 زيادة على اعتمادات القسم 
29 (مصرفات غير منظورة).

315-316 7

مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية -1 بأسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: آشف (بيان)
لسنة المالية 1944-1945 بمبلغ 15000 جنيه في الباب الثالث من الفرع 2 من القسم 8 "وزارة المعارف العمومية ) إلصالح معبد أبيدوس. 2- مشروع 

1944-1945 بمبلغ 15000 جنيه في الباب الثالث من الفرع 2 من القسم 8. 3- مشروع قانون بفتح اعتماد  قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية
إضافي في ميزانية السنة المالية 1944-1945 بمبلغ 30000 جنيه في الباب الثاني من الفرع 2 من القسم 8 "وزارة المعارف العمومية " لشراء أساس 
للمدارس. 4- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1944-1945 بمبلغ 5000 جنيه في القسم 14 "وزارة المواصالت" الفرع 3 

"مصلحة التلغرافات والتليفونات" باب 2 "مصروفات عامة" لتحسين برامج اإلذاعة الالسلكية. 5- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 
29 "مصروفات غير منظورة. 130000 جنيه زيادة على اعتمادات القسم 1945-1944 بمبلغ

9 1 13 1945/4/2 350-351 1 3375 ج في ميزانية السنة المالية سنة 1944-1945 في البابين األول و الثاني من  قرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
الفرع (1) من القسم 4 (مجلس الوزراء)

352-353 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 20100 ج في ميزانية السنة المالية 1944-1945 القسم 6 (وزارة المالية ) الفرع 3 
(مصلحة المساحة ) الباب 3 ( أعمال جديدة ) لتجاوز إعتمادات إحصاء المساحات الزراعية

354-355 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 150,000 جنيه في ميزانية السنة المالية سنة 1944-1945 القسم 15 (وزارة الدفاع 
الوطني) فرع (1) (الديوان العام و الجيش) باب3 ( أعمال جديدة ) لتوسيع مطار

356-358 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 15000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1944-1945 -في الباب الثالث من الفرع 1 
من القسم 15 (وزارة الدفاع الوطني) للبدء في مشروع إنشاء محجر جديد في مطار ألماظة

359-361 5 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بمنع السلف الالزمة لمجلس بلدي بور سعيد لتوسيع عملية المجارى

362-364 6

آشف (بيان) بأسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 3375 
1944-1945 في البابين األول و الثاني من الفرع 1 من القسم "مجلس الوزراء" إلنشاء وظيفتين و تسوية التجاوز في بعض  جنيها في ميزانية السنة المالية
لبنود. 2- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 26,100 جنيه في ميزانية السنة المالية 1944-1945 في الباب الثالث من الفرع 3 من القسم 6 "وزارة 

المالية " لتجاوز اعتمادات إحصاء المساحات الزراعية. 3- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 150,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1945-1944 
1 من القسم 15 "وزارة الدفاع الوطني " لتوسيع مطار الماظة. 4- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 15000 جنيه في  في الباب الثالث من الفرع

ميزانية السنة المالية 1944-1945 في الباب الثالث من الفرع 1 من القسم 15" وزارة الدفاع الوطني" للبدء في مشروع إنشاء محجر جديد في مطار ألماظة. 
5- مشروع قانون بمنح السلف الالزمة بلدي بور سعيد لتوسيع عملية المجارى. 6- مشروع قانون بالموافقة على ميثاق جامعة الدول العربية و مالحقه.

9 1 14 1945/4/9 383 1 تقرير لجنة االقتراحات و العرائض عن أحد عشر اقتراحا

384 2 60 من قانون االنتخاب رقم 148  تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم أحمد محمد بريرى بتعديل المادة
لسنة 1935
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385 3 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن ثالثة عشر اقتراحا

386-387 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 2,450,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1944-1945 في القسم 23 (إعانة غالء 
المعيشة ) لعدم آفاية اعتماداته

388-389 5 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 12,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1944-1945 زيادة على اعتمادات البند 11 
(مصروفات سرية) من الفرع 1 من القسم 9 (وزارة الداخلية)

390-391 6
آشف(بيان) بأسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 

2,450,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1944-1945 في القسم 23 "إعانة غالء المعيشة" لعدم آفاية اعتماداته. 2- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي 
بمبلغ 12,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1944-1945 زيادة على اعتمادات البند 11 "مصروفات سرية" من الفرع 1 من القسم 9 "وزارة الداخلية ".

9 1 15 1945/4/16 410 1 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم عطا عفيفي بك بشأن بعض األحكام الخاصة بالشرآات المساهمة.

410 2 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم محمد سيد (---؟) بتنظيم و تداول بعض أصناف الحبوب بجميع 
أنحاء البالد

411 3 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم محمود محمد محمود بإنشاء مجلس الدولة.

411 4 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم الشيخ محمد عبد اللطيف دراز لمساواة الموظفين و المدرسين 
األزهريين بغيرهم في نظام المعاشات ماعدا المدة

412-414 5 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن بعض العرائض المحالة عليها

415-417 6 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 20,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1944-1945 في الباب الثالث من القسم 5 
وزارة الخارجية للمساهمة في إنشاء جامع عام للمسلمين و مرآز للثقافة و الدراسات العربية واإلسالمية في لندن

418-421 7 126000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1944-1945 في الباب الثاني من الفروع  قرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
الثالثة للقسم 9 (وزارة الداخلية ) لسد التجاوز في بعض بنود الباب المذآور

422-424 8 8039 جنيها في ميزانية السنة المالية 1944-1945 في الباب الثالث من الفرع 1 من  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
القسم 9 (وزارة الداخلية) لتأثيث الطابق المخصص لالستقباالت الرسمية بالدار التي اشترتها الحكومة لسكنى محافظة اإلسكندرية.

425-426 9 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 118,000 ج في ميزانية السنة المالية 1944-1945 في القسم 22 (مصروفات حالة 
الطوارئ) ألعمال مكافحة التيوفوس

427-428 10

آشف (بيان) بأسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية 
السنة المالية 1944-1945 بمبلغ 20000 جنيه في الباب الثالث من القسم 5 "وزارة الخارجية للمساهمة في إنشاء جامع عام للمسلمين و مرآز للثقافة 

والدراسات العربية و اإلسالمية في لندن. 2- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1944-1945 بمبلغ 126000 جنيه في الباب الثاني 
من آل الفروع الثالثة للقسم 9 "وزارة الداخلية" لسد التجاوز في بعض بنود هذا الباب. 3- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 

1945-1944 بمبلغ 118000 جنيه في القسم 22 "مصروفات حالة الطوارئ" ألعمال مكافحة التيفوس.
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9 1 16 1945/4/23 447-450 1 تقرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من األستاذ عبد الحليم رافع والدآتور على يوسف جاد اهللا في صحة انتخاب حضرة النائب 
المحترم على أمين نائب السلخانة

451-458 2 تقرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن الطعنتين  المقدمتين مصطفى عامر فرغلى و السيد أحمد عمروه في صحة انتخاب حضرة النائب 
المحترم عبد الحميد إبراهيم صالح نائب البدارى

459-460 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 25,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1944-1945 في الباب الثاني م الفرع 1 من 
القسم 8 "وزارة المعارف العمومية " زيادة على بند اإلعانات

461-462 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع بفتح  اعتماد إضافي بمبلغ 1300 جنيه في ميزانية السنة المالية 1944-1945 في الباب الثاني من الفرع 2 م القسم 8 
(وزارة المعارف العمومية) لتسوية التجاوز في مصروفات االنتقال و بدل السفر

463 5 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 25,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1944-1945 في الباب الثالث من الفرع 3 
من القسم 8 (وزارة المعارف العمومية ) لشراء بعض التحف

464-465 6 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 32049 جنيها في ميزانية السنة المالية 1944-1945 في الباب الثاني من الفرع 1 
من القسم 16 (وزارة الشؤون االجتماعية) زيادة على اعتماد بند اإلعانات

9 1 17 1945/4/30 487-488 1 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض

489-491 2 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض

492-494 3 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض

495-496 4 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض

497 5 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن االقتراحين المقّدمين من حضرتي النائبين المحترمين إمام عبد اللطيف وأآد و محمد السيد على

498 6 تقرير لجنة الشؤون المواصالت عن االقتراحين المقدمين من حضرتي النائبين المحترمين محمد عبد المنعم الشوربجى و أحمد على حسين عرابي

499 7 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من األستاذ سعودي صادق عبد اللطيف في صحة نيابة حضرة النائب المحترم ادريس عبد
ألعال المليجى بك نائب دائرة أطسا (فيوم)

500-502 8 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من محمد حلمي الغندور افندى في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم السيد على راتب 
نائب دائرة عابدين

503 9 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من األستاذ إسماعيل مشالي في صحة نيابة حضرة النائب المحترم عبد المنصف محمود
الدفراوى نائب شبراخيت

504-506 10 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من األستاذ على سنوسى الجارحى في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم آامل سيف
سيدهم باشا نائب قلوصنا
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507-508 11 تقرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من األستاذ محمد قراعه في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم األستاذ محمد حامد جوده
نائب درنكة

509 12 قرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من محمد محمد عبد الكافي في صحة نيابة حضرة النائب المحترم على محمد بكير نائب
بوش

510 13 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من احمد محمود حزين في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم سليمان الجندي بك نائب 
بنى سويف

511-512 14 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 75,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1944-1945 في الباب الثالث من الفرع 1 
من القسم 4 (مجلس الوزراء) لنفقات تمثيل مصر في مؤتمر سان فرنسيسكو

513-515 15 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 60,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1944-1945 في الباب الثاني من الفرع 6 
من القسم 12 "وزارة األشغال العمومية " لتسوية التجاوزات في بعض بنود هذا الباب.

516-517 16 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 210,000 ج.م في ميزانية السنة المالية 1944-1945 في الباب الثالث من الفرع 1 
من القسم 15 "وزارة الدفاع الوطني" لمواصلة الصرف على قوات الطوارئ

518-519 17 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون خاص بامتداد العمل بالضريبة اإلضافية

520-522 18 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 5000 ج.م في ميزانية السنة المالية 1944-1945 في البابين األول و الثاني من 
الفرع 1 من القسم 6 " وزارة المالية " لتعزيز وظائف مكتب تراخيص االستيراد

523-524 19

مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية -1 آشف بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي :
السنة المالية 1944-1945 بمبلغ 25000 جنيه في الباب الثاني من الفرع من القسم 8 "وزارة المعارف العمومية " زيادة على بند اإلعانات. 2-مشروع 

1944-1945 بمبلغ 1300 جنيه في الباب الثاني من الفرع 2 من القسم 8 " وزارة المعارف العمومية "  انون بفتح اعتماد إضافى في ميزانية السنة المالية
لتسوية التجاوز في مصروفات االنتقال وبدل السفر. 3- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1944-1945 بمبلغ 25000 جنيه في 

الباب الثالث من الفرع 3 من القسم 8 "وزارة المعارف العمومية " لشراء بعض التحف. 4- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 
1945-1944 بمبلغ 32049 جنيها في الباب الثاني من الفرع 1 من القسم 16 "وزارة الشؤون االجتماعية " زيادة على االعتماد و المدرج لإلعانات. 5- 

1944-1945 بمبلغ 2600 جنيه في البابين األول و الثاني من الفرع 1 من القسم 6 "وزارة المالية  مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية
75000 جنيه في الباب 1944-1945 بمبلغ مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية -6 " لتعزيز وظائف مكتب تراخيص االستيراد.

المتحدة. 7- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1944-1945 بمبلغ 62000 جنيه في الباب الثاني من الفرع 6 من القسم 12 "وزارة 
" لتسوية التجاوزات فى بنود هذا الباب. 8- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى فى ميزانية السنة المالية 1944-1945 بمبلغ 210000 جنيه  ألشغال العمومية

فى الباب الثالث من الفرع 1 من القسم 15 "وزارة الدفاع الوطنى" لمواصلة الصرف على قوات الطوارئ.

9 1 18 1945/5/14. 
15.16

9 1 19 1945/5/21 649 1 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقّدم من حضرة النائب المحترم أحمد محمد بر يرى

650 2 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض
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651 3 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض

652 4 تقرير لجنة الطعون و تحقيق صحة النيابة عن تحقيق صحة نيابة حضرة النائب المحترم محمد محمد المرجوشى نائب الدرب األحمر

653-655 5 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقّدم من على أبو زيد عمر عطية الشهير بعلي أبو زيد دومة في صحة انتخاب حضرة النائب
المحترم أحمد الناظر بك، نائب أم دومة

656-657 6 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من حضرة عبد الحليم مهران الشهير بعبد العليم مهران في صحة انتخاب حضرة النائب
المحترم الشيخ أحمد رضوان عبد الرحمن نائب طما

658-659 7 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة تعن الطعن المقّدم من عبد العزيز على إبراهيم حسن في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم عبد مجيد 
محمود الشرقاوى، نائب سبك الضحاك

660-662 8 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعنتين المقّدمين األستاذين محمد محمد قراعة و محمد على إمام في صحة انتخاب حضرة النائب 
المحترم أحمد محفوظ نائب منقباد

663-664 9 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعنين المقدمين من األستاذ مصطفى سالمه و األستاذ حنفي محمود جمعة في صحة انتخاب حضرة
النائب المحترم عزام شمس الدين عزام نائب اللبان

665-666 10 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من طانيوس بشاي جرجس في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم محمد حنفي الشريف
نائب سوهاج

667 11 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعنين المقدمين من األستاذ وهبي أديب وهبه و األستاذ راجي اسكندر في صحة انتخاب حضرة النائب
المحترم محمد سعداوى عبد الرحيم نائب المدينة الفكرية

668-671 12 تقرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابات عن الطعن المقدم من الدآتور محمود إبراهيم شكري المحامى ببور سعيد في صحة انتخاب حضرة النائب 
المحترم محمد عبد الملك حمزة بك نائب قسم أول بور سعيد

672-674 13 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 185,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1944-1945 في الباب الثاني من الفرع 1 
من القسم 10 "وزارة الصحة العمومية " لتسوية التجاوزات المتوقعة في بعض بنود هذا الباب.

675-677 14 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 93,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1944-1945 في الباب الثاني من الفرع 1 
من القسم 10 "وزارة الصحة العمومية " لتسوية التجاوز في بعض بنود هذا الباب

678-679 15 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 2550 جنيها في ميزانية السنة المالية 1944-1945 في الباب الثاني من الفرع 1 من 
القسم 11 (وزارة العدل) لتسوية التجاوز في بعض بنوده

680-682 16 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 16,500 جنيه في ميزانية السنة المالية 1944-1945، في الباب الثاني من الفرع 4 
من القسم 11 "وزارة العدل" لتسوية التجاوز في بعض بنود هذا الباب

683-684 17 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 3000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1944-1945 في الباب الثاني من الفرع 5 من 
القسم 11 (وزارة العدل)  لتسوية التجاوزات في مصروفات االنتقال و بدل السفر والنقل

685-686 18 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 45,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1944-1945 في الباب الثالث من الفرع 3 
من القسم 12 (وزارة األشغال العمومية ) لتسوية التجاوز في اعتمادات هذا الباب
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687-689 19 تقرير لحنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 122,400 جنيه في ميزانية السنة المالية 1944-1945 في الباب الثاني من الفرع 5 
من القسم 12 "وزارة األشغال العمومية" لتسوية التجاوز في هذا الباب.

690-692 20 55,000 ج.م في ميزانية السنة المالية 1944-1945 في الباب الثاني من الفرع 2 من  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
القسم 16- "وزارة الشؤون االجتماعية " لتسوية التجاوز في بعض البنود

693-695 21 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 9830 جنيها في ميزانية السنة المالية 1944-1945 في الباب الثاني من القسم 18( 
وزارة التموين) لتسوية التجاوز في هذا الباب

696 22 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن اقتراح حضرة النائب المحترم الدآتور سليمان عيد إنشاء سد بوادي العريش لحجز مياه األمطار لالنتفاع بها في 
الري

697 23 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن اقتراح حضرة النائب المحترم محمد السيد على ، تنظيم و رصف و نظافة و إنارة حي روض الفرج أسوة بباقى 
أحياء العاصمة

698 24 تقرير لجنة الشؤون األشغال العمومية عن االقتراحين المقدمين من حضرة النائب المحترم عبد المنعم أبو زيد

699 25 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن اقتراح حضرة النائب المحترم إمام سليمان عبدون ، إقامة آوبري على ترعة جابية الصالحة المالحية

700-701 26

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مرسوم بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية
السنة المالية 1944-1945 بمبلغ 185,000 ج.م في الباب الثاني من الفرع 1 من القسم 10 " وزارة الصحة العمومية " لتسوية التجاوزات المتوقعة في 

بعض بنود هذا الباب. 2- مرسوم بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1944-1945 بمبلغ 93,000 ج.م في الباب الثاني من الفرع 1 
من القسم 10 "وزارة الصحة العمومية " لتسوية التجاوز في بعض بنود هذا الباب. 3- مرسوم بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافى في ميزانية السنة المالية 

1945-1944 بمبلغ 2,550 ج.م في الباب الثاني من الفرع 1 من القسم 11 "وزارة العدل" لتسوية التجاوز في بعض بنوده. 4- مرسوم بمشروع قانون بفتح 
اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1944-1945 بمبلغ 16,500 ج.م في الباب الثاني من الفرع 4 من القسم 11 "وزارة العدل" لتسوية التجاوز في 

بعض بنود هذا الباب. 5-مرسوم بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1944-1945 بمبلغ 3,000 ج.م في الباب الثاني من الفرع 5 
لتسوية التجاوزات في مصروفات االنتقال و بدل السفر و النقل. 6- مرسوم بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في السنة المالية من القسم 11 "وزارة العدل"
122,400 1944-1945 بمبلغ مرسوم بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية -7 العمومية " لتسوية التجاوزات في اعتماد هذا الباب.

ج.م في الباب الثاني من الفرع 5 من القسم 12 "وزارة األشغال العمومية " لتسوية التجاوز في هذا الباب. 8- مرسوم بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في 
1944-1945 بمبلغ 55,000 ج.م في الباب الثاني من الفرع 2 من القسم 16 " وزارة الشؤون االجتماعية " لتسوية التجاوز في بعض  ميزانية السنة المالية

18 "وزارة 1944-1945 بمبلغ 9,830 ج.م في الباب الثاني من القسم البنود. 9- مرسوم بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية

9 1 20 1945/5/28. 
29 743 1 اإلجابة عن السؤال رقم 5   " تصريح من األمم المتحد"

744 2 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب وزارة العدل رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم إسماعيل محمد أباظه

744 3 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب وزارة العدل رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم أحمد المليحى بك

745-748 4 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة  عن الطعن المقدم من يس أحمد باشا في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم مكرم عبيد باشا - نائب قنا
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749-751 5 تقرير لجنة فحص الطعون عن الطعن المقدم من محمد عبد الجواد السكري افندى والدآتور آمال رزق و الدآتور رمزي جرجس في صحة انتخاب حضرة
النائب المحترم جفرى بطرس غالى بك نائب األزبكية

752-753 6 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابات عن الطعن المقدم من أحمد حلمي مصطفى خليل في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم أحمد السيد سالم
نائب أبى آبير

754-758 7 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعنين المقدمين من األستاذ أحمد فهمي الجوهري البغدادي، واألستاذ على الصافي في صحة انتخاب 
حضرة النائب المحترم الشيخ محمد محمود علوان نائب دائرة بلبيس

759-760 8 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من األستاذ جابر مرسى سليمان في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم محمود أبو 
رحاب

761-763 9 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من حضرة األستاذ الشيخ أحمد فهمي محمد المحامى الشرعي في صحة انتخاب حضرة
النائب المحترم الشيخ سليمان الكارم نائب مدينة الجيزة

764-768 10 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعنين المقدمين من أحمد مصطفى جاد الوردانى، و األستاذ فتحي رضوان  في صحة انتخاب حضرة 
النائب المحترم طه السباعى بك نائب مصر الجديدة

769-770 11
تقرير لجنة المواصالت (1) عن اقتراح حضرة النائب المحترم عبد المجيد الشرقاوى، إقامة بناء و أرصفة لمحطة بلدة جروان مرآز منوف. (2) عن اقتراح 

حضرة النائب المحترم محمد شاهين حمزة وضع حل حاسم لتسهيل السفر إلى مديرية أسوان (3) عن اقتراح حضرة النائب المحترم مليحى أحمد مليحى، 
عمل الطريق الموصل ببلدة الكداية إلى طريق الزراعي العمومي و إقامة آوبري في اتجاهه

771 12 تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية

772-776 13 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 500,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1944و 1945، في القسم 25 "إصالح 
آادر الموظفين " لمواجهة تكاليف أنصاف العمال

777-778 14 2100 جنيه في ميزانية السنة المالية 1944-1945 في الباب األول الفرع 3 من  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
القسم 1 المخصصات الملكية و ديوان جاللة الملك

779 15 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 3400 جنيه في ميزانية السنة المالية 1944-1945 في الباب الثالث من الفرع 3 من 
القسم 1 (المخصصات الملكية و ديوان جاللة الملك) لتسوية ثمن ست عربات (لوري ) تسلمها الحرس الملكي

780-781 16 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 16,400 جنيه في ميزانية السنة المالية 1944-1945 في الباب الثاني من القسم 5 
وزارة الخارجية لتسوية التجاوزات في هذا الباب.

782-783 17 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 130,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1944-1945 في الباب الثاني من الفرع 4 
من القسم 12 "وزارة األشغال العمومية " لتسوية التجاوز في بعض بنود هذا الباب

784-786 18 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 141,500 ج.م في ميزانية السنة المالية 1944-1945 في الباب الثاني من القسم 13 
(وزارة الزراعة) لتسوية التجاوزات في بنود هذا الباب.

787-788 19 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 41,200 ج.م في ميزانية السنة المالية 1944 -1945 في الباب الثاني من الفرع 1 
من القسم 14 (وزارة المواصالت) لتسوية تجاوزات بعض بنود هذا الباب

789-790 20 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح  اعتماد إضافي بمبلغ 250,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1944-1945 في البابين األول و الثاني 
من الفرع 2 من القسم 15 "وزارة الدفاع الوطني " تسوية تجاوزات هذين البابين
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791-792 21 تقرير لجنة المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 955 جنيها في ميزانية السنة المالية 1944-1945 في الباب األول من الفرع 2 من القسم 16 
"وزارة الشؤون االجتماعية " لتطبيق آادر البوليس على ضباط مصلحة السجون.

793-794 22

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مرسوم بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية
السنة المالية 1944-1945 بمبلغ 535,000 جنيه في القسم 25 "إصالح آادر الموظفين " لمواجهة تكاليف أنصاف العمال. 2- مرسوم بمشروع قانون بفتح 

اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1944-1945 بمبلغ 2100 جنيه في الباب األول الفرع 3 من القسم "المخصصات الملكية و ديوان جاللة". 3- 
1944-1945 بمبلغ 3400 جنيه في الباب الثالث من الفرع 3 من القسم "المخصصات  مرسوم بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية

لملكية و ديوان جاللة الملك" لتسوية ثمن ست عربات (لورى) تسلمها الحرس الملكي. 4- مرسوم بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة 
لمالية 1944-1945 بمبلغ 16400 جنيه في الباب الثاني من القسم 5 "وزارة الخارجية " لتسوية التجاوزاتفى هذا الباب. 5- مرسوم بمشروع قانون بفتح 

1944-1945 بمبلغ 130,000 جنيه في الباب الثاني من الفرع 4 من القسم 12 "وزارة األشغال العمومية " لتسوية  عتماد أضافي في ميزانية السنة المالية
141,500 جنيه في الباب 1944-1945 بمبلغ مرسوم بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية -6 وزارة المواصالتلتجاوز في بعض بنود هذا الباب.  14 1 من القسم 41,200 جنيه في الباب الثاني من الفرع 1944-1945 بمبلغ قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية

لتسوية تجاوزات بعض بنود هذا الباب.  8- مرسوم بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1944-1945 بمبلغ250,000 جنيه في 
15 "وزارة الدفاع الوطني" لتسوية تجاوزات هذين البابين. 9- مرسوم بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في  لباب األول و الثاني من الفرع من القسم

ميزانية السنة المالية 1944-1945 بمبلغ 955 جنيه في الباب األول من الفرع 2 من القسم 6 "وزارة الشؤون االجتماعية" لتطبيق آادر البوليس على ضباط 
السجون مصلحة

9 1 21 1945/5/30

9 1 22 1945/6/4 818-819 1 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بإلغاء القانونين رقم 120 لسنة 1939 و رقم 67 لسنة 
1941 بشأن التأمين الحكومي للقطن المحلوج و غير المحلوج و البذرة ضد اإلخطار الناتجة من أعمال الحرب

820 2 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و لم يوافقوا على مشروع قانون بامتداد العمل بالضريبة اإلضافية.

821 3 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بامتداد العمل بالضريبة اإلضافية.

822-824 4 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من الشيخ عبد السالم عطوان حسن غازي في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم محمد
السعدي بشاري الطحاوى بك نائب جزيرة سعودي

9 1 23 1945/6/5 837-838 1 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن بعض االقتراحات

839 2 تقرير لجنة الشؤون الداخلية عن اقتراح حضرة النائب المحترم عطا عفيفي بك إنشاء نقطة بوليس

840-842 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بتخفيف الضريبة عن صغار مالك األراضي الزراعية

9 2 0 1945/11/12

9 2 1 1945/11/12
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9 2 2 1945/11/26

9 2 3 1945/12/3

9 2 4 1945/12/10 61-66 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 1,228,022 جنيها في ميزانية السنة المالية 1944-1945، لتسوية تجاوزات أبواب 
مختلفة من بعض أقسام الميزانية

67-68 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 20,000 ج.م في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في الباب الثالث من القسم 5 
(وزارة الخارجية ) للمساهمة في مشروع إنشاء مسجد بمدينة واشنجتون

69-70 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 10,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في الباب الثاني من الفرع 1 
من القسم 9 (وزارة الداخلية ) إلعانة نادى الصحفيين

71-72 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 56760 جنيها في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في الباب الثالث من الفرع 2 م 
القسم 12 (وزارة األشغال العمومية ) لصرف التعويض ألهالي النوبة الذين أغرقت أراضيهم في فيضان سنة 1943

73-75 5 3400 ج.م في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في الباب الثالث من الفرع 5 من  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
القسم 14 (وزارة المواصالت) لمصروفات المدرسة البحرية التجارية باإلسكندرية

76-79 6 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 260,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1945-1946 القسم 25 إعانة فقراء قنا و 
أسوان و مكافحة بعوض الجامبيا

80-81 7 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بتأجير قطعة أرض من أمالك الدولة بإيجار أسمى

82-83 8 تقرير لجنة الشؤون المالية عن المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1945 بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 60,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في 
الباب الثالث من الفرع 2 من القسم 12 "وزارة األشغال العمومية " لمشروع صرف مياه السيل في طره و المعادى

84-85 9 تقرير لجنة الشؤون المالية عن المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1945 بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 50,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في 
الباب الثاني من الفرع 1 من القسم 9 (وزارة الداخلية ) للمصروفات السرية

86-87 10

1,328,022 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
جنيها في ميزانية الدولة للسنة المالية 1944-1945 لتسوية تجاوزات أبواب مختلفة من بعض أقسام الميزانية. 2- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 

20000 جنيه في ميزانية الدولة للسنة المالية 1945-1946 في الباب الثالث من القسم 5 "وزارة الخارجية " للمساهمة في مشروع إنشاء مسجد بمدينة و 
اشنجتون. 3- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 10000 جنيه في ميزانية الدولة للسنة المالية 1945-1946 في الباب الثاني من الفرع 0 من القسم 9 

"وزارة الداخلية " إلعانة نادى الصحفيين. 4- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 56,760 جنيها فيميزانية الدولة للسنة المالية 1945-1946 في الباب 
2 من القسم 12 "وزارة األشغال العمومية " لصرف التعويض ألهالي النوبة الذين أغرقت أراضيهم في فيضان 1943. 5- مشروع قانون  لثالث من الفرع

بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 3400 جنيه في ميزانية الدولة للسنة المالية 1945-1946 في الباب الثالث من الفرع 5 من القسم 14 "وزارة المواصالت" 
-1945 مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 100000 جنيه في ميزانية الدولة للسنة المالية -6 . لمصروفات المدرسة البحرية التجارية باإلسكندرية

 بعوض الجامبيا والمالريا. 7- مشروع قانون بتأجير قطعة أرض من أمالك الدولة بإيجار أسمى.

9 2 5 1945/12/11 109 1 تقرير لجنة األشغال العمومية عن اقتراح حضرة النائب المحترم همام محمود حمادى تكليف شرآه ترام مصر الجديدة وقف قطرات المترو بمحطة منشية
البكرى ذهابا وإيابا
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109 2 تقرير لجنة األشغال العمومية عن اقتراح حضرة النائب المحترم محمد السيد على توصيل المجارى العمومية في نواحي وابور المياه و ساحل روض الفرج و
المريس

110 3 قرير لجنة األشغال العمومية عن اقتراح حضرة النائب المحترم محمد حلمي بليغ تكليف مصلحة التنظيم بالقاهرة تغيير أسماء الشوارع التي تحمل أسماء
مستهجنة بأسماء الراحلين من عظماء مصر

110-111 4 تقرير لجنة األشغال العمومية عن االقتراحين اآلتيين: (1) اقتراح حضرة النائب المحترم على إبراهيم على، إنشاء آوبري على الترعة النيلية أمام بلدة شنهور 
مرآز قوص. (2) اقتراح حضرة النائب المحترم أحمد حلمى محمود، إبدال الكوبري القديم ببلدة الرحمانية بآخر جديد مع إصالح القنطرة الكائنة بهذه الناحية

111 5 تقرير لجنة األشغال العمومية عن اقتراح حضرة النائب المحترم محمد مرسى بلبع بك إنشاء مصرفين أحدهما بحوض الغزاوى و الثاني بحوض أبى القراقير 
بناحية أفالقه مرآز دمنهور

112-113 6 تقرير لجنة األشغال العمومية عن اقتراح حضرة النائب المحترم أبو المجد محمد الناظر بك، إنشاء محطة جديدة لرفع مياه النيل لري زمام ناحية الزريقات
والرياينة وباقي زمام أرمنت الحيط و المريس حوض الضبعية مرآز األقصر

114 7
(1) عن اقتراح حضرة النائب  قرير لجنة الشؤون االجتماعية والعمل عن اقتراحي حضرتي النائبين المحترمين عبد الفتاح عزام و عبد العزيز مخيون

لمحترم عبد الفتاح عزام، تشديد الرقابة على أفالم السينما، و تحديد أوقات معينة لصغار الطالب الذين يشاهدونها. (2) عن اقتراح حضرة النائب المحترم عبد 
العزيز مخيون وضع مشروع قانون بتنظيم العالقات بين مالك األرض و المستأجر

115-116 8 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن االقتراح المقّدم من حضرة النائب المحترم مليحى أحمد مليحى، مد سكة حديد حلوان إلى بلدة الكريمات مرآز الصف 
جيزة.

117-118 9 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن االقتراحات المقدمة من حضرات النواب المحترمين : محمد عبد المنعم الجيار، محمد شاهين حمزه، همام محمود حمادى

119 10 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن االقتراحين المقدمين من حضرتي النائبين المحترمين الشيخ حسن النجار و أحمد على حسين عرابي، وعن اقتراح لحضرة
النائب المحترم عبد الفتاح عزام

120-121 11 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن االقتراحات المقدمة من حضرات النواب المحترمين أحمد على حسن عرابي، و نجيب ميخائيل بشارة بك، و أحمد محمد 
سعيد

122-123 12 تقرير لجنة شؤون التموين عن االقتراحات المقدمة من حضرات النواب المحترمين محمد محمود علوان و إمام عبد اللطيف وأآد و محمود سليم زهران

124-127 13 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من عثمان افندى عبد الرحيم في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم محمد شوآت
التونى نائب الروضة

128-133 14 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من األستاذ البرت برسوم سالمة المحامى  في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم 
الدآتور محمود حمد اهللا المراغى نائب آرموز

134-136 15 تقرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من األستاذ عبد الناصر حسين على شافع في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم البرت 
خياط بك نائب بوشا

137-141 16 تقرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من الصوفي إسماعيل جبيلى في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم الدآتور حافظ مؤمن
نائب دائرة طبهار

142-147 17 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعون المقدمة من رضوان عبد العزيز رضوان و محمد آمال خميس و حسن حسين في صحة انتخاب
حضرة النائب المحترم محمد السيد على نائب روض الفرج
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148-151 18 تقرير فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن الطعنين المقدمين من عبد الرحمن مصطفى دويدار افندى و يوسف جمال الدين دويدار افندى في صحة 
انتخاب حضرة النائب المحترم الشيخ سيد عيسوى صقر نائب قطور

152-155 19 تقرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من محمد في غزالي الجبيلى افندى و الشيخ صالح محمود صالح في صحة انتخاب حضرة 
النائب المحترم خليل محيى الدين.

156-162 20 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعنين المقدمين من ممدوح حسن جعفر افندى، محمود حنفى بك في صحة انتخاب حضرة النائب 
المحترم محمود عبد القادر نائب مصر القديمة

163-165 21 تقرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من محمد أمان سعيد في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم محمد فؤاد عبد العال نائب 
دائرة أبو شوشه

166-169 22 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من حضرة الشيخ محمود محمد القوصى في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم نجيب 
ميخائيل بشارة بك نائب قوص

170-171 23 تقرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من األستاذ رشاد محمد عثمان في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم إسماعيل محمد 
أباظه نائب أبى حماد

172-173 24 مرسوم بمشروع قانون بتعديل المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع األزهر

174-175 25 26 لسنة 1936  يان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مرسوم بمشروع قانون بتعديل المرسوم بقانون رقم
بإعادة تنظيم الجامع األزهر.

9 2 6 1945/12/17. 
18 214 1 ملحق رقم 1 للسؤال رقم 5

215-216 2 ملحق رقم 2 للسؤال رقم 8 عن بيان مال بدل األوقاف الخيرية في سنة 1944 مالية و آذلك الحرمين الشرفيين

217 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 20,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في الباب الثالث من القسم 5 
(وزارة الخارجية) للنفقات التي ستلزمها زيارة حضرة صاحب الجاللة الملك عبد العزيز آل سعود  لمصر

218 4
3 1945-1946 في الباب الثالث من الفرع 10,000 ج.م في ميزانية السنة المالية تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
من القسم 1 (المخصصات الملكية و ديوان جاللة الملك) لنفقات الزمة لليخت الملكي "محروسة" في رحلته في رآاب حضرة صاحب الجاللة ملك المملكة 

السعودية العربية

219-220 5
تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 45,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في الباب الثاني من الفرع 1 

من القسم 8 "وزارة المعارف العمومية " لزيادة إعانة الحكومة الجامعة فؤاد األول وفتح اعتماد إضافي بهذا القدر في الباب الثالث من ميزانية الجامعة 
المذآورة لمواجهة المصروفات الالزمة بمناسبة الزيارة الملكية.

221-222 6

يان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 20,000 جنيه 
1945-1946 في الباب الثالث من القسم 5 " وزارة الخارجية " للنفقات التي ستلزمها زيادة حضرة صاحب الجاللة الملك عبد  في ميزانية السنة المالية

العزيز آل سعود لمصر. 2- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 10,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في الباب الثالث من الفرع 3 من 
لقسم 1 "المخصصات الملكية و ديوان جاللة الملك" لنفقات الزمة لليخت الملكي "محروسة" في رآاب حضرة صاحب الجاللة ملك المملكة العربية 

السعودية. 3- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 45,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في الباب الثاني من الفرع 1 من القسم 8 
"وزارة المعارف العمومية " لزيادة إعانة الحكومة الجامعة فؤاد األول و فتح اعتماد إضافي بهذا القدر في الباب الثالث من ميزانية الجامعة المذآورة لمواجهة 

المصروفات الالزمة بمناسبة الزيارة الملكية.
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223-230 7 تقرير اللجنة المشكلة من لجنتي الشؤون المالية و الشؤون التجارية و الصناعية مجتمعتين عن مشروع قانون خاص بالترخيص للحكومة باالشتراك في بنك 
صناعي

231-238 8 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون وارد من مجلس الشيوخ بطلب تعديل بعض مواد قانون االنتخاب

239-240 9 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن العرائض المحالة عليها

9 2 7 1945/12/22 266 1 قرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن تحقيق صحة النيابة حضرتي النائبين المحترمين محمد البنان بك نائب الجمالية و عادل أسعد سيدهم
نائب قلوصنا

266-269 2 تقرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم عبد الكريم مبروك الحبالى نائب اتياى البارود

270-272 3 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعون المقدمة من على درويش أبو آريشه و ونعمان إبراهيم و عبد العليم عبد الملك الريدى افندى في 
صحة نيابة حضرة النائب المحترم عبد العليم سمهان بك نائب دائرتي طوخ و ديرمواس

273 4 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من منصور حسين إبراهيم في صحة انتخاب عن الطعن المقدم منصور حسين إبراهيم في 
صحة انتخاب حضرة النائب المحترم منصور مشالي نائب أسوان

274-275 5 قرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من محروس جرجس الراهب في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم عبد القادر محمد
الباسل نائب تطون

276-277 6 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من عابدين محمد فراج في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم محمد الثاقب عمر أحمد 
خلف اهللا نائب نجع حمادى

278-343 7 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بالموافقة على االتفاق الموقع عليه في 22 يوليه سنة 1944 الخاص بالمؤتمر النقدي والمالي لألمم المتحدة 
المنعقدة في بريتون وودز

344-345 8 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على: مشروع قانون بالموافقة على االتفاق الموقع عليه في 22 يوليه سنة 
1944 الخاص بالمؤتمر النقدي و المالي لألمم المتحدة في بريتون وودز.

9 2 8 1945/12/24. 
25 380 1 تقرير لجنة الرد على خطاب عرش

381-382 2 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم  على التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع قانون بتعديل المرسوم
بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع األزهر.

383 3 مشروع قانون خاص بتعديل الرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع األزهر

9 2 9 1945/12/31. 
1946/1/1.2 445 1 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم على محمد الخشخانى و الخاص بالتزامات المرافق العامة في مصر

445 2 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرتي النائبين المحترمين محمود محمد محمود و عطا عفيفي بك، تحديد مساحة
الزراعية الشتوية والصيفية والتيلية في سنة 1945-1946 الزراعية
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445 3 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم على الشيشينى بك بتحسين أنواع المواشى

445 4 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم على الشيشينى بك، بشأن بناء مساآن صحية في القرى

446 5 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراحات برغبات المحالة عليها من المجلس

447 6 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم مصطفى عبد الهادي لحماية األلقاب العلمية

447 7 تقرير لجنة االقتراحات وعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم على الشيشينى بك بإنشاء وحدات زارعية

448 8 تقرير لجنة االقتراح والعرائض عن بعض االقتراح برغبات المحالة عليها من المجلس

449-450 9 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي : 1- مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون االنتخاب. 2- 
مشروع قانون بالترخيص للحكومة في االشتراك في بنك صناعي.

451-455 10 قرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من عبد الجواد محمد رجب افندى في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم سعد اللبان
نائب فوه

456-459 11 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من الشيخ أبو الفضل محمود بدران في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم حسين عبد
الكريم العمارى نائب الكرنك

460-462 12 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من حضرة الدآتور محمد حسن شريف في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم يوسف 
أحمد عبده نائب ميت غمر

463-465 13 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من األستاذ ألفى حليم بطرس في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم محمد فؤاد أبو
ستيب نائب البلينا

466-469 14 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من يونس موصلى في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم مرسى بلبع باشا نائب 
دمنهور

470-473 15 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من األستاذ عبد الرحمن أحمد حبارير  في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم أمين همام
حمادي نائب إدفا

474-477 16 قرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من على آامل آيالني افندى   في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم سيد قرشي بك
نائب ديروط المحطة

478-482 17 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من عبد الحكم مصطفى هاشم افندى في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم عبد الحليم 
ناصف نائب آفر الشيخ

9 2 10 1946/1/7. 8 525-528 1 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من حسن خليل شنب و األستاذ محمد عبد العليم برآات و األستاذ محمد مظهر سعيد في 
صحة انتخاب حضرة النائب المحترم الشيخ عبد الغفار حسن عزام نائب العياط
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529-532 2 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من الشيخ أحمد منصور الشوادفى  في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم محمود السيد 
نائب الوحال

533-538 3 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من األستاذ زهير صبري و الشيخ أحمد حسن الباقورى و عبد العزيز عبد الجواد السكري 
افندى   في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم محمد حسين الطرابلسى نائب الخليفة

539-540 4 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من صادق مرجان في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم عبد المنعم عبد القادر الملوم
نائب مغاغة

540 5 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن تحقيق صحة نيابة المرحوم األستاذ ياقوت سالم

541-546 6 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من الدآتور حامد خليل الشريف المحامى  في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم همام 
محمود حمادي نائب المنشاة

547-549 7 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 80,400 جنيه في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في الباب الثالث من القسم 13 
"وزارة الزارعة" ألعمال مكافحة الجراد في مصر وفى شبه جزيرة العرب

550-551 8 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 5,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في الباب الثاني من الفرع 3 من 
القسم 10 (وزارة الصحة العمومية ) لتجمل مدينة األقصر

552-553 9 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 94,500 جنيها في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في الباب الثاني من القسم 5 
(وزارة الخارجية ) لدفع نصيب مصر في نفقات الجامعة العربية عن الشهور األخيرة من سنة 1945 و عن سنة 1946

554-555 10 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 11,500 جنيه في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في الباب الثالث من الفرع 4 
من القسم 14 (وزارة المواصالت) لشراء آلتين حاسبتين ألعمال صندوق التوفير

556-557 11 40,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في الباب الثاني نم الفرع 6 من  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
القسم 14 (وزارة المواصالت) زيادة على االعتماد المخصص لبند األجور

558-559 12
تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 100,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في الباب الثاني من الفرع 1 

من القسم 8 (وزارة المعارف العمومية ) لزيادة إعانة الحكومة الجامعة فؤاد األول، وفتح اعتماد إضافي بمبلغ مماثل في الباب الثالث من ميزانية الجامعة 
للمساهمة في مشروع إنشاء مدينة الجامعة.

560-561 13

بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وفقوا على ما يأتى: (1) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى فى ميزانية الدولة
للسنة المالية 1945-1946 بمبلغ 89,400 جنيه فى الباب الثالث من القسم 13 "وزارة الزراعة" ألعمال مكافحة الجرد فى مصر وفى شبه جزيرة العرب. 
(2) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى فى ميزانية الدولة للسنة المالية 1945-1946 بمبلغ 5,000 جنيه فى الباب الثانى من الفرع 3 من القسم 10 "وزارة 

الصحة العمومية " لتجميل مدينة االقصر. (3) مشروع قانون بفتح اعتماد أضافى فى ميزانية الدولة للسنة المالية 1945-1946 بمبلغ 94,500 جنيه فى 
الباب الثانى من القسم 5 "وزارة الخارجية " لدفع نصيب مصر فى نفقات الجاعة العربية عن الستة الشهور األخيرة من سنة 1945 و عن سنة 1946. (4) 

مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى فى ميزانية الدولة للسنة المالية 1945-1946 بمبلغ 11,500 جنيه فى الباب الثالث من الفرع 4 من القسم 14 "وزارة 
المواصالت " لشراء آلتين حاسبتين ألعمال صندوف التوفير. (5) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى فى ميزانية السنة المالية 1945-1946 بمبلغ 40,000 
مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى فى زيادة على االعتماد المخصص لبند االجور. (6) 14 "وزارة المواصالت" 6 من القسم جنيه فى الباب الثانى من الفرع
لفرع 1 من القسم 8 "وزارة المعارف العمومية " لزيادة إعانة الحكومة الجامعة فؤاد األول و فتح اعتماد إضافى مماثل فى الباب الثالث من ميزانية الجامعة 

للمساهمة فى مشروع إنشاء مدينة الجامعة.
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562-565 14 تقرير لجنة الشؤون االجتماعية والعمل عن مشروع القانون الخاص بتنظيم ساعات العمل في المحال التجارية و دور العالج

565-568 15 تقرير لجنة الشؤون التجارية الصناعية عن المرسوم بقانون رقم 96 سنة 1945 الخاص بشؤون التسعير الجبري

569-575 16 تقرير لجنة الشؤون التجارية والصناعية عن مشروع القانون الخاص بدمغ المصوغات

576-583 17 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بمنح التزام تحويل قمامة مدينة القاهرة إلى سماد عضوي بطريقة بيجانوبيكو

584-591 18 تقرير لجنة الشؤون الزراعية عن مشروع قانون بالتدابير التي تتخذ لمقاومة اآلفات و األمراض الضارة بالنباتات

592-606 19 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن مشروع قانون بإنشاء نقابة للمهن الهندسية

9 2 11 1946/1/14 654 1 اإلجابة عن السؤال رقم 2  / قرار مجلس جامعة الدول العربية بجلسة 2 ديسمبر سنة 1945

655-656 2 تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن مشروع القانون الخاص بفتح اعتماد إضافي قدره 4150 ج.م في ميزانية وزارة األوقاف للسنة المالية 
1945-1946

657 3 تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن مشروع القانون الخاص بفتح اعتماد إضافي قدره 4000 ج.م في ميزانية الجامع األزهر و المعاهد الدينية 
للسنة المالية 1946-1945

658-669 4 تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لوزارة األوقاف عن السنة المالية 1943-1942

670-671 5

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون بمنح التزام تحويل قمامة مدينة القاهرة
إلى سماد عضوي بطريقة بيجانوبيكو. 2- مشروع قانون بالتدابير التي تتخذ لمقاومة اآلفات و األمراض الضارة بالنباتات.3- مشروع قانون بدمغ 

لمصوغات. 4- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 4150 جنيها في ميزانية وزارة األوقاف للسنة المالية 1945-1946 لتنفيذ أعمال اإلصالح بأطيان 
بعض األوقاف األهلية. 5- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 4000 جنيه في ميزانية الجامع األزهر و المعاهد الدينية للسنة المالية 1946-1945 

إلنصاف حملة الشهادة العالمية مع إجازة الوعظ الذين يشغلون وظائف وعاظ. 6- مشروع قانون خاص باعتماد الحساب الختامي لوزارة األوقاف للسنة المالية 
.1942-1943

9 2 12 1946/1/16. 
21.22.23 742-743 1 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض

744-745 2 3و 5 من القانون رقم 46 لسنة 1934 إنشاء  تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع القانون بتعديل المادتين
السجل التجاري

746 3 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن المرسوم بقانون رقم 115 لسنة 1945 بإحالة الجارئم العسكرية إلى المحاآم العادية

747 4 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن المرسوم بقانون رقم 121 لسنة 1945 بشأن دعاوى األحوال الشخصية الخاصة بالرعايا الفرنسيين
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748-755 5 تقرير لجنة الشؤون التموين (عن المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين ) عن المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945

756 6 تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن اقتراح حضرة النائب المحترم إمام عبد اللطيف وأآد

757-761 7 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن مشروع قانون وارد من مجلس الشيوخ بتعديل المادتين55و 60 من القانون رقم 65 لسنة 1940 الخاص بإنشاء نقابة عليا 
للمهن الطبية

762-765 8 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن مشروع القانون الخاص بتقرير قيود لدخول طيور الزينة و ريش هذه الطيور في القطر المصري

766 9 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن ثالثة اقتراحات مقدمة من أحد حضرات النّواب المحترمين

767-769 10 تقرير لجنة الشؤون الداخلية عن المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين و المشتبه فيهم

770-773 11 تقرير لجنة الشؤون الداخلية عن المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 الخاص بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس

774 12 تقرير لجنة الشؤون الداخلية عن المرسوم بقانون رقم 100 لسنة 1945 الخاص باستمرار العمل ببعض التدابير المتعلقة بشؤون األمن العام

775-776 13

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع 
القانون بتعديل المادتين 3 و5 من القانون رقم 46 لسنة 1934 بإنشاء السجل التجاري. 2- مشروع قانون بتعديل المادتين 55و 60 من القانون رقم 65 لسنة 
1940 الخاص بإنشاء نقابة عليا للمهن الطبية. 3- مشروع قانون بتقرير قيود لدخول طيور الزينة وريش هذه الطيور في القطر المصري. 4- مشروع قانون 

تنظيم العمل في المحال التجارية و دور العالج.

777-808 14 تقرير الهيئة المكّونة من لجنتي الشؤون التشريعية و شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن مشروع قانون بأحكام الوقف

9 2 13 1946/1/28. 
29.30 866-868 1 تقرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من األستاذ جبريل شحاتة معوض المحامى في صحة انتخاب المرحوم الدآتور طه الزمر

نائب ناهيا

869-875 2 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعنين المقدمين من محمد عبد السالم الصير في افندى و محمد محمود الصيرفى افندى في صحة 
انتخاب حضرة النائب المحترم الشين أبو الفتوح نصار نائب التوفيقية

876-879 3 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من األستاذ الشيخ محمد حمزة أحمد دعبس المحامى الشرعي في صحة انتخاب حضرة 
النائب المحترم عبد الحليم محمود على نائب امبابه

880-882 4 قرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من روبى حسن روبى في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم أبو العال على محيسين
نائب مرآز الفيوم

883-886 5 تقرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن الطعنين المقدمين من عبد المجيد المصري افندى و حسن عبد المجيد المصري افندى في صحة انتخاب 
حضرة النائب المحترم عباس سيد أحمد باشا نائب زفتي



Chronological Index to Supplementary Information (Malahiq) for the Chamber of Deputies

Hay'a Dawr Jalsa

(Legislature) (Yearly Session) (Daily Session)

Date (A.D.)

(y/m/d)
Contents

Page of 
Supplementary 

Information 
(Mulhaq)

Supple-
mentary 
(Mulhaq) 

#

887 6 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض

888 7 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم محمد المرجوشى بك بتعديل تحديد المساحة التي تزرع قطنا في سنة
1945-1946

889-890 8 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 10,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في الباب الثالث من الفرع 3 
من القسم 1 (المخصصات الملكية و ديوان جاللة الملك) للنفقات الخاصة بزيارة جاللة ملك المملكة العربية السعودية.

891-892 9 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 1500 جنيه في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في الباب الثالث من الفرع 1 من 
القسم 8 "وزارة المعارف العمومية " لشراء سيارة لمدرسة الخرطوم الثانوية

893-894 10 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 23000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في الباب الثالث من الفرع 3 
من القسم 12 " وزارة األشغال العمومية " إلنشاء معمل و مدرجين لكلية الزراعة بالجيزة

895-897 11 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 16,500 ج.م في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في الباب الثالث من القسم 13( 
وزارة الزراعة) لتحسين الحالة الزراعية في الصحراء

898-900 12 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع فانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 50,000 جنيه في الباب الثالث من الفرع 4 من القسم 5 (وزارة الدفاع الوطني) لبناء 
جسر واق المدينة العريش

901-902 13 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 4000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في الباب الثاني من القسم 8 
"وزارة المعارف العمومية " زيادة على االعتماد المخصص لإلعانات

903-904 14 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 8000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في الباب الثالث من الفرع 3 من 
القسم 12 "وزارة األشغال العمومية " للبدء في إقامة تمثال للمغفور له الخديوي إسماعيل بالقاهرة

905-907 15
3 1945-1946 في الباب الثالث من الفرع 24000 جنيه في ميزانية السنة المالية تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
من القسم 12 (وزارة األشغال العمومية ) للبدء في إقامة تمثال و ضريح للمغفور له الدآتور أحمد ماهرى باشا، و إقامة ضريح للمغفور له مصطفى آامل 

باشا
908-910 16 7500 ج.م فى ميزانية السنة المالية 1945-1946 في الباب الثاني من الفرع 2 من  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ

القسم 11 (وزارة العدل) لمساهمة الحكومة في صندوق المعاشات والمرتبات للمحاماة المختلطة

911-912 17

بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة
لمالية 1945-1946 بمبلغ 10,000 جنيه في الباب الثالث من الفرع 3 من القسم 1 "المخصصات الملكية و ديوان جاللة الملك" للنفقات الخاصة بزيادة 

جاللة ملك المملكة العربية السعودية. 2- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي فى ميزانية السنة المالية 1945-1946 بمبلغ 1,500 جنيه في الباب الثالث من 
الفرع 1 من القسم 8 "وزارة المعارف العمومية " لشراء سيارة لمدرسة الخرطوم الثانوية. 3- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 

1946-1945 بمبلغ 23,000 جنيه في الباب الثالث من الفرع 3 من القسم 12 "وزارة األشغال العمومية " إلنشاء معمل و مدرجين بكلية الزراعة بالجيزة. 
4- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1945-1946 بمبلغ 16,500 جنيه في الباب الثالثمن القسم 13 "وزارة الزراعة"  لتحسين 

الحالة الزراعية فى الصحراء. 5- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي فى ميزانية السنة المالية 1945-1946 بمبلغ 4,000 جنيه في الباب الثاني من القسم 8 
"وزارة المعارف العمومية" زيادة على االعتماد المخصص لإلعانات.  6- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1945-1946 بمبلغ 

ف للبدء " العمومية األشغال "وزارة 12 القسم من 3 الفرع من الثالث الباب ف جنيه 8  إقامة تمثال للمغفور له الخديوي إسماعيل بالقاهرة. 7- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1945-1946 بمبلغ 24,000 جنيهفى 000
الباب الثالث من الفرع 3 من القسم 12 "وزارة األشغال العمومية" للبدء في أقامة تمثال و ضريح للمغفور له الدآتور أحمد ماهر باشا و إقامة ضريح للمغفور 

له مصطفى آامل باشا. 8- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1945-1946 بمبلغ 7,500 جنيه في الباب الثاني من الفرع 2 من 
لمساهمة الحكومة في صندوق المعاشات والمرتبات للمحاماة المختلطة. القسم 11 "وزارة العدل"
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913-924 18 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بإصدار قرض لتمويل القطن الذي تشتريه الحكومة

9 2 14 1946/2/4. 5.12 985-987 1 تقرير لجنة شؤون التربية و التعليم عن بعض االقتراحات

988 2 تقرير لجنة الشؤون االجتماعية والعمل عن االقتراح

989-995 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بتعديل القانون رقم 52 لسنة 1942 الخاص بإنشاء ديوان المحاسبة

996-997 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 50,000 ج.م في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في القسم 28 (مصروفات غير 
منظورة) زيادة على االعتماد المدرج لهذا الغرض

998-999 5 36,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1945-1946 القسم 19 (معاشات و مكافآت)  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
لتسوية تجاوزات البندين 4و 14

1000-1001 6 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع فانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 82,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في الباب الثاني من الفرع 3 
من القسم 12 (وزارة األشغال العمومية ) لتسوية التجاوزات المتوقعة في بعض بنود هذا الباب.

1002-1005 7 تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن مشروع قانون بإنشاء مؤسسة للقرض الحسن

1006-1007 8  1940 تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم عن مشروع قانون بشأن إجازة الليسانس الفرنسية في الحقوق التي أديت امتحاناتها في القاهرة في الفترة من سنة
إلى سنة 1945

1008 9 تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم عن  مرسوم بقانون رقم 101 لسنة 1945 خاص بحفظ النظام في معاهد التعليم

1009 10 تقرير لجنة الشؤون االجتماعية والعمل عن  مرسوم بقانون رقم 102 لسنة 1945 بشأن استمرار العمل ببعض التدابير المتعلقة بالشؤون االجتماعية

1010 11 تقرير لجنة الشؤون االجتماعية والعمل عن مرسوم بقانون رقم 113 لسنة 1945 بتقرير ساعة لفصل الصيف

1011-1020 12 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن المرسوم بقانون رقم 109 لسنة 1945

1021-1022 13

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين التي أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1-مشروع قانون بإصدار قرض لتمويل القطن الذي تشتريه 
الحكومة. 2- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1945-1946 بمبلغ 50,000 جنيه في القسم 28 "مصروفات غير منظورة) زيادة 

على االعتماد المدرج لهذا الغرض. 3- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1945-1946 بمبلغ 36,000 جنيه في القسم 19" 
معاشات و مكافآت" لتسوية تجاوزات البندين 4 و14.  4- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1945-1946 بمبلغ 83,000 جنيه في 

الباب الثاني من الفرع 3 من القسم13 "وزارة األشغال العمومية" لتسوية التجاوزات المتوقعة في بعض بنود هذا الباب. 5- مشروع قانون بإنشاء مؤسسة 
للقرض الحسن. 6- مشروع قانون بشأن إجازة الليسانس الفرنسية في الحقوق التي أديت امتحاناتها في القاهرة من سنة 1940 إلى نهاية سنة 1945

1023-1030 14 تقرير لجنة الشؤون الداخلية عن مشروع قانون خاص بنظام آلية البوليس الملكية
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9 2 15 1946/2/18 1031-1046 1 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و امتنعوا عن الثقة بالوزارة

2 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على  الثقة بالوزارة.  و قد رفض الثقة بالوزارة حضرات النواب 
المحترمين: الدآتور محمود مراد سامي. محمد فكرى أباظة بك. محمد حنفي الشريف.

9 2 16 1946/2/19

9 2 17 1946/2/25 1113-1114 1 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على : 1- مشروع قانون بتعديل القانون رقم 52 لسنة 1942 الخاص 
بإنشاء ديوان المحاسبة.  2- مشروع قانون بنظام آلية البوليس الملكية.

9 2 17 1946/2/26 1115-1119 2 9 نوفمبر  تقرير لجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على االتفاق الخاص بإدارة المساعدة و التعمير لألمم المتحدة الموقع عليه بواشنجتون في
سنة 1943

9 2 17 1946/2/27 1120 3 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن بعض اقتراحات برغبات

1120 4 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراحات بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم فريد أبو شادي بك بشأن المتشردين و المشتية فيهم.

1121 5 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن العرائض المحالة عليها

1122 6 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن بعض االقتراحات برغبات

1123 7 تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن اقتراحات حضرة النائب المحترم محمد عبد الرحمن نصير، إتمام إصالح المسجد التابع لوزارة األوقاف ببلدة
الرحلة مرآز بنها.

1123 8 تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن اقتراح حضرة النائب المحترم حسن رشاد المراغى، تكميل مسجد الضباع بناحية المراغة مرآز سوهاج.

1124 9 تقارير لجنة شؤون األشغال عن ستة اقتراحات (1) اقتراح حضرة النائب المحترم إمام عبد اللطيف وأآد عمل مصرف بين ترعة المتشر و ترعة المشاغلة

1124 10 اقتراح حضرة النائب المحترم على محمد بكير، تعميم المصارف الفرعية و نزع ملكيتها و تطهيرها بمديرية بنى سويف أسوة بما اتبع بمديرية أسيوط.

1125 11 اقتراح حضرة النائب المحترم محمد توفيق خليل بك تطهير ترعة السلمانية والمقاطعة و الصافورية مرآز السنبالوين لتوصيل المياه إليها.

1125 12 اقتراح حضرة النائب المحترم إمام عبد اللطيف و أآد إقامة آوبري أمام بلدتي الشوافين و دوار أوالد سالمة.

1126 13 اقتراح حضرة النائب المحترم امام عبد اللطيف و أآد وضع ميزانية بحر القصبى الموجودة عند الكيلو 3 أو وضع غيرها عند الكيلو رقم 10
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1126 14 اقتراح حضرة النائب المحترم امام عبد اللطيف و أآد العمل على مساواة جسر الترعة بالكباري الواقعة أمام قرية القضاة و قرية آفر الشعراء

1127-1128 15 تقرير لجنة شؤون المواصالت

1129-1130 16 تقرير لجنة شؤون المواصالت

1131-1132 17 تقرير لجنة شؤون المواصالت

1133 18 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن ثالثة اقتراحات

1134-1138 19 118 لسنة 1945 بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 30،282 جنيها في ميزانية السنة المالية 1945-1946 فى  قرير لجنة الشؤون المالية عن المرسوم بقانون رقم
البابين األول الثاني من الفرع 2 من القسم 10 (وزارة الصحة العمومية )

1139-1140 20 تقرير لجنة الشؤون المالية عن المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1945 باإلذن للحكومة في استعمال 20 مليونا من الجنيهات من االحتياطي العام لشراء القطن 
و الحبوب الالزمة لتموين المدن

1141-1142 21 10,000 جنيه فى ميزانية سنة 1945-1946 القسم 13 "وزارة الزراعة" الباب  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
الثالث "أعمال جديدة " إلجراء إصالحات بمبنى مجلس مباحث القطن.

1143-1144 22 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 34000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في الباب الثالث من الفرع 5 
من القسم 14 (وزارة المواصالت) إلعادة بناء مخزن جمرك الدخان باإلسكندرية.

1145-1146 23 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 5500 جنيه في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في الباب الثاني من القسم 5 
(وزارة الخارجية) الستكمال تأثيث المفوضية الملكية بجدة و شراء سيارة جديدة لوزيرها المفوض

1147-1149 24 1,960 جنيها في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في الباب األول من الفرع 4 من  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
القسم 12 "وزارة األشغال العمومية" زيادة على اعتماد تعزيز الوظائف.

1150-1152 25
1945-1946 في الباب األول من ميزانيات 31,047 جنيها في ميزانية السنة المالية تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
الفرع 3 من القسم 1 ( المخصصات الملكية و ديوان جاللة الملك) و الفرع 1و2و 4 و5و 6 من القسم 15 (وزارة الدفاع الوطني) لرفع مهايا ضباط الجيش 

والطيران والبحرية
1153-1155 26 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بتخصيص أربعة ماليين من الجنيهات من االحتياطي العام لتجديدات السكك الحديدية.

1156-1159 27 تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم عن مشروع قانون بضم دار العلوم إلى جامعة فؤاد األول

1160-1162 28 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن مشروع قانون صرف مياه المحال العمومية و الصناعية في المجارى العمومية.
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9 2 18 1946/3/5 1187-1188 1

بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتى: 1- مشروع قانون بالموافقة على االتفاق الخاص
9 توفمبر سنة 1943. 2- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 10,000 ج.م فى  بادارةالمساعدة والتعمير لالمم المتحدة الموقع عليه بواشنجتون فى
ميزانية السنة المالية 1945-1946 فى القسم 13 (وزارة الزراعية)  الباب الثالث (أعمال جديدة) الجراء إصالحات فى مبنى مجلس مباحث القطن. 3-

مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 34,000 ج.م فى ميزانية السنة المالية 1945-1946 فى الباب الثالث من الفرع 5 من القسم 14 (وزارة 
لمواصالت) العادة بناء مخزن جمرك الدخان باالسكندرية. 4- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى 5,500 ج.م فى ميزانية السنة المالية 1945-1946 فى 

5 ( وزارة الخارجية ) الستكمال تأثيث المفوضية الملكية تجده وشراء سيارة جديدة لوزيرها المقوض. 5- مشروع قانون اعتماد إضافى  لباب الثانى من القسم
بمبلغ 1960 ج.م فى ميزانية السنة المالية 1945-1946 فى الباب األول من الفرع 4 من القسم 12 (وزارة األشغال العمومية) زيادة على اعتماد تعزيز 
الوظائف. 6 مشروع قانون بتخصيص أربعة ماليين من الجنيهات من االحتياطى العام لتجديدات السكك الحديدية. 7- مشروع قانون بضم دار العلوم إلى 

مشروع قانون بأحكام الوقف. -9 مشروع قانون بشأن صرف مياه المحال العمومية والصناعية فى المجارى العمومية. -8 جامعة فؤاد األول.

1189-1191 2 نص الكلمة التي ألقاها حضرة األستاذ ممدوح رياض في اجتماع مجلس األمن بتاريخ 10 فبراير سنة 1946 الساعة 3،30 بعد الظهور أثناء مناقشة موضوع 
اندونيسيا آما وردت في المحضر الرسمي لالجتماع المنشور في مضبطة مجلس األمن بالعدد رقم 12 الصادر بتاريخ 18 فبراير سنة 1946.

1192-1193 3 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن االقتراحات لمقدمة من حضرات النواب المحترمين: محمود أبور حاب حسن، و حسين درويش، إمام عبد اللطيف وأآد

1194-1195 4 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن ثالثة اقتراحات مقدمة حضرة النائب المحترم أبو المجد محمد الناظر بك

1196-1198 5 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن االقتراحات المقدمة من حضرة النواب المحترمين محمد أمين والى و نجيب ميخائيل بشارة بك و محمد عبد المنعم أبو زيد
و محمد عبد المنعم الشوربجى

9 2 19 1946/3/11 1209-1212 1 تقرير لجنة شؤون األوقاف و المعاهد الدينية عن مشروع القانون الخاص بفتح اعتماد إضافي قدره 88170 جنيها في ميزانية وزارة األوقاف للسنة المالية 
1945-1946

9 2 20 1946/3/12 1231 1 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب وزارة العدل رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم محمد السيد على

1232 2 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب وزارة العدل رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم أحمد سليم جابر

1232 3 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب وزارة العدل رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم زآى محمد الشناوى.

1232 4 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب وزارة العدل رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم عزام شمس الدين عزام.

1233-1234 5 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون بتفسير و تعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل و رسوم الحفظ

9 2 21 1946/3/19 1235-1255 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتى: 1-مشروع قانون بتفسير وتعديل بعض أحكام القانون رقم 
92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ.

9 2 22 1946/3/20 1283-1288 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بتعديل جدول مهايا الضباط و الصوالت وصف الضباط و العساآر في الخدمات المتنوعة بالجيش
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1289-1291 2
تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 31,047 جنيها في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في الباب األول من ميزانيات 
الفرع 3 من القسم 1 ( المخصصات الملكية و ديوان جاللة الملك) و الفروع 1 و2و 4و 5و 6 من القسم 15 (وزارة الدفاع الوطني) لرفع مهايا ضباط الجيش 

و البحرية والطيران.

1292-1293 3

بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون بتعديل جدول مهايا الضباط والصوالت 
وصف الضباط والعساآر في الخدمات المتنوعة بالجيش. 2- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 31,047 في الباب األول من ميزانية الفرع 3 من القسم 

1 (المخصصات الملكية وديوان جاللة الملك) والفروع 1و2و3و4و5و6و من القسم 15(وزارة الدفاع الوطني) لرفع مهايا ضباط الجيش والبحرية والطيران 
بميزانية سنة 1945-1946. 3- التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 82,000 ج.م في ميزانية السنة المالية 

1946-1945 في الباب الثاني من الفرع 3 من القسم 12 (وزارة األشغال العمومية ) لتسوية التجاوزات المتوقعة في بعض بنود هذا الباب.

1294-1332 4 التقرير عن مشروع قانون المحاآم الحسبية.

9 2 23 1946/3/25 1365 1 تقرير لجنة الشؤون االجتماعية والعمل عن اقتراح حضرة النائب المحترم على الشيشينى بك، وضع برنامج إنشائي للقرية المصرية ينفذ خالل عشرين عاما.

1365 2 تقرير لجنة الشؤون االجتماعية والعمل عن اقتراح حضرة النائب المحترم محمد حنفي الشريف إلغاء البغاء بمدينة سوهاج

1366 3 تقرير لجنة الشؤون االجتماعية والعمل عن اقتراح حضرة النائب المحترم محمد حنفي الشريف، إنشاء مكتب للمساعدات االجتماعية بمدينة سوهاج.

1367-1368 4 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن اقتراح حضرة النائب المحترم حسن رشاد المراغى، مد الترعة الجراجاوية من بلدة باصونه إلى بلدة بنى هالل
مرآز سوهاج ألمان ري أراضى المراغة

1369-1370 5 تقرير لجنة الشؤون الزراعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1926 الخاص بمراقبة بذرة القطن.

1371-1376 6 تقرير لجنة الشؤون الزراعية عن مشروع القانون الخاص بوقاية المزروعات من اآلفات الواردة من الخارج.

9 2 24 1946/3/27 1398 1 اقتراح بقانون مقدمة من عبد الرحمن البيلى بتخصيص مبلغ 500,000 جنيه من االحتياطي العام لمكافحة الحمى الراجعة

1399-1400 2 500,00 جنيه من االحتياطي العام لمكافحة  بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم على مشروع قانون بتخصيص مبلغ
الحمى الراجعة.

1401 3 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم عطا عفيفي بك عن مسؤلية الوزراء التي لم يتناولها قانون العقوبات

1401 4 تقرير لجنة االقتراحات و العرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم مصطفى عبد الهادي بتنظيم صناعة ترآيب األسنان الصناعية.

1402-1403 5 تقرير لجنة االقتراحات و العرائض عن بعض االقتراحات برغبات
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1404 6 تقرير لجنة االقتراحات و العرائض عن بعض االقتراحات برغبات

1405-1406 7 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن العرائض المحالة عليها

1407-1409 8 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن االقتراحات التالية

1410 9 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن اقتراح حضرة النائب المحترم عبد المجيد سيف النصر باشا تعميق ترعة الشيخ عبادة النيلية، و إصالح جسورها

1411 10 تقرير لجنة الشؤون األشغال العمومية عن اقتراح النائب المحترم عبد العزيز إسماعيل الشلقانى

9 2 25 1946/4/1 1455 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 50,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في الباب الثاني من الفرع 1 
من القسم 9 (وزارة الداخلية ) للمصروفات السرية

1456-1457 2 2500 جنيه في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في الباب الثالث من الفرع ا من  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
القسم 6 (وزارة المالية) زيادة على االعتماد المدرج لمصروفات تنفيذ القانون الخاص بتسوية الديوان العقارية.

1458-1459 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 21,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في الباب الثاني من الفرع 3 
من القسم 1 "المخصصات الملكية و ديوان جاللة الملك" لتسوية التجاوزات في بعض بنود هذا الباب.

1460-1462 4 30600 جنيه في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في البابين األول و الثاني من  قرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
الفرع 7 من القسم 6 (وزارة المالية ) لتسوية التجاوزات في بعض بنود هذين البابين.

1463-1464 5 200 جنيه في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في الباب األول من الفرع 1 من  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
القسم 4 (مجلس الوزراء ) لرفع وظيفة السكرتير العام لمجلس الوزراء من درجة مدير عام (ا) إلى درجة وآيل وزارة

1465-1466 6

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 20,000 في 
1 من القسم 9 ( وزارة الداخلية ) للمصروفات السرية. 2- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 2,500 ج.م في الباب الثالث من  لباب الثاني من الفرع
لفرع 1 من القسم 6 (وزارة المالية ) زيادة على االعتماد المدرج لمصروفات تنفيذ القانون الخاص بتسوية الديون العقارية. 3- مشروع قانون بفتح اعتماد 

ضافي بمبلغ 21,000 ج.م في الباب الثاني من الفرع 3 من القسم 1 (المخصصات الملكية ) لتسوية التجاوزات في بعض بنود هذا الباب. 4- مشروع قانون 
30,600 في البابين األول والثاني من الفرع 7 من القسم 6 (وزارة المالية ) لتسوية التجاوزات في بعض بنود هذين البابين. 5-  بفتح اعتماد إضافي بمبلغ

200 ج.م في الباب األول من الفرع 1 من القسم 4 (مجلس الوزراء) لرفع وظيفة السكرتير العام لمجلس الوزراء من  مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
درجة مدير عام (ا) إلى درجة وآيل وزارة. 6- مشروع قانون المحاآم الحسبية. 7- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1926 الخاص 

مشروع قانون بوقاية المزروعات من اآلفات الواردة من الخارج. -8 بمراقبة بذرة القطن.

1467 7 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم محمد فكرى أباظه بك الخاص بنشر إعالنات البيوع الجبرية.

1468 8 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن بعض االقتراحات برغبات

1469 9 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن اقتراح حضرة النائب المحترم محمود أبو رحاب حسن إنشاء خط سكة حديدية من أبنوب إلى نجع حمادي



Chronological Index to Supplementary Information (Malahiq) for the Chamber of Deputies

Hay'a Dawr Jalsa

(Legislature) (Yearly Session) (Daily Session)

Date (A.D.)

(y/m/d)
Contents

Page of 
Supplementary 

Information 
(Mulhaq)

Supple-
mentary 
(Mulhaq) 

#

1470 10 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن اقتراح حضرة النائب المحترم الشيخ سليمان الكارم، إصالح الطريق الذي يصل منشاة دهشور بالطريق الزراعي على 
مصرف المحيط و بالطريق الزراعي الموصل لبرآة الصيد الملكية.

1471 11 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن اقتراح حضرة النائب المحترم محمد حنفي الشريف، ضم المعديات التابعة للمجالس البلدية بين سوهاج و أخميم إلى 
مصلحة السكك الحديدية.

1472 12
(األول) تقرير لجنة شؤون المواصالت عن االقتراحين المقدمين من حضرتي النائبين المحترمين عبد العزيز إسماعيل الشلقانى، و نجيب ميخائيل بشاره بك
ردم و رصف الطريق الموصل إلى بلدة منية السيرج. (الثاني) إنشاء آوبري على الترعة السنهورية على الحد الفاصل بين قريتي المقربية والحراجية مرآز 

قوص
9 2 26 1946/4/2 1496 1 تقرير لجنة الشؤون الداخلية عن االقتراحين المقدمين من حضرتي النائبين المحترمين أبو المجد الناظر بك و محمود أبو رحاب حسن.

9 2 27 1946/4/8 1521-1523 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 225,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1945-1946 القسم 25 (إعانة فقراء قنا و 
أسوان و مكافحة بعوض الجامبيا) يخصص لوزارة التموين لتنفيذ مشروعاتها إلغاثة فقراء قنا و أسوان.

1524-1526 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 40,000 جنيه في الباب الثالث من الفرع 4 من القسم 15 "وزارة الدفاع الوطني" 
الحكام الرقابة ضد التهريب على الحدود

1527-1529 3 30900 جنيه في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في البابين األول و الثانى من  قرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
الفصل 1 من الفرع 2 من القسم 6 "وزارة المالية " لتسوية التجاوزات في بعض بنود هذين البابين

1530 4 تقرير العاشر للجنة الشؤون األوقاف و المعاهد الدينية عن مشروع القانون الخاص بفتح اعتماد إضافي قدره 88170 جنيها في ميزانية وزارة األوقاف للسنة 
المالية 1946-1945.

9 2 28 1946/4/9 1548-1553 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن اقتراح بقانون مقدم من حضرة النائب المحترم عطا عفيفي بك بشأن بعض األحكام الخاصة بالشرآات المساهمة.

1554-1569 2 تقرير اللجنة عن مشروع قانون تعديل الئحة إجراءات وزارة األوقاف الوارد من مجلس الشيوخ

1570-1572 9  36 تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن االقتراح  بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم الشيخ رضوان السيد بتعديل بعض مواد القانون رقم
لسنة 1941 المعدل للمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936

9 2 28 1946/4/15 1595-1597 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 170,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في القسم 21 (مصروفات 
حالة الطوارئ لمكافحة األوبئة).

1598-1599 2 70,800 جنيه في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في البابين األول و الثالث من  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
الفرع 3 من القسم (وزارة المالية ) لتسوية التجاوزات في بعض بنود هذين البابين.

1600-1603 3 8,895 جنيها في ميزانية السنة المالية 1945-1946 فى الباب األول من الفرع 1 من  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
القسم 8 (وزارة المعارف العمومية) لتكاليف رفع بعض درجات المدرسين والمدرسات األجانب.

1604 4 تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي قدره 9000 جنيه في ميزانية وزارة األوقاف للسنة المالية 1946-1945
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1605-1606 5

بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة
المالية 1945-1946 بمبلغ 120,000 جنيه في القسم 25 "إعانة فقراء قنا و أسوان و مكافحة بعوض الجامبيا" يخصص لوزارة التموين لتنفيذ مشروعاتها 

إلعانة فقراء قنا و أسوان. 2- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1945-1946 بمبلغ 40,000 جنيه في الباب الثالث من الفرع 4 من 
لقسم 15 (وزارة الدفاع الوطني) ألحكام الرقابة ضد التهريب على الحدود. 3- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1946-1945 

مبلغ 30,900 جنيه في البابين األول و الثاني من الفصل 1 من القسم 6 (وزارة المالية ) لتسوية التجاوزات في بعض بنود هذين البابين. 4- مشروع قانون 
بتعديل الئحة إجراءات وزارة األوقاف. 6- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1945-1946 بمبلغ 170,000 في القسم 21 

(مصروفات حالة الطوارئ) لمكافحة األوبئة. 7- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1945-1946 بمبلغ 70,800 في البابين األول 
لتسوية التجاوزات في بعض بنود هذين البابين. 8- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية وزارة 6 (وزارة المالية) 3 من القسم و الثالث من الفرع

1607 6 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن تحقيق صحة نيابة حضرات النواب المحترمين: رياض إسماعيل سالم نائب بالمشط وشارل بشرى حنا 
نائب الفشن و عبد اهللا عبد العال المليجى نائب إطسا و إسماعيل عبد الرازق نائب أبو جرج.

1608 7 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن تحقيق صحة نيابة حضرات النواب المحترمين أحمد الطاهر عمر خلف اهللا نائب نجع حمادي و سعيد 
على بسيونى نائب منشاة بولين و محمد عبد الحفيظ نائب ديرمواس

1609 8 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب األستاذ محمد فريد زعلوك إذن المجلس في رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم عبد الحليم ناصف.

1610-1611 9  36 تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم الشيخ رضوان السيد بتعديل بعض مواد القانون رقم
لسنة 1941 المعدل للمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936

9 2 28 1946/4/23 1633-1634 1 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن بعض االقتراحات

1635-1636 2 تقرير لجنة شؤون األوقاف و المعاهد الدينية عن سبعة اقتراحات

1637-1638 3 160,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في الباب الثالث من القسم 13  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
"وزارة الزراعة " لتلقيح مواشي الفصيلة القرية ضد الطاعون.

1639-1640 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 700,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في الباب الثالث من الفرع 1 
من القسم 15 (وزارة الدفاع الوطني ) لدفع المستحق من ثمن المعدات الحربية .

1641-1643 5 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 22,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في الباب الثاني من الفرع 5 
من القسم 15 (وزارة الدفاع الوطني) لتسوية التجاوز في جملة اعتمادات هذا الباب.

1644 6 تقرير لجنة الشؤون المالية عن تفصيالت مبلغ 500,000 جنيه المخصص من االحتياطي العام لمكافحة الحمى الراجعة

9 2 31 1946/4/29 1672-1675 1 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن أربعة عشر اقتراحا

1676-1931 2 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع القانون المدني

9 2 29 1946/4/30 1967-1969 1 تقرير لجنة الشؤون الزراعية عن المرسوم بقانون رقم 110 لسنة 1945 باستمرار العمل باألحكام الواردة باألوامر 193و 507 و 606و 607
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1970 2 تقرير لجنة الشؤون الخارجية عن اقتراح حضرة النائب المحترم عبد الحميد الساوى بشأن إصدار الحكومة المصرية آتابا أبيض يتضمن ما قامت به مصر
أثناء الحرب لمساعدة الدول الديمقراطية على إحراز النصر.

9 2 29 1946/5/1

9 2 30 1946/5/7 2067 1 تقرير لجنة الشؤون الزراعية عن اقتراح حضرة النائب المحترم محمد المنعم الشوربجى إنشاء مستشفى للحيوان بمرآز آوم حمادة

2068 2 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن اقتراح حضرة النائب المحترم عبد الحميد الساوى، إنشاء وصيف بضائع بمحطة مالطية

2069 3 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن اقتراح حضرة النائب المحترم محمد حلمي بليغ، تسيير خط أوتوبيس على جسر بحر مويس األيسر بين الزقازيق و آفر 
صقر

2070 4 تقرير لجنة شؤون المواصالت اقتراح حضرة النائب المحترم إبراهيم سلطان السعدي، إنشاء طريق زراعي من نزلة البرقى حتى مصرف المحيط ، و عمل
قنطرتين على ترعة باب العلم.

2071 5 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن االقتراحين المقدمين من حضرتي النائبين المحترمين أحمد المليحى بك، والدآتور سليمان عيد

2072-2074 6 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 13,500 ج.م في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في الباب الثالث من الفرع 1 
من القسم 6 "وزارة المالية " لتسوية تجاوزات

2075-2076 7 4,400 جنيه في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في الباب الثاني من الفرع 2  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
فصل 2 القسم 6 " وزارة المالية " لشراء األثاث الالزم لبعض وظائف التعزيز.

2077-2078 8 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 1250 جنيها في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في الباب األول من الفرع 7 من 
القسم 8 وزارة "المعارف العمومية " لتسوية التجاوز في الباب المذآور.

2079-2081 9 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 13,850 جنيها في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في الباب الثاني من الفرع 1 
من القسم 9 "وزارة الداخلية " لتسوية تجاوزات بعض بنود هذا الباب.

2082-2085 10 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 46,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في الباب الثاني منت الفرع 4 
من القسم 11 "وزارة العدل" لتسوية التجاوزات في بعض بنود هذا الباب.

2086-2088 11 4900 ج.م في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في الباب الثاني من الفرع 2 من  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
القسم 11 (وزارة العدل) لتسوية التجاوزات في بعض بنود هذا الباب.

2089-2090 12 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 33800 ج.م في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في الباب الثاني من الفرع 4 من 
القسم 14 (وزارة المواصالت) لتسوية التجاوزات في بعض بنود هذا الباب.

2091-2093 13 12000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في الباب الثاني من الفرع 5 من  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
القسم 14 "وزارة المواصالت" لتسوية التجاوزات في بعض بنود هذا الباب.
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2094-2095 14

بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي : 1- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة
المالية 1945-1946 بمبلغ 13,500 جنيه في الباب الثالث من الفرع 1 من القسم 6 (وزارة المالية ) لتسوية تجاوزات هذا الباب. 2- مشروع قانون بفتح 

اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1945-1946 بمبلغ 1,250 جنيه في الباب األول من الفرع 7 من القسم 8 (وزارة المعارف العمومية ) لتسوية 
التجاوز في الباب المذآور. 3- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1945-1946 بمبلغ 13,850 جنيه في الباب الثاني من الفرع 4 
من القسم 11 (وزارة الداخلية) لتسوية التجاوزات بعض بنود هذا الباب. 4- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1945-1946 بمبلغ 

46,000 جنيه في الباب الثاني من الفرع 2 من القسم 11 (وزارة العدل) لتسوية تجاوزات بعض بنود هذا الباب.5- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في 
ميزانية السنة المالية 1945-1946 بمبلغ 4,900 جنيه في الباب الثاني من الفرع 2 من القسم 11 (وزارة العدل) لتسوية تجاوزات بعض بنود هذا الباب. 6- 

1945-1946 بمبلغ 33,800 جنيه في الباب الثاني من الفرع 4 من القسم 14 (وزارة المواصالت  مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية
السنة ميزانية ف إضاف اعتماد بفتح قانون مشروع 7 الباب هذا بنود بعض تجاوزات لتسوية (-8 لتسوية تجاوزات بعض بنود في هذا الباب. 14 (وزارة المواصالت) 5 من القسم 12,000 جنيه في الباب الثاني من الفرع لمالية 1945-1946 بمبلغ

1945-1946 بمبلغ 160,000 جنيه في الباب الثالث من القسم13(وزارة الزراعية ) لتلقيح  مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية
مواشى الفصيلة البقرية ضد الطاعون. 9- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1945-1946 بمبلغ 22,000 جنيه في الباب الثاني من 

لتسوية التجاوز فى جملة اعتمادات هذا الباب. 15 (وزارة الدفاع الوطني) الفرع 5 من القسم

2096-2098 15 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن المرسوم بمشروع قانون بردم البرك و المستنقعات و منع إحداث الحفر

2099-2104 16 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن مشروع القانون الخاص بالمواليد والوفيات

2105-2110 17 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن المرسوم بمشروع قانون بشأن مكافحة مرض الجذام

2111-2117 18 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن مشروع القانون الخاص بمكافحة األمراض الزهرية

2118-2125 19 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن مشروع القانون الخاص بمزاولة مهنة الطب.

9 2 30 1946/5/8

9 2 31 1946/5/13 2174-2176 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 135,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في الباب األول من الفرع 1 
من القسم 15 "وزارة الدفاع الوطني" لتسوية التجاوز في جملة اعتمادات هذا الباب.

2177-2180 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 452000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في الباب الثالث من الفرع 2 
من القسم 12 " وزارة األشغال العمومية " لمواجهة الزيادة في الصرف على بعض المشروعات الواردة به.

2181-2182 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 200,000 ج.م في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في الباب الثالث من الفرع 2 
من القسم 12 (وزارة األشغال العمومية ) لمواجهة حالة الصرف على مشروع قناطر اسنا.

2183-2184 4 7000 جنيه في ميزانية سنة 1945-1946 في الباب الثاني من الفرع 3 من القسم 10  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
"وزارة الصحة العمومية" لسد نفقات إعمال الصيانة بمدينتي اإلسماعيلية و بور توفيق و لمصروفات تنظيم اإلسماعيلية.

2185-2187 5 90,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في القسم 21 "مصروفات حالة  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي مبلغ
الطوارئ-ا- مصروفات طوارئ البوليس" لتسوية التجاوز المنتظر.
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2188-2189 6 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 5000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في الباب الثاني من القسم 5 
(وزارة الخارجية) لتسوية التجاوز في المصروفات السرية.

2190-2191 7

بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي : 1- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة
لمالية 1945-1946 بمبلغ 152,000 جنيه في الباب األول من الفرع 1 من القسم 15 (وزارة الدفاع الوطني) لتسوية التجاوز في جملة اعتمادا هذا الباب. 2- 

مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1946/45 بمبلغ 652,000 جنيه في الباب الثالث من الفرع 2 من القسم 12 (وزارة األشغال 
لعمومية لمواجهة الزيادة في الصرف على بعض المشروعات الواردة به. 3- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1945-1946 بمبلغ 
7,000 جنيه في الباب الثاني من الفرع 2 من القسم 10( وزارة الصحة العمومية ) لسد نفقات أعمال الصيانة بمدينتي اإلسماعيلية و بور توفيق ولمصروفات 
تنظيم اإلسماعيلية. 4- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 45-1946 بمبلغ 90,000 جنيه في القسم 21 (مصروفات حالة الطوارئ) 

مصروفات طوارئ البوليس لتسوية التجاوز المنتظر. 5- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 45-1946 بمبلغ 50,000 جنيه في 
مشروع -7 مشروع قانون ردم البرك والمستنقات ومنع إحداث الحفر. -6 لتسوية التجاوز المصروفات السرية. ( 5 (وزارة الخارجية الباب الثاني من القسم

 مكافحة األمراض الزهرية.

2192-2193 8 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون بإنشاء محكمة ابتدائية بمديرية الجيزة.

2194-2195 9 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون بتفسير وتعديل بعض نصوص القانون رقم 91 لسنة 1944 الخاص بالرسوم أمام المحاآم الشرعية .

2196-2197 10 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون بتعديل و تفصيل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل و رسوم الحفظ

2198 11 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن مشروع قانون بإضافة فقرة إلى المادة 14 من القانون رقم 17 لسنة 1941 الخاص بالمالحة الداخلية.

2199-2209 12 تقرير لجنة الشؤون الداخلية عن مشروع قانون العمد و المشايخ

9 2 31 1946/5/14

9 2 31 1946/5/15

9 2 32 1946/5/20 2341-2342 1 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن اقتراح حضرة النائب المحترم محمد عبد المنعم الشوربجى بشأن: 1- مد مصرف من قيشان إلى ترعة أبو دياب 
األعلى لصرف مياه أراضى صفط العنب. 2- ردم الجزء الباقي من جنابية مليحة لتوسيع جسر الرياح أو عمله مصر.

2343-2345 2
1 من 1945-1946 في الباب األول من الفرع 3323 جنيها في ميزانية السنة المالية تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ

لقسم 10 (وزارة الصحة العمومية ) لتكملة المرتبات المنقولة من ميزانيات مجالس المديريات على ميزانية وزارة الصحة العمومية لإلدارات والمنشآت 
والهندسية الصحية

2346-2347 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 3500 جنيه في الباب الثاني من الفرع 2 من القسم 4 (مجلس الوزراء) لمواجهة 
المصروفات الالزمة لنهاية السنة.

2348-2349 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 20,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في الباب الثاني من الفرع 3 
من القسم 12 (وزارة األشغال العمومية ) لتسوية التجاوز في بعض بنود الباب المذآور.
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2350-2353 5 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 134,000 ج.م في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في الباب الثاني من الفرع 4 
من القسم 12 (وزارة األشغال العمومية ) لتسوية التجاوزات في بعض بنوده.

2354-2355 6 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 100,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في الباب الثالث من الفرع 1 
من القسم 7 "وزارة التجارة والصناعة " لمصروفات مجلس فؤاد األول األهلي للبحوث.

2356-2357 7 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 20,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في الباب الثاني من الفرع 6 
من القسم 12 "وزارة األشغال العمومية " لتسوية التجاوزات في أجور عمال الصيانة.

2358-2359 8 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 13,500 جنيه في الباب األول من الفرع 1 من القسم 16 "وزارة الشؤون 
االجتماعية" لتسوية تجاوزات هذا الباب.

2360-2361 9

1- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على:
1946-1945 بمبلغ 3,500 جنيه في الباب الثاني من الفرع 2 من القسم 4 "مجلس الوزراء" لمواجهة المصروفات الالزمة لنهاية السنة. 2- مشروع قانون 

بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1945-1946 بمبلغ 20,000 جنيها في الباب الثاني من الفرع 3 من القسم 12 "وزارة األشغال العمومية " 
لتسوية التجاوز في بعض بنود الباب المذآور. 3- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1945-1946 بمبلغ 134,000 جنيه في الباب 

4 من القسم 12 "وزارة األشغال العمومية " لتسوية التجاوزات في بعض بنوده. 4- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة  لثاني من الفرع
لمالية 1945-1946 بمبلغ 20,000 جنيه في الباب الثاني من الفرع 6 من القسم 12 "وزارة األشغال العمومية " لتسوية التجاوزات في أجور عمال الصيانة. 
5- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1945-1946 بمبلغ 13,500 جنيه في الباب األول من الفرع 1 من القسم 16 "وزارة الشؤون 
مشروع قانون بتفسير و تعديل بعض نصوص القانون مشروع قانون بإنشاء محكمة ابتدائية بمديرية الجيزة. 7- -6 لتسوية تجاوزات هذا الباب. االجتماعية"

بعض نصوص القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ. 9- مشروع قانون بإضافة فقرة إلى المادة 14 من القانون رقم 17 لسنة 
1941 الخاص بالمالحة الداخلية.

9 2 32 1946/5/21 2381-2383 1 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع القانون بأحكام الوقف

2384 2 تقرير لجنة الشؤون االجتماعية و العمل عن التعديلين اللذين أدخالهما مجلس الشيوخ على مشروع القانون الخاص بتنظيم ساعات العمل في المحال التجارية 
ودور العالج.

9 2 32 1946/5/22

9 2 33 1946/5/27 2417-2419 1 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن بعض االقتراحات

2420-2422 2 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن بعض االقتراحات

2423-2426 3 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن بعض االقتراحات

2427-2428 4 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن العرائض المحالة عليها

2429 5 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن اقتراح حضرة النائب المحترم عثمان محمد أباظه، إقامة آوبري على بحر مويس بين مينا القمح والزقازيق
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2430 6 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن اقتراح حضرة النائب المحترم سليمان الكارم ، إنشاء مجموعة من المراحيض في آخر محطة ترام الجيزة.

2431 7 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن اقتراح حضرة النائب المحترم همام محمود حمادي ، إنشاء محطة على خط مترو مصر الجديدة بحي غمرة

2432 8 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم مرسى محمد بلبع باشا ، طلب تحويل مصرف العامية الخصوص إلى 
مصرف عمومي

2435 9 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن اقتراح حضرة النائب المحترم عبد العزيز الشلقانى رصف الطريق الموصل إلى الوايلى الكبرى

2436 10 56 مرآز  قرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن اقتراح حضرة النائب المحترم محمد توفيق خليل بك، إنشاء آوبري على بحرحادوس عند الكيلو
السنبالوين.

2437 11 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن اقتراح حضرة النائب المحترم أبو المجد محمد الناظر بك عمل آوبري على نهر النيل ليصل مدينة األقصر بالبالد
الواقعة غربي النيل.

2438-2439 12 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن االقتراحات اآلتية:

2438-2439 13 بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع القانون المدني. 2- مشروع قانون أحكام الوقف( 
آما عدله مجلس  الشيوخ). 3- مشروع قانون المحال التجارية و دور العالج (آما عدله مجلس الشيوخ).

2440-2445 14 مشروع القانون بأحكام الوقف

2446-2447 15 مشروع تنظيم ساعات العمل في المحال التجارية و دور العالج

2448-2449 16 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن المرسوم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم  1 لسنة 1926 الخاص باالحتياطيات الالزمة لمقاومة حمى 
المالريا.

2450-2555 17 مشروع القانون المدني

9 2 33 1946/5/28 2572-2573 1 بيان دولة رئيس الحكومة عن المفاوضات

9 2 33 1946/5/29 2585 1 تقرير لجنة الشؤون الزراعية عن التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع القانون الخاص بوقاية المزروعات من اآلفات الواردة من الخارج.

2586-2587 2 62 لسنة 1942 بإيجاب استعمال اللغة العربية في عالقات األفراد و  تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون بإضافة حكم جديد إلى القانون رقم
الهيئات بالحكومة و مصالحها.

2588 3 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب حضرة األستاذ ألبرت مزارحى إذن المجلس في رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم عبد الحليم
ناصف.
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9 2 34 1946/6/3 2616-2617 1 تقارير لجنة شؤون المواصالت عن اقتراحات مقدمة من بعض حضرات النواب المحترمين

2618-2619 2 تقارير لجنة شؤون المواصالت عن اقتراحات مقدمة من بعض حضرات النواب المحترمين

2620-2621 3 تقارير لجنة شؤون المواصالت عن اقتراحات مقدمة من بعض حضرات النواب المحترمين

2622 4 تقرير لجنة الشؤون االجتماعية والعمل عن اقتراح حضرة النائب المحترم نجيب ميخائيل بشارة بك إنشاء ملجأ للعجزة و أبناء السبيل و اليتامى ببندر قوص

2623 5 تقرير لجنة الشؤون االجتماعية والعمل عن اقتراح حضرة النائب المحترم عبد العزيز الشلقانى بقاء المصانع الموجودة بمنطقة شبرا الخيمة و عدم نقلها إلى
اإلسكندرية و شراءها لحساب الحكومة مؤقتا.

2624-2625 6

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 
1926 الخاص باالحتياطيات الالزمة لمقاومة حمى المالريا. 2- التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع القانون الخاص بوقاية المزروعات من 

اآلفات الواردة من الخارج. 3- مشروع قانون باضاقة حكم جديد إلى القانون رقم 62 لسنة 1942 بإيجاب استعمال اللغة العربية في عالقات األفراد و الهيئات 
الحكومة ومصالحها.

2626-2656 7 لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون الوصية

2657-2658 8 مشروع قانون خاص بوقاية المزروعات من اآلفات الوردة من الخارج.

9 2 34 1946/6/4 2670-2673 1 تقرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن الطعنين المقدمين من الشيخ عبد الحفيظ يونس و محمد ثابت ثروت بك. في صحة انتخاب حضرة النائب 
المحترم عبد الرحمن محمود بك نائب صدفا.

2674-2675 2 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من متري بشاره افندى في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم محمد توفيق خشبه نائب 
أسيوط.

2676-2678 3 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من شاآر أحمد سليمان في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم أحمد محمد بريرى نائب 
بجانس.

2679-2680 4 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من محمد محمود الجمال في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم الشيخ حسن على محمد
إسماعيل نائب قفط.

2681-2682 5 قرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من الشيخ مصطفى قاسم في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم الشيخ حسن النجار
نائب مرآز قنا.

2683-2684 6 تقرير لجنة فحص الطعون عن الطعن المقدم من الشيخ محمد محمود مصابح في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم الشيخ رضوان السيد نائب صندال

2685-2687 7 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من محمد افندى فريج في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم الشيخ محمد عبد اللطيف 
دراز نائب شباس الشهداء
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2688-2690 8 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من الشيخ عبد السالم عطوان حسن غازي في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم محمد
السعدي بشارة الطحاوى بك نائب جزيرة سعودي.

2691-2697 9 تقرير فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من الشيخ عبد السالم عطوان حسن غازي في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم محمد 
السعدي بشارة الطحاوى بك نائب جزيرة سعود.

2698 10 بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على قبول الطعن المقدم في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم محمد
السعدي الطحاوى بك.

9 2 35 1946/6/10

9 2 35 1946/6/11

9 2 36 1946/6/17 2758-2759 1 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون الوصية

2760-2762 2 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس األموال  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بتعديل نص المادة
المنقولة و على األرباح التجارية و الصناعية و على آسب العمل (الوارد من مجلس الشيوخ).

2763-2764 3 1500 جنيه في ميزانية سنة 1945-1946 القسم 16 (وزارة الشؤون االجتماعية )  قرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
فرع 1 (الديوان العام) بند 9 (إعانات) للمهايا و المصروفات  الخاصة بتنفيذ قانون الجمعيات الخيرية.

2765-2767 4 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون بتعديل المادة 327 من قانون العقوبات.

2768-2792 5 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع القانون الخاص بتنظيم الشهر العقاري.

9 2 36 1946/6/18 2808-2810 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون خاص بخصم آمبياالت مصدري األقطان

9 2 37 1946/6/24 2845 1 تقرير لجنة الشؤون االجتماعية والعمل عن اقتراح حضرة النائب المحترم همام محمود حمادي منع شرب الخمر في شهر رمضان المعظم

2845 2 تقرير لجنة الشؤون االجتماعية والعمل عن اقتراح حضرة النائب المحترم همام محمود حمادي، إلغاء المراهنات في سباق الخليل.

2846 3 تقرير لجنة الشؤون االجتماعية والعمل عن اقتراح حضرة النائب المحترم عبد الفتاح عزام، جعل يوم الجمعة عطلة رسمية بدال من يوم األحد.

2847-2848 4

-2 بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع القانون الخاص بتنظيم الشهر العقاري.
مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 1500 جنيه في ميزانية سنة 1945-1946 القسم 16 (وزارة الشؤون االجتماعية ) فرع1 (الديوان العام) بند 9 
إعانات للمهايا والمصروفات الخاصة بتنفيذ قانون الجمعيات الخيرية. 3- مشروع قانون بتعديل المادة 327 من قانون العقوبات. 5- مشروع قانون العمد 

والمشائخ.

2849-2850 5 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون بتعديل المادة 15 مكررا من الئحة ترتيب المحاآم الشرعية.
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2851-2853 6 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون بتعديل و تفسير بعض نصوص القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى 
المواد المدنية.

9 2 37 1946/6/25 2875-2898 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بتخصيص ستة و عشرين مليونا من الجنيهات لبرنامج السنوات الخمس

9 2 37 1946/6/26 2920-2921 1 بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بتخصيص ستة و عشرين مليونا من الجنيهات لبرنامج
السنوات الخمس.

2922-2950 2 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن: 1- االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم محمود محمد محمود بإنشاء مجلس الدولة. 2- مشروع قانون بإنشاء 
مجلس الدولة.

2951-2952 3 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون بإنشاء إدارة قضايا الحكومة.

9 2 38 1946/7/1 2987-2988 1
بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون خصم آمبياالت مصدري األقطان. 2- 
15 مكررة من الئحة ترتيب المحاآم الشرعية. 3- مشروع قانون بتعديل و تفسير بعض نصوص القانون رقم 90 لسنة 1944  مشروع قانون بتعديل المادة

الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد الجنائية. 4- مشروع قانون بإنشاء إدارة قضايا الحكومة.

2989-2993 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 1,000,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1945-1946 القسم 5 وزارة الخارجية 
(أبواب أخرى) لمواجهة نصيب مصر في نفقات المساعدة و التعمير لألمم المتحدة.

2994-2995 3
يان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون بإنشاء مجلس الدولة. 2-مشروع قانون 

350,000 ج.م في ميزانية السنة المالية 1945-1946 القسم 5 وزارة الخارجية (أبواب أخرى) لمواجهة نصيب مصر في نفقات  بفتح اعتماد اضافى بمبلغ
المساعدة و التعمير لألمم المتحدة.

2996-2997 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة الدولة للسنة المالية 1946-1947 / المصروفات قسم 1- المخصصات الملكية و ديوان جاللة الملك

2998-2999 5 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1946-1947 / المصروفات قسم 2 - الدين العام

3000-3001 6 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع  الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1946-1947 / المصروفات قسم 4- مجلس الوزراء

3002-3011 7 تقرير لجنة المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1946-1947 / المصروفات قسم 6- وزارة المالية

3012-3016 8 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية 1946-1947 / المصروفات قسم 9- وزارة الداخلية

3017-3025 9 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1946-1947 / المصروفات قسم 12- وزارة األشغال العمومية

3026-3028 10 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1946-1947 / المصروفات قسم 13- وزارة الزراعة
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3029-3030 11 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة 1946-1947 / المصروفات قسم 17 - التموين

3031-3032 12 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1946-1947/ المصروفات قسم 18 - البعثات العلمية.

3033 13 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية  1946-1947 / المصروفات قسم 19 - معاشات و مكافآت

3034-3035 14 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1946-1947/ المصروفات قسم 21 - مصروفات تصفية حالة الطوارئ

3036 15 تقرير لجنة المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1946-1947/ المصروفات قسم 22- إعانة غالء المعيشة

3037 16 تقرير لجنة المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1946-1947/ المصروفات قسم 23- ديوان المحاسبة

3038 17 تقرير لجنة المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1946-1947 / المصروفات قسم 26- مصروفات خفض تكاليف المعيشة وتنظيم عمليات 
التموين.

9 2 38 1946/7/2 3064-3070 1 تقرير لجنة المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1946-1947 / المصروفات  قسم 11- وزارة العدل

3071-3072 2 تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم عن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 102 لسنة 1935 بوضع الئحة لمدارس التجارة المتوسطة.

3073-3093 3 تقرير الهيئة المكونة من لجنتي شؤون األشغال العمومية و شؤون التربية و التعليم عن مشروع قانون بإنشاء نقابة للمهن الهندسية .

3094-3099 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1946-1947/ المصروفات قسم 7- وزارة التجارة والصناعة.

9 2 39 1946/7/8 3135-3138 1 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن بعض االقتراحات

3139-3140 2 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن بعض العرائض

3141-3142 3 تقرير لجنة شؤون  المواصالت عن بعض االقتراحات

3143-3144 4 تقارير لجنة شؤون  المواصالت عن بعض االقتراحات

3145-3151 5 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون لتطبيق النظام القضائي العام على بعض المناطق التابعة ألقسام الحدود
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3152-3153 6 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 102 
لسنة 1925 لوضع الئحة لمدارس التجارة المتوسطة. 2- مشروع قانون بتطبيق النظام القضائي العام على بعض المناطق التابعة ألقسام الحدود.

9 2 39 1946/7/9 3171 1 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب األستاذ على راغب عطية و السيدة حكمت جنيد إذن المجلس في رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم 
أحمد األلفي عطية.

3172-3175 2 تقرير اللجنة المكّونة من لجان الشؤون التشريعية و شؤون األشغال العمومية و شؤون التربية و التعليم عن بعض مواد مشروع القانون الخاص بإنشاء نقابة
للمهن الهندسية.

9 2 39 1946/7/10 3191-3199 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1946-1947/ المصروفات قسم 15- وزارة الدفاع الوطني

3200-3203 2 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم الشيخ حسن النجار بتعديل قانون المحاماة الشرعية.

9 2 40 1946/7/15 3228-3229 1 تقرير لجنة االقتراحات و العرائض عن بعض االقتراحات

3230-3233 2 تقرير لجنة االقتراحات و العرائض عن بعض االقتراحات

3234-3236 3 تقرير لجنة االقتراحات و العرائض عن بعض االقتراحات

3237-3246 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1946-1947/ المصروفات قسم 10 - وزارة الصحة العمومية

9 2 40 1946/7/16 3277-3280 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1946-1947 / المصروفات قسم 16- وزارة الشؤون االجتماعية .

3281-3285 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1946-1947 / المصروفات قسم 5- وزارة الخارجية.

3286-3298 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1946-1947 / المصروفات قسم 8- وزارة المعارف العمومية.

3299 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1946-1947 / المصروفات قسم 20- مصروفات تنفيذ المعاهدة المصرية 
البريطانية.

3300-3308 5 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1946-1947 / المصروفات قسم 14- وزارة المواصالت.

3309 6 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب وزارة العدل إذن المجلس في رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم محمد حنفي الشريف.

3310-3315 7 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون بتعديل المواد 124 و 374و 375 من قانون العقوبات.



Chronological Index to Supplementary Information (Malahiq) for the Chamber of Deputies

Hay'a Dawr Jalsa

(Legislature) (Yearly Session) (Daily Session)

Date (A.D.)

(y/m/d)
Contents

Page of 
Supplementary 

Information 
(Mulhaq)

Supple-
mentary 
(Mulhaq) 

#

3316-3317 8 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بإنشاء نقابة للمهن الهندسية.

9 2 40 1946/7/17 3319-3344 1 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بتعديل المواد 124 و 374 و 375 من قانون 
العقوبات.

9 2 41 1946/7/22 3370-3379 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1946-1947 / المصروفات قسم 27- مكافحة المرض و الفقر والجهل

3380 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون خاص بميعاد عرض مشروع قانون التعريفة الجمرآية و مشروع القانون الخاص برسم اإلنتاج على البرلمان

3381-3406 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروعات قوانين بفتح اعتمادات إضافية في ميزانية السنة المالية 1946-1945.

3407-3414 4 643,000 ج.م في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في القسم 24 تكاليف  ملحق لتقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
إنصاف الموظفين والعمال لتنفيذ إنصاف بعض طوائف الموظفين والمستخدمين.

3415-3420 5
56830 جنيها في القسم 14 (وزارة المواصالت ) باب 1- مهايا و أجر و  ملحق تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ

مرتبات ( منه 39930 جنيها في الفرع 2 مصلحة السكك الحديدية ) و 16900 جنيه في الفرع 3 (مصلحة التلغرافات و التليفونات) و ذلك لتنفيذ آادر بعض 
طوائف المستخدمين بالمصلحتين

9 2 41 1946/7/23 3453-3454 1

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون خاص بميعاد عرض مشروع قانون 
التعريفة الجمرآية و مشروع القانون الخاص برسم اإلنتاج. 2- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1945-1946 لسد تجاوز في 

( مجموعه 857, 412 جنيها ). 3 مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في قدره 17860 جنيه في ميزانية السنة المالية 1946-1945  عض أبواب الميزانية
في القسم 24 تكاليف إنصاف بعض طوائف الموظفين و المستخدمين . 4- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 17300 جنيه - في القسم 14(وزارة 

لمواصالت) باب 1 مهايا و أجر و مرتبات (منه 1104 جنيها في الفرع 2 مصلحة السكك الحديدية) و 6257 جنيه في الفرع 3 (مصلحة التلغرافات 
والتليفونات) وذلك لتنفيذ آادر بعض طوائف المستخدمين.

3455-3460 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية جامعة فؤاد األول للسنة المالية 1947-1946.

3461-3465 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية جامعة فاروق األول للسنة المالية 1947-1946.

3466-3517 4 تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن مشروع ميزانية وزارة األوقاف للسنة المالية 1947-1946.

3518 5 1946-1947/ المصروفات  قسم 25 - إعانة وزارة األوقاف لمواجهة عبء  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية
إعانة غالء المعيشة و تطبيق قواعد اإلنصاف.

3519 6 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1946-1947/ المصروفات  قسم 24- تكاليف إنصاف المهندسين والعمال و 
احتياطي الكادر العام.

3520-3521 7 تقرير لجنة الشؤون الزراعية عن مشروع القانون الخاص بتحديد المساحة التي تزرع قطنا في سنة 1946- 1947 الزراعية.
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9 2 41 1946/7/24 3571 1 13850 جنيه في ميزانية سنة 1946-1945  تقرير لجنة الشؤون المالية عن التعديل الذي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
القسم (وزارة الداخلية ) فرع 11 (الديوان العام) باب 2 (مصروفات عامة) لتسوية تجاوزات بعض بنود هذا الباب.

3571-3572 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 125000 جنيه في ميزانية السنة المالية 
1946-1945 القسم 25 "إعانة فقراء قنا و أسوان" و مكافحة بعوض الجامبيا.

3572 3 13500 ج.م في ميزانية سنة 1946-1945  تقرير لجنة الشؤون المالية عن التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
القسم 6 (وزارة المالية ) فرع 1 (الديوان العام) باب3 (أعمال جديدة) لتسوية تجاوزات هذا الباب.

3573-3574 4 تقرير لجنة الشؤون الداخلية عن التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع القانون الخاص بنظام آلية البوليس الملكية.

3575 5 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع القانون الخاص بمكافحة مرض الجذام.

3576 6 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع القانون الخاص بالمواليد و الوفيات.

3577-3582 7 تقرير لجنة الشؤون الزراعية عن مشروع القانون الخاص بتعيين مناطق زراعة األصناف المختلطة من القطن في سنة 1946-1947 الزراعية.

3583 8 تقرير لجنة الشؤون الزراعية عن مشروع القانون الخاص بتعيين المساحة التي تزرع قمحا و شعيرا في سنة 1946-1947 الزراعية.

3584-3587 9 تقرير لجنة الشؤون الزراعية عن مشروع قانون لتعميم زراعة التقاوي المنتقاة من الحاصالت الزراعية.

3588-3590 10 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون باإلذن للحكومة في أن تستبعد من المال االحتياطى العام المبلغ المقيد في االحتياطي المحبوس للسلف الممنوحة 
للمجالس البلدية و المحلية لمشروعات المجارى.

3591-3592 11 1935-1946 بمبلغ 9412 ج.م في القسم 5 "وزارة الخارجية " الباب  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية سنة
الثاني "مصروفات عامة" لدفع قيمة اشتراك الحكومة في نفقات اللجنة المؤقتة لمؤتمر المواد الغذائية و الزراعية بأمريكا.

3593-3594 12 35,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في القسم 22 (مصروفات حالة  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
الطوارئ) لشراء المرآبات للتيفوس.

3595-3596 13 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1945-1946 بمبلغ 91000 ج.م في القسم 5 "وزارة الخارجية " 
الباب الثاني " مصروفات عامة" قيمة نصيب مصر فيما يدفع مقدما من نفقات تأسيس هيئة األمم المتحدة.

3597-3599 14 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بتأجير قطعة أرض من أمالك الدولة بإيجار أسمى إلقامة مؤسسات علمية عليها.

3600-3601 15 تقرير لجنة المالية عن مشروع قانون بالنزول مجانا لوزارة األوقاف عن قطعة أرض من أمالك الدولة بمدينة بور سعيد إلقامة مسجد عليها.

3602-3603 16 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بتأجير قطعة أرض من أمالك الدولة ببندر شبين الكوم لمدة 15 سنة إلى نادى المنوفية لأللعاب الرياضية 
بإيجار أسمى قدره 3 جنيهات في السنة.
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3604-3605 17 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون باإلذن للحكومة بأخذ مبلغ 28,000 جنيه من االحتياطي العام لمكافحة الحمى الراجعة.

3606 18 1946-1947 لتسديد القرض الوطني  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بأخذ مبلغ ثالثة ماليين من الجنيهات من االحتياطي العام في السنة المالية
القصير األجل 13/3 %.

3607-3613 19 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون ببيع بعض أراضى المملوآة للدولة بثمن مخفض و تأجير البعض اآلخر إيجارا اسميا.

3614-3615 20
تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 1422 ج.م في ميزانية السنة المالية 1945-1946 في القسم 8 (وزارة المعارف 

لعمومية) فرع 1 (الديوان العام و التعليم) الباب الثالث (أعمال جديدة) لشراء قطعة أرض مساحتها 3 أفدنة و 9 قراريط و 6 أسهم بمدينة المنصورة 
الستعمالها فناء لمدرسة المنصورة الصناعية.

3616 21 3,192,000 جنيه في ميزانية سنة 1945-1946 القسم 27- (مصروفات خفض  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
تكاليف المعيشة و تنظيم عمليات التموين) لتسوية الخسارة الناتجة عن رفع مستوى الرغيف و خفض سعره.

3617-3624 22 تقرير لجنة الشؤون المالية عن التعديالت اإلضافية التي أدخلت على مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1947-1946.

3625-3626 23

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون باإلذن للحكومة في أن تستبعد من المال
الحتياطي المبلغ المقيد في االحتياطي المحبوس للسلف الممنوحة للمجالس البلدية و المحلية لمشروعات المجارى. 2- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي 

بمبلغ 9412 جنيها في القسم 5 (وزارة الخارجية ) باب 2 (مصروفات عامة) قيمة باقي اشتراك الحكومة في نفقات اللجنة المؤقتة لمؤتمر المواد الغذائية و 
لزراعية بأمريكا. 3- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 25000 جنيه في القسم 22 (مصروفات حالة الطوارئ) لشراء مرآبات للتيفوس. 4-مشروع 

قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 91000 جنيه في ميزانية 1946/1945 (القسم 5 وزارة الخارجية ) باب 2 (مصروفات عامة) قيمة نصيب مصر فيما يدفع 
مقدما من نفقات تأسيس هيئة األمم المتحدة. 5- مشروع قانون بتأجير قطعة أرض من أمالك الدولة لبطريرآية األقباط األرثوذآس بالقاهرة لمدة 99 سنة 

بإيجار أسمى قدره جنيه واحد إلقامة مؤسسات علمية عليها. 6- مشروع قانون بالنزول مجانا عن قطعة أرض من أمالك الدولة ببورسعيد إلى وزارة األوقاف 
3 7-مشروع قانون باعتماد تأجير قطعة أرض من أمالك الدولة ببندر شبين الكوم إلى نادى المنوفية لأللعاب الرياضية بإيجار أسمى قدره إلقامة مسجد عليها.
مشروع قانون باإلذن -9 .1946 27 لسنة 500000 جنيه المعتمدة لهذا الغرض بالقانون رقم  مبلغ 190000 جنيه لمكافحة الحمى الراجعة عالوة على مبلغ

1.25%. 10- مشروع قانون بفتح اعتماد  للحكومة في أن تأخذ مبلغ ثالثة ماليين من الجنيهات من االحتياطي العام لتسديد القرض الوطني القصير األجل
إضافي في ميزانية 1946/1945 قسم 8(وزارة المعارف العمومية ) فرع 1 (الديوان العام و التعليم) الباب 3 (أعمال جديدة) بمبلغ 14222 جنيها لشراء 

. 11- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 3192000 جنيه لتسوية الخسارة الناتجة عن رفع مستوى  قطعة أرض لتوسيع مدرسة المنصورة الصناعية
الرغيف. 12- التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع قانون بفتح اعتماد أضافي بمبلغ 125000 جنيه في القسم 25 (إعانة فقراء قنا وأسوان و 

مكافحة بعوض الجامبيا. 13- التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي مبلغ 135000 جنيه في القسم 16 (وزارة المالية) 
فرع 1 (الديوان العام) باب 3 (أعمال جديدة) لتسوية تجاوزات هذا الباب. 14- التعديالت التي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع القانون الخاص بنظام آلية 
لبوليس. 15- التعديالت التي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع القانون الخالص بالمواليد والوفيات. 16-التعديالت التي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع 

18-مشروع قانون بتعيين مناط مشروع قانون بتحديد المساحة التي تزرع قطعنا في سنة 1946-1947 الزراعية. -17 القانون الخاص بمكافحة مرض الجذام.
 بتحديد المساحة التي تزرع قمحا و شعيرا في سنة 1949-1946.

3627-3634 24 تقرير لجنة المحاسبة عن مشروع ميزانية المجلس لسنة 1947-1946

3635-3637 25 تقرير لجنة المحاسبة عن الحساب الختامي لمصروفات مجلس النواب سنة 1945-1944
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3638-3642 26 تقرير لجنة الشؤون األوقاف و المعاهد الدينية عن مشروع ميزانية الجامع األزهر و المعاهد الدينية للسنة المالية 1947-1946

3643-3652 27 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 1946-1947 / اإليرادات

3653-3656 28 تقرير لجنة التشريعية عن مشروع قانون بإضافة بعض المواد إلى قانون العقوبات.

9 2 41 1946/7/25 3731-3732 1 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ عن مشروع قانون بتنظيم الشهر العقاري 25 يوليه سنة 1946.

3733 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 1946-1947 المصروفات قسم 29- مصروفات غير منظورة.

3734-3735 3

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم  و وافقوا على ما يأتي: 1-مشروع قانون بربط ميزانية الدولة للسنة المالية 1946-
1947. 2- مشروع قانون بربط ميزانية جامعة فؤاد األول للسنة المالية 1946-1947. 3-مشروع قانون بربط ميزانية جامعة فاروق األول للسنة المالية 

1947-1946. 4- مشروع قانون بربط ميزانية وزارة األوقاف للسنة المالية 1946-1947. 5- مشروع قانون بربط ميزانية الجامع األزهر و المعاهد الدينية 
للسنة المالية 1946-1947. 6-مشروع القانون الخاص بتعميم زراعة التقاوي المنتقاة من الحاصالت الزراعية. 7-مشروع القانون الخاص بالتصديق على 

االتفاقين المبرمين بين الحكومة وشرآة مياه القاهرة. 8-التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع القانون الخاص بإنشاء نقابة للمهن الهندسية. 9-
مشروع القانون الخاص بإلغاء تقرير ساعة لفصل الصيف. 10-التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع القانون الخاص بالشهر العقاري.

3736-3737 4 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مرسوم بمشروع قانون ببيع بعض األراضي المملوآة للدولة بثمن 
مخفض و تأجير البعض اآلخر إيجارا اسميا.

3738-3744 5 تقرير اللجنة عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1946-1947 السياسة العامة المالية و االقتصادية.

9 3 0 1946/11/14

9 3 1 1946/11/14

9 3 2 1946/11/19

9 3 3 1946/11/26 39-43 1 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على الثقة بالوزارة.

9 3 4 1946/12/2

9 3 5 1946/12/9

9 3 6 1946/12/16 63-82 1 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على الثقة الوزارة.
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9 3 6 1946/12/17

9 3 7 1946/12/23 112-114 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم األستاذ عزيز مشرقي بتعديل المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 
الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس األموال المنقولة و على األرباح التجارية و الصناعية و على آسب العمل

115-116 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بتأجير قطعي أرض من أمالك الدولة إلقامة مسجد غليهما بإيجار أسمى

117-118 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بالنزول مجانا عن قطعة أرض من أمالك الدولة بجهة الشالل مرآز و مديرية أسوان إلى وزارة األوقاف إلقامة
مسجد عليها.

119-120 4

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- اقتراح بقانون بتعديل المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 
1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس األموال المنقولة. و على األرباح التجارية والصناعية. و على آسب العمل. 2-مشروع قانون بتأجير 

قطعتي أرض من أمالك الدولة إلقامة مسجد عليها بإيجار أسمى. 3- مشروع قانون بالنزول مجانا عن قطعة أرض من أمالك الدولة بجهة الشالل مرآز و 
مديرية أسوان إلى وزارة األوقاف إلقامة مسجد عليها.

121-294 5 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون بإصدار قانون المرافعات أمام المحاآم الوطنية و المختلطة

243-294 مذآرة تفسيرية لمشروع قانون المرافعات.

9 3 8 1946/12/30 319-321 1 تقرير لجنة المحاسبة عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية سنة 1946-1947 بمبلغ 25000 جنيه في القسم 3 " مخصصات 
البرلمان" مناصفة بين فرع 1 " مجلس الشيوخ" و فرع 2 " مجلس النواب " لنفقات استقبال المؤتمر العام لالتحاد البرلماني الدولي

322-324 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن تفصيالت مشروع مكافحة األمية بين آبار السن المقرر له مبلغ 150,000 ج.م في القسم 25 (مكافحة المرض و الجهل و 
الفقر) من ميزانية الدولة للسنة المالية 1947-1946

325-327 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون خاص بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1946-1947 - القسم 14 ( وزارة المواصالت) فرع 2 
(السكك الحديدية ) قدره 60000 جنيها في البابين الثاني و الثالث للبدء في تنفيذ مشروع آوبري آفر الزيات

328-335 4 تقرير لجنة الشؤون التجارية والصناعية عن مشروع القانون الخاص بإنشاء الغرف الصناعية

336-337 5 تقرير الشؤون التشريعية عن مشروع قانون بشأن وظيفتي المدير العام إلدارة المحاآم و المدير العام إلدارة التشريع بوزارة العدل

338-343 6 قرير لجنة الشؤون التشريعية عن االقتراحين بقانونين المقدمين من حضرة النائبين المحترمين محمود محمد محمود و على محمد الخشخانى بالتزامات
المرافق العامة

344-345 7

بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- تقرير لجنة المحاسبة عن مشروع قانون بفتح اعتماد 
ضافي قدره 25,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1946-1947 في القسم 3 (مخصصات البرلمان) مناصفة بين فرع 1 (مجلس الشيوخ) و فرع 2 

(مجلس النواب) لنفقات استقبال المؤتمر العام لالتحاد البرلمان الدولي. 2- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي قدره 60,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 
1947-1946 القسم 14 "وزارة المواصالت " فرع 2 السكك الحديدية في البابين الثاني و الثالث للبدء في تنفيذ مشروع آوبري آفر الزيات.

9 3 9 1946/12/31
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9 3 10 1947/1/6 385-386 1 اإلجابة عن السؤال رقم 1

387-388 2 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون بإنشاء الغرف الصناعية. 2- مشروع 
قانون بشأن وظيفتي المدير العام إلدارة التشريع بوزارة العدل.

9 3 11 1947/1/13 423-425 1 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم سيد جالل الخاص بمسؤلية الوزراء التي لم يتناولها قانون العقوبات

426-427 2 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم سيد جالل عن موضوع "من أين لك هذا"

428-431 3 تقرير لجنة االقتراحات و العرائض عن االقتراحات برغبات المحالة عليها من المجلس

432-433 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 13000 ج.م في ميزانية وزارة الخارجية للسنة المالية 1945-1946 باب3- أعمال 
جديدة إلصالح دار المفوضية الملكية المصرية بواشنجتون

434-435 5
تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 275,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1945-1946 القسم 15 ( وزارة الدفاع 

الوطني) فرع ا (الديوان العام و الجيش ) للباب الثالث ( أعمال جديدة ) لدفع ثمن ما تورد من المعدات الحربية و مواد لبناء الطوابى والحصون الالزمة 
لمشروع الدفاع عن سواحل رية و مطروح.

436-437 6 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 22,00 ج.م  في ميزانية السنة المالية 1946/1945 القسم 24( تكاليف إنصاف 
الموظفين و العمال) إلنصاف المهندسين في جميع الوزارات و المصالح.

438-439 7 60,000 ج.م في ميزانية السنة المالية 1945-1946 القسم 6 (وزارة المالية ) فرع 6  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
(مصلحة األمالك األميرية ) باب 3 ( أعمال جديدة ) للبدء في تنفيذ مشروع تمليك الفالحين المعدمين.

440-441 8 15,000 ج.م في ميزانية السنة المالية 1945-1946 القسم 6 (وزارة المالية ) فرع 6  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
(مصلحة األمالك األميرية ) باب 3 ( أعمال جديدة ) لمواجهة زيادة المصروفات التي يستلزمها مشروع بيع األراضي الحكومية

442-443 9 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 3500 ج.م في ميزانية السنة المالية 1945-1946 القسم 5 (وزارة الخارجية ) باب 
3 ( أعمال جديدة لعمل اإلصالحات و التعديالت الالزمة في المنزل المجاور للقنصلية الملكية بلندن

444-445 10 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 700,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1945-1946 القسم 14 "وزارة 
المواصالت" فرع 2 "مصلحة السكك الحديدية " باب 3 "أعمال جديدة " لشراء قاطرات و عربات

446-447 11 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 700,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1945-1946 القسم 15( وزارة الدفاع 
الوطني) فرع 1- الديوان العام و الجيش الباب الثالث ( أعمال جديدة) لدفع المستحق من ثمن المعدات الحربية.

448-449 12
وزارة التجارة -7 1945-1946 القسم 16100 جنيه في ميزانية السنة المالية تقرير الشؤون المالية عن مشروع قانون خاص بفتح اعتماد إضافي بمبلغ

والصناعة - الفرع 2- مصلحة المناجم و المحاجر - باب 2 - مصروفات خاصة - لمواجهة التجاوز المنتظر في اعتماد البند 14 أجور والبند 13 مصروفات 
عمومية

450-455 13 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع القانون الخاص بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 67,881 جنيها في ميزانية السنة المالية 1945-1946 القسم 2 "الدين 
العام" لصرف قيمة الباقي من مطالب البنك األهلي عن عملية إصدار القرض الوطني.

456-457 14 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 5000 ج.م في ميزانية السنة المالية 1945-1946 القسم 1 " المخصصات الملكية و 
ديوان جاللة الملك" فرع 3 "ديوان جاللة الملك" باب3 " أعمال جديدة " لمواجهة تكاليف الكشف على اليخت الملكي "محروسة " بجزيرة مالطة
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458-459 15 60,000 ج.م في ميزانية السنة المالية 1946-1947 القسم 18 "معاشات و مكافآت "  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
لتسوية التجاوزات المتوقعة في بعض بنود هذا القسم

460-462 16 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون خاص بفتح اعتماد إضافي قدره 8300 ج.م (ثمانية آالف و ثالثمائة جنيه) في ميزانية السنة المالية 1946-
1947 القسم 8 (وزارة المعارف العمومية ) الفرع 1 (الديوان العام والتعليم) الباب الثالث ( أعمال جديدة ) إلنشاء مدرسة زراعية ثانوية بالزقازيق

463-465 17 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بزيادة المبلغ المخصص للقروض التي تقدمها الحكومة إلى بنك التسليف الزراعي المصري

466-467 18

بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة
لمالية 1947-1946 بمبلغ 67881 جنيه القسم 2 (الديوان العام) لصرف قيمة الباقي من مطالب األهلي عن عملية إصدار القرض الوطني. 2- مشروع قانون 

1946-1947 بمبلغ 5000 جنيه القسم 1 " المخصصات الملكية و ديوان جاللة الملك" فرع 3 "ديوان جاللة  بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية
لملك" باب3 ( أعمال جديدة) لمواجهة تكاليف الكشف على اليخت الملكى محروسة بجزيرة مالطة. 3- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة 

المالية 1946-1947 بمبلغ 60000 جنيه القسم 18 (معاشات و مكافآت لتسوية التجاوزات المتوقعة في بعض بنود هذا القسم ). 4- مشروع قانون بفتح 
اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1946-1947 بمبلغ 5500 جنيه القسم 8 (وزارة المعارف العمومية) الفرع 1 (الديوان العام و التعليم) الباب الثالث ( 

عمال جديدة) إلنشاء مدرسة زراعية ثانوية بالزقزيق. 5- مشروع قانون بزيادة المبلغ المخصص للقروض التي تقدمها الحكومة إلى بنك التسليف الزراعي 
المصري.

468 19 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن المادة الثامنة من االقتراحين بقانونين المقدمين من حضرتي النائبين المحترمين محمود محمد محمود وعلى الخشخانى 
بالتزامات المرافق العامة

9 3 12 1947/1/20 500-501 1
-1946 في ميزانية السنة المالية 25,000 ج.م (خمسة و عشرون ألف جنيه) تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون خاص بفتح اعتماد إضافي قدره
1947 القسم 1 "المخصصات الملكية و ديوان جاللة الملك" فرع 3 "ديوان جاللة الملك" باب2 "مصروفات عامة" لتسوية التجاوزات المتوقعة في بعض 

الباب هذا بنود
502-503 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون خاص بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 102,000 ج.م في ميزانية السنة المالية 1946-1947 القسم 14 "وزارة 

المواصالت" الفرع 5 "مصلحة المواني والمنائر" باب 3 " أعمال جديدة لشراء و نش عائم و عشرة صنادل خرسانية من مخلفات الجيوش المتحالفة

504-505 3

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع التزامات المرافق العامة. 2- مشروع قانون بفتح 
اعتماد إضافي بمبلغ 25,000 ج.م في ميزانية السنة المالية 1946-1947 القسم 1 (المخصصات الملكية  وديوان جاللة الملك) فرع 3 ديوان جاللة الملك 

باب2 (مصروفات عامة) لتسوية التجاوزات المتوقعة في بعض بنود هذا الباب. 3- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 102,000 ج.م في ميزانية السنة 
المالية 1946-1947 القسم 14(وزارة الموصالت) الفرع 5 (مصلحة الموالى و المنائر) باب 3 (أعمال جديدة) لشراء ونش عائم و عشرة صنادل خرسانية 

من مخلفات الجيوش المتحالفة.

9 3 12 1947/1/21 521-522 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 42000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1946-1947 القسم 14 " وزارة 
المواصالت" فرع 1 "الديوان العام" الباب 3 " أعمال جديدة " لشراء موتوسيكالت للبوليس و سيارات جديدة.

523-525 2 3,700 ج.م في ميزانية السنة المالية 1946-1947 القسم 21 (ديوان المحاسبة) الباب  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
األول (مهايا و أجر و مرتبات ) لتعزيز وظائف ديوان المحاسبة

526-527 3

يان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 42,000 جنيه 
في ميزانية السنة المالية 1946-1947 القسم 14(وزارة المواصالت) فرع 1 (الديوان العام) الباب 3 أعمال جديدة لشراء موتوسيكالت للبوليس و سيارات 

جديدة. 2- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 3700 جنيه في ميزانية السنة المالية 1946-1947 القسم 21 (ديوان المحاسبة ) الباب األول مهايا و أجر 
و مرتبات  لتعزيز وظائف الديوان.

528-530 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم عطا عفيفي بك بشأن بعض األحكام الخاصة بالشرآات المساهمة
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9 3 13 1947/1/27 558-559 1 اإلجابة عن السؤال رقم 14/ بيانات عن البعثة العسكرية البريطانية

560-561 2 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على الثقة بالوزارة.

9 3 13 1947/1/28 580 1 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن اقتراح بطلب  تشكيل لجنة برلمانية لتعديل قانون االنتخاب

581-583 2 61000 جنيه في ميزانية القسم 5 وزارة الخارجية باب 3 أعمال جديدة لشراء دار  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي
للمفوضية الملكية المصرية بمدينة بروآسيل.

584-585 3
تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 99000 جنيه (عدل إلى 9000 جنيه ) في ميزانية سنة 1946-1947 القسم 12 

(وزارة األشغال العمومية ) فرع 3 (مصلحة المباني األميرية) باب 2 (مصروفات عامة) زيادة على اعتماد 8و9 من الباب المذآور صيانة و ترميم المباني و 
األعمال الجديدة الصغيرة واألعمال اإلعدادية واإلضافية.

586-587 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 20,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1946-1947 القسم 14 "وزارة 
المواصالت" الفرع 4 "مصلحة البريد" باب 2 "مصروفات عامة" زيادة على االعتماد المخصص لنقل إرساليات البريد

588-589 5 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 70,000 ج.م في ميزانية السنة المالية 1946-1947 القسم 9 (وزارة الداخلية ) 
الفرع 2 (البوليس) الباب الثاني (مصروفات عامة) لصرف بدل غذاء لرجال البوليس في أحوال خاصة

590-591 6 تقرير لجنة المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 13,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1946-1947 القسم 5 " وزارة الخارجية " باب 3 " 
أعمال جديدة" إلصالح مبنى السفارة الملكية المصرية بمدينة واشنجتون

592-594 7 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون باإلذن للحكومة في أخذ مبلغ 240,000 ج.م من اعتماد مليون الجنيه المدرج بالقسم 22 من ميزانية سنة 
1947-1946 لمنح عالوة للموظفين و المستخدمين.

595-596 8 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم الشيخ رضوان السيد بتعديل بعض مواد القانون رقم 36 لسنة 1941 المعدل 
للمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936

9 3 14 1947/2/4

9 3 14 1947/2/5 643-644 1

1- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وفقوا على:
1947-1946 بمبلغ 61,000 جنيه القسم 5 "وزارة الخارجية " باب 2  "أعمال جديدة" لشراء دار للمفوضية الملكية المصرية بمدينة بورآسل. 2-مشروع 

قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1946-1947 بمبلغ 99,000 جنيه (تعدل إلى 90,000 جنيه) القسم 12 "وزارة األشغال العمومية " فرع 
3 "مصلحة المباني األميرية " باب 2 (مصروفات عامة) زيادة على اعتماد البندين 8 و9 من الباب المذآور وصيانة و ترميم المباني و األعمال الجديدة 

لصغيرة و األعمال اإلعدادية و اإلضافية. 3- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1946-1947 بمبلغ 20,000 جنيه القسم 4 (وزارة 
المواصالت) الفرع 4 (مصلحة البريد) باب2 (مصروفات عامة) زيادة على االعتماد المخصص لنقل إرساليات البريد. 4-مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي 

في ميزانية السنة المالية 1946-1947 بمبلغ 70,000 جنيه القسم 9 (وزارة الخارجية ) الفرع 2 (البوليس) الباب الثاني (مصروفات عامة) لصرف بدل 
غذاء لرجال البوليس في أحوال خاصة. 5-مشروع قانون بفتح اعتماد أضافي في ميزانية السنة المالية 1946-1947 بمبلغ 13,000 جنيه القسم 5 (وزارة 

240,000 جنيه م إلصالح مبنى السفارة الملكية المصرية بمدينة واشنجتون. 6-مشروع قانون باإلذن للحكومة في أخذ مبلغ 3 (أعمال جديدة) الخارجية ) باب
للموظفين و المستخدمين.
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645-646 2 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون بتعديل اختصاص محكمة مصر االبتدائية

647-657 3 تقرير لجنة الشؤون التجارية والصناعية عن مشروع القانون الخاص بالمناجم والمحاجر.

9 3 15 1947/2/10 685-686 بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون بشأن بعض األحكام الخاصة بالشرآات 
المساهمة. 2- مشروع قانون بتعديل اختصاص محكمة مصر االبتدائية. 3- مشروع قانون المناجم و المحاجر.

9 3 15 1947/2/12 687-695

9 3 16 1947/2/17 727-728 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 66,000 ج.م في ميزانية السنة المالية 1946-1947 في القسم 6 "وزارة المالية " 
فرع 5 "المطبعة األميرية " باب2 "مصروفات عامة" لتسوية التجاوز المتوقع في اعتماد البند 6

729-731 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 85000 ج.م في ميزانية السنة المالية 1946-1947 القسم 9 (وزارة الداخلية ) فرع 
3 (الخفر) الباب الثالث ( أعمال جديدة ) لتسوية ثمن ما سبق توريده من البنادق و الخراطوش للخفر

732-733 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 200,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1945-1946 القسم 12 (وزارة األشغال 
العمومية ) فرع 2 (مصلحة الري) باب 3 ( أعمال جديدة ) لشراء أراض الزمة لمشروعات الري المختلطة

734-736 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 33000 ج.م في ميزانية السنة المالية 1946-1947 قسم 1 ( المخصصات الملكية و 
ديوان جاللة الملك) فرع 3 ( ديوان جاللة الملك ) باب2 - ( مصروفات عامة) لتسوية تجاوزات بعض بنود الباب المذآور

737-739 5 100,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1946-1947 القسم 15 "وزارة الدفاع الوطني" فرع 2 "سالح الطيران  مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
الملكي " الباب الثاني "مصروفات عامة " لشراء عدد من الطائرات الحربية و قطع الغيار

740-742 6 مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1946-1947 بمبلغ 111,313 ج.م في القسم 9 "وزارة الداخلية " الفرع 2 "البوليس" البابين 
األول والثاني - لتعزيز قّوات البوليس

743-744 7 50,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1946-1947 -القسم 14- وزارة المواصالت  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
فرع 6- مصلحة الطرق والكباري باب 2 مصروفات عامة لتسوية التجاوز المتوقع في بعض بنود هذا الباب.

745-746 8 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 40,000 ج.م في ميزانية السنة المالية 1946-1947 القسم 19 "مصروفات تصفية 
حالة الطوارئ" لمصروفات الطوارئ غير المنظورة

747-748 9 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 6500 جنيه في ميزانية السنة المالية 1946-1947 القسم 12 "وزارة األشغال 
العمومية " فرع 3 "مصلحة المباني األميرية " باب3 " أعمال جديدة" إلجراء تعديالت في مبنى المستشفى األميري ببور سعيد

749-750 10 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 10,000 جنيه في ميزانية السنة أمالية 1946-1947 القسم 6 (وزارة المالية ) فرع 
2 (قسم الضرائب المنقولة و ما يلحق بها) - باب 2 (مصروفات عامة) لشراء أثاث

751-753 11 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون باإلذن للحكومة في أخذ مبلغ 123,000 جنيه من االحتياطي العام لمعاونة بلدية اإلسكندرية في مكافحة األوبئة

754-759 12 مشروع قانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير إيجار األراضي الزراعية التخاذه أساسا لتعديل ضرائب األطيان
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9 3 16 1947/2/18 787-788 1

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة
المالية 1946-1947 بمبلغ 66,000 جنيه في القسم 6 "وزارة المالية " فرع 5"المطبعة األميرية " باب 2 "مصروفات عامة" لتسوية التجاوز المتوقع في 
عتماد البند6. 2- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1946-1947 بمبلغ 85,000 جنيه القسم 9 "وزارة المالية " فرع 2 "الخفر" 

الباب الثالث "أعمال جديدة" لتسوية ثمن ما سبق توريده من البنادق و الخوطوش للخفر. 3-مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 
1947-1946 بمبلغ 33,000 جنيه قسم 1 "المخصصات الملكية و ديوان جاللة الملك " فرع 3 "ديوان جاللة الملك" باب 2 "مصروفات عامة" لتسوية 

التجاوزات بعض بنود الباب المذآور. 4- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1946-1947 بمبلغ100,000 جنيه القسم 15 " وزارة 
الدفاع الوطني" فرع 2 "سالح الطيران الملكى" الباب الثاني مصروفات عامة" لشراء عدد من الطائرات الحربية و قطع الغيار. 5- مشروع قانون بفتح 

2 باب 6 "مصلحة الطرق و الكباري" فرع 14 "وزارة المواصالت" 50,000 جنيه القسم 1946-1947 بمبلغ عتماد إضافي في ميزانية السنة المالية
مشروع -8 لمصروفات الطوارئ غير المنظورة. 19 "مصروفات تصفية حالة الطوارئ" 40,000 جنيه القسم 1946-1947 بمبلغ  في ميزانية السنة المالية

1946-1947 بمبلغ 6,500 جنيه القسم 12 "وزارة األشغال العمومية" فرع 3 "مصلحة المباني األميرية"  قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية
باب 3 "أعمال جديدة" إلجراء تعديالت في مبنى المستشفى األميرى ببور سعيد. 9- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السمة المالية 1946-

1947 بمبلغ 10,000 جنيه القسم 6 "وزارة المالية "فرع 2 "قسم الضرائب المنقولة" و ما يلحق بها باب 2 "مصروفات عامة" لشراء أثاث. 10- مشروع 
التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ -11 120,000 جنيه من االحتياطي العام لمعاونة بلدية اإلسكندرية في مكافحة األوبئة. قانون بإذن للحكومة في أخذ مبلغ

789-790 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع القانون الخاص بتعديل المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض 
ضريبة على إيرادات رؤوس األموال المنقولة و على األرباح التجارية و الصناعية و على آسب العمل.

791-800 3 تقرير لجنة الشؤون االجتماعية و العمل عن مشروع قانون التوفيق و التحكيم في منازعات العمل

801-807 4 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم عزيز مشرقي بشأن إيجار األماآن و تنظيم العالقات بين المؤجرين 
والمستأجرين

808 5 تقرير لجنة شؤون الدفاع الوطني و السودان عن اقتراح حضرة النائب المحترم محمود محمد محمود ترجمة و طبع بعض الوثائق التي تصدرها حكومة 
السودان على أعضاء البرلمان سنويا.

809 6 تقرير اللجنة عن "مشروع قانون بتعديل المرسوم بقانون رقم 100 لسنة 1939 بشأن زيادة مدة خدمة القّوات المرابطة"

810 7 تقرير اللجنة عن مشروع قانون بتعديل المادتين 118 مكررة و 120 مكررة من قانون القرعة العسكرية

811 8 تقرير اللجنة المرسوم بقانون رقم 111 لسنة 1945 بشأن تملك العقارات في أقسام الحدود

812 9 121 لسنة 1946 الخاص بتعيين مناطق زراعة األصناف المختلطة من  تقرير لجنة الشؤون الزراعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم
القطن في سنة 1946-1947 الزراعية رجاء عرضه على هيئة المجلس

9 3 16 1947/2/19 851-855 1 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير إيجار األراضي الزراعية التخاذه أساسا  قرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون لتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم
لتعديل ضرائب األطيان

856-868 2 معاهدة بشأن الطيران المدني الدولي

869-870 3 اتفاق بشأن مرور الخطوط الجوية الدولية المنتظمة
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871-873 4 قرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن مشروع قانون بمد االمتياز الممنوح لشرآة األمنيبوس العمومية المصرية و لشرآة السيارات األهلية و لشرآة
أوتوبيس القاهرة باستغالل خطوط األوتوبيس بمدينة القاهرة على آخر سنة 1948

9 3 17 1947/2/25 939- 1 اإلجابة عن السؤال رقم 7 / عدد مستعمرات الري المنشأة بالخزانات و القناطر الكبرى

943-944 3

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون بالموافقة على معاهدة الطيران المدني
7 ديسمبر سنة 1944. 2-مشروع قانون بالموافقة على االتفاق الخاص بمرور الخطوط الجوية الدولة المنتظمة الموقع عليها  الدولي الموقعة بشيكاغو في

بشيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944. 3-مشروع قانون إيجار األماآن و تنظيم العالقات بين المؤجرين و المستأجرين. 4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام 
القانون رقم 121 لسنة 1946 بتعيين زراعة األصناف المختلفة من القطن في سنة 1946-1947 الزراعية. 5-مشروع قانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون 

رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير إيجار األراضي الزراعية التخاذه أساسا لتعديل ضرائب األطيان. 6- مشروع قانون بمد االمتياز الممنوح لشرآة 
االمنيبوس العمومية المصرية و لشرآة السيارات األهلية و لشرآة أوتوبيس القاهرة باستغالل خطوط األتوبيس بمدينة القاهر إلى آخر سنة 1948. 8- 
مشروع قانون التوفيق و التحكيم في منازعات 1939 بشأن زيادة مدة خدمة القوات المرابطة. 9- 100 لسنة مشروع قانون بتعديل المرسوم بقانون رقم

945 4 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم همام محمود حمادي بتحريم عضوية الشرآات المساهمة و المصارف
على أعضاء البرلمان و موظفي الحكومة.

946 5 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم محمود محمد األلفي بك بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 11 من 
القانون رقم 48 لسنة 1946 الخاص بالوقف

947 6 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم إبراهيم سلطان السعدي الخاص: بإنشاء طريق زراعي جديد من 
نزلة البرقى إلى سالقوس. و إنشاء قنطرتين على ترعة بان العلم.

948 7 تقرير لجنة االقتراحات و العرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم حسين القيسى بتعديل المادة 2 من القانون رقم 10 لسنة 1922 
الخاص بالمراهنة على سباق الخليل و رمى الحمام و غيرهما من أنواع األلعاب و أعمال الرياضة وإضافة مادة جديدة إليه.

949 8 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن بعض االقتراحات برغبات

950 9 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن بعض االقتراحات برغبات

9 3 18 1947/3/3 997-1007 1 قرير لجنة الشؤون المالية عن مشروعي قانونين أحداهما بالموافقة على االتفاق المبرم بين وزارة المالية والبنك األهلي المصري في شأن األتعاب الخاصة
بخدمة القرض الوطني، والثاني بفتح اعتماد إضافي في ميزانية القسم 2 "الدين العام" لدفع األتعاب المستحقة للبنك عن خدمة القرض الوطني طبقا لالتفاق

1008-1009 2 تقرير عن مشروع باإلذن لوزارة التجارة و الصناعة بأن ترتبط بشراء الموازين الالزمة لسوق الجملة للفاآهة والخضر بروض الفرج في حدود مبلغ 
68,160 ج.م

1010-1013 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح القيد الوارد بميزانية 1946-1947 الخاص بإلغاء ما يخلو من وظائف التموين بمجرد خلوها

9 3 30 1947/5/26 2143-2144 1 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون الشيك.

2145-2149 2 تقرير لجنة الشؤون الداخلية عن مشروع القانون الخاص بتعديل القانون رقم 10 لسنة 1922 الخاص بالمراهنة على سباق الخيل و رمى الحمام وغيرهما من 
أنواع األلعاب و أعمال الرياضة.
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2150-2151 3 تقرير لجنة الشؤون الداخلية عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم على الخشخانى بشأن تعديل أحكام المادة 26 من القانون رقم 119 لسنة 
1946 الخاص بتنظيم سني الدراسة بكلية البوليس.

2152-2153 4 تقرير لجنة الشؤون الدستورية عن االستجواب الموجه من حضرة النائب المحترم محمد توفيق خليل بك لحضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء بشأن 
مسلك الحكومة في اختيار حضرات الشيوخ المعينين الذي أعاده المجلس إلى اللجنة بجلسة 5 فبراير سنة 1947.

2154-2165 5 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن مشروع قانون بشأن تنظيم المباني

2166-2174 6 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون بإصدار قانون الرسوم أمام المحاآم الحسبية

9 3 30 1947/5/27 2192-2194 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية السنة المالية 1947-1948 / المصروفات قسم 2- الدين العام

2195 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1947-1948 / المصروفات قسم 18-معاشات و مكافآت

2196-2197 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1947-1948 / المصروفات قسم 19- مصروفات تصفية حالة الطوارئ

2198-2200 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1947-1948 / المصروفات قسم 21- ديوان المحاسبة

2201-2215 5 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1947-1948 / المصروفات قسم 12- وزارة األشغال العمومية

2216-2220 6 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1947-1948 / المصروفات قسم 13- وزارة الزراعة

2221-2242 7 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1947-1948 / المصروفات قسم 14- وزارة المواصالت

9 3 30 1947/5/28 2258-2262 1 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن مشروع القانون الخاص بتنظيم النقل المشترك بالسيارات للرآاب والبضائع

9 3 31 1947/6/2 2287 1 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن اقتراح حضرة النائب المحترم همام محمود حمادي العمل على تحويل أراضى الحياض بمديرة جرجا إلى ري داتم

2288 2 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن اقتراح حضرة النائب المحترم عبد الرحيم الخطيب بك إنشاء آوبري على جانبية القرشية مرآز السنطة

2289 3 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن اقتراح حضرة النائب المحترم محمد فؤاد أبو ستيت

2290 4 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن اقتراح حضرة النائب المحترم عبد الحميد الساوى إزالة السور الحديدي الذي يحيط بحديقة األزبكية و إباحة السير
فيها دون أي قيد.
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2291 5 ( األول) إنشاء مكتب بريد  قرير لجنة شؤون المواصالت عن االقتراحين المقدمين من حضرتي النائبين المحترمين محمد حلمي بليغ و همام محمود حمادي
ببلدة مباشر مرآز ههيا شرقية ( الثاني ) إنشاء مكتب بريد بناحية روافع العيساوية مرآز المنشاة (جرجا) .

2292-2293 6 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن اقتراح حضرة النائب المحترم أحمد زآى، تسيير خط أوتوبيس من طوخ إلى بنها عن طريق محطة برشوم دجوى

2294-2296 7
تقرير لجنة شؤون المواصالت (1) عن اقتراح بقانون مقدم من حضرة النائب المحترم إبراهيم سلطان السعدي بإنشاء طريق زراعي من نزلة البرقى حتى 

مصرف المحيط الغربي إلى سالقوس بمرآز الفشن مديرية المنيا، و إقامة قنطرتين على ترعة بان العلم. (2) عن اقتراح حضرة النائب المحترم همام محمود 
حمادي، إنشاء جسر يصل بلدة بلصفورة مرآز سوهاج بجسر طراد النيل لشدة الحاجة إليه.

2297-2298 8
اقتراح حضرة النائب المحترم -2 اقتراح حضرة النائب المحترم عثمان أباظه إنشاء مستشفى للحميات مرآز منيا القمح. -1 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن:

عبد العزيز إسماعيل الشلقانى إنشاء مستشفى بالقناطر الخيرية. 3- اقتراح حضرة النائب المحترم الدآتور سليمان عيد إنشاء حمام شعبي و مرآز لرعاية 
اإلسماعيلية بمدينة الطفل

2299-2300 9

تقرير لجنة الشؤون الصحية عن: (1) اقتراح مقدم من النائب المحترم عبد الغنى شرابي، عمل نفق يمر تحت شريط سكة حديد الحكومة المصرية بمدينة 
لفيوم. (2) اقتراح مقدم من النائب المحترم عبد اهللا عبد ألعال المليجى توصيل المياه إلى مسجد بلدة دفنو مرآز إطسا. (3) اقتراح مقدم من النائب المحترم 

لشيخ حسن النجار إنشاء دورة مياه لمسجد الشيخ عيسى مرآز قنا. (4)- اقتراح مقدم من النائب المحترم الشيخ حسن النجار إنشاء دورة مياه لمسجد المخادمة 
مرآز قنا.  (5) اقتراح مقدم من النائب المحترم الشيخ حسن النجار إنشاء دورة مياه لمسجد القناوية مرآز قنا. (6) اقتراح مقدم من النائب المحترم الشيخ 

سليمان الكارم عمل حمام شعبي و طلبة مياه لبلدة ناحية منشاة دهشور مرآز العياط.

2301-2302 10 تقرير الشؤون الصحية عن: (1) اقتراح حضرة النائب المحترم أحمد زآى، إنشاء مستشفى ببلدة طوخ و وحدة صحية بمنطقة البراشيم (قليوبية). (2) اقتراح 
حضرة النائب المحترم محمود عبد القادر، إنشاء مستشفى بمنطقة المدابغ بحي أبو السعود.

2303-2304 11 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ا يأتي: 1- مشروع قانون بإصدار قانون الرسوم المحاآم الحسبية. 2-
مشروع قانون خاص بالمراهنة في سباق الخليل ورمى الحمام و غيرها من أنواع األلعاب و أعمال الرياضة.

2305-2306 12 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون بتعديل المادة 312 من قانون العقوبات

2307 13 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات و إلغاء مادة منه

2308-2309 14 تقرير الشؤون التشريعية عن مشروع قانون باعتبار بعض مراسيم بقوانين في حكم الصحيحة

2310-2312 15    تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع القانون الخاص بتنظيم إجراءات التحقيق المنصوص عليه في المادة 
108 الخاص بتنظيم إجراءات التحقيق المنصوص عليه في المادة 108 من الدستور

2313-2320 16     تقرير لجنة الشؤون الصحية عن المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 1945 باستمرار العمل ببعض التدابير السابق تقريرها صونا للصحة العامة

9 3 31 1947/6/3 2345-2349 1 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن االقتراح بمشروع قانون مقدم من حضرة النائب المحترم الدآتور محمود مراد سامي بشأن تحسين الصحة القروية .

2350-2351 2 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على االقتراح بقانون الخاص بتحسين الصحة القروية.

2352-2369 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 1947-1948/ المصروفات قسم 11- وزارة العدل
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9 3 31 1947/6/4 2386-2401 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1948-1947.

2402 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 1947-1948/ قسم 22- إعانة غالء المعيشة

2403-2404 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1947-1948/ المصروفات قسم 24- مصروفات خفض تكاليف المعيشة و تنظيم 
عمليات التموين

2405 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1947-1948 / المصروفات قسم 17 - البعثات العلمية

2406-2407 5 تقرير لجنة الشؤون الخارجية عن مشروعي قانونين بالموافقة على نظام الهيئة الصحية العالمية و البروتوآول الخاص بالمكتب الدولي للصحة العامة
الموقعين بنيويورك في 22 يوليه سنة 1946

2408-2418 6 نظام الهيئة الصحية العالمية

9 3 32 1947/6/9 1 (lost)

2 (lost)

3 (lost)

4 (lost)

5 (lost)

6 (lost)

7 (lost)

8 (lost)

9 (lost)

10 (lost)
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2468-2469 11 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن االقتراحات اآلتية.

2470- 12 نظام الهيئة الصحية العالمية

13 (lost?)

2487-2488 14

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على: 1- مشروع قانون بتعديل المادة 312 من قانون العقوبات. 2- 
مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات وإلغاء مادة منه. 3- مشروع قانون باعتبار بعض مراسيم بقوانين في حكم الصحيحة. 4- التعديالت 

108 من الدستور. 5 و6 - مشروعي قانونين  لتي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع القانون الخاص بتنظيم إجراءات التحقيق المنصوص عليه في المادة
بالموافقة على نظام الهيئة الصحية العالمية و البروتوآول الخاص بالمكتب الدولي للصحة العامة الموقعين بنيو يورك في 22 سنة 1946.

2489-2498 15 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1947-1948 / المصروفات قسم 9- وزارة الداخلية

9 3 32 1947/6/10 2529-2537 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1947-1948 / المصروفات قسم 20 - مكافحة المرض و الفقر والجهر

2538-2545 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بتخصيص سبعة ماليين ومائه و تسعين ألفا من الجنيهات ألعمال إضافية لبرنامج السنوات الخمس

2546-2557 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1947-1948 / المصروفات قسم 26- تنفيذ برنامج السنوات الخمس

2558-2559 4 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون بتخصيص مبلغ سبعة ماليين وثمانية ألف 
و خمسمائة جنيه ألعمال إضافية لبرنامج السنوات الخمس. 2- التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع قانون بتحسين الصحة القروية.

2560-2562 5 تقرير لجنة شؤون الدفاع الوطني والسودان عن مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ تعديال للمرسوم رقم 111 لسنة 1945 بشأن تملك العقارات في 
أقسام الحدود

2563 6 تقرير لجنة شؤون التربية و التعليم عن مشروع قانون بتخويل وزير المعارف العمومية سلطة االستيالء على العقارات الالزمة للوزارة و معاهد التعليم

2564-2571 7 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون باإلذن للحكومة في أخذ مبلغ من االحتياطي العام لسداد القيمة الحالية لباقي أقساط سكة حديد قنا أسوان و سكة 
حديد اإلسماعيلية بور سعيد و أعمال التطهير بمدخل السويس.

2572-2573 8 تقرير لجنة شؤون الخارجية عن مشروع قانون بتعديل المرسوم بقانون الصادر في 20 أآتوبر سنة 1925 الخاص بوضع نظام للوظائف السياسية

2574-2575 9 تقرير لجنة الشؤون التجارية والصناعية عن التعديالت إلى أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع قانون الغرف الصناعية

2576-2591 10 تقرير لجنة الشؤون الزراعية عن مشروع القانون الخاص بإنشاء نقابة للمهن الزراعية
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9 3 32 1947/6/11 2606-2608 1 تقرير لجنة الشؤون الدستورية عن دستورية المشروع بقانون الخاص بالنقل المشترك

2609-2611 2 تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم عن مشروع قانون بتعديل المادة 14 من القانون رقم 14 لسنة 1927 بإعادة تنظيم جامعة فؤاد األول

2612 3 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب وزارة العدل المجلس رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم حسين عبد الكريم العمارى

2613-2614 4 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 198 من قانون العقوبات (وارد من مجلس الشيوخ).

9 3 33 1947/6/14 2631-2691 1
تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون باإلذن للحكومة في أن ترتبط بمشروع آهربة خزان أسوان في حدود مبلغ 10,500,000 جنيه و بأن نصدر 

قرضا في مصر لتمويل هذا المشروع بنفس القدر مضافا إليه الفوائد المستحقة عن المدة السابقة الستغالل المشروع، و ذلك في الوقت الذي تراه مناسبا و
بالشروط واألوضاع التي يحددها وزير المالية بموافقة مجلس الوزراء

9 3 33 1947/6/15

9 3 34 1947/6/16 2732-2736 1 اإلجابة عن السؤال رقم 2 / الكشف األول  بيان اعتمادات قسم الطرق عام 1946-1945، 1947-1946

2737-2738 2
بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون باإلذن للحكومة في أن ترتبط بمشروع 

10,500,000 و بأن تصدر قرضا في مصر لتمويل هذا المشروع بنفس القدر مضافا إليه الفوائد المستحقة عن المدة  آهربة خزان أسوان في حدود مبلغ
السابقة الستغالل المشروع، وذلك في الوقت الذي تراه مناسبا و بالشروط و األوضاع التي يحددها وزير المالية بموافقة مجلس الوزراء.

9 3 34 1947/6/17 2777 1 تقرير لجنة العرائض عن بعض العرائض

2778-2780 2 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم عطا عفيفي بك بفرض التزامات صحية و اجتماعية على المالك 
الزراعيين

2781 3 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن بعض االقتراحات برغبات

2782 4 تقرير لجنة الشؤون التجارية والصناعية عن اقتراح حضرة النائب المحترم حسين شمس الدين حمودة اعتبار مصيف بلطيم من المصايف المعتمدة رسميا في 
مصلحة السياحة

2783 5 قرير لجنة الشؤون التجارية و الصناعية عن االقتراح برغبة المقدم من حضرة النائب المحترم محمد السيد على بشأن مكاتب وشون التجار بساحل روض
الفرج

2784-2792 6 تقرير لجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على االتفاق الخاص بالتعويضات األلمانية و بإنشاء وآالة لتعويضات الدول المتحالفة و باسترداد
الذهب النقدي المحرر في باريس في 21 ديسمبر سنة 1945.

2793-2795 7 تقرير لجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على االتفاق الخاص بالتعويضات بين مصر و إيطاليا الموقع عليه بباريس في 10 سبتمبر سنة 
1946
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2796-2802 8  16 قرير لجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على االتفاق الخاص بإنشاء هيئة األمم المتحدة للتربية و العلوم و الثقافة الموقع بلندن في
نوفمبر سنة 1945

2803-2814 9 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 1947-1948 / اإليرادات

2815-2825 10 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية جامعة فؤاد األول للسنة المالية 1948-1947

2826-2835 11 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية جامعة فاروق األول للسنة المالية 1948-1947

2836-2841 12 تقرير لجنة شؤون األوقاف و المعاهد الدينية  عن مشروع ميزانية جامعة األزهر والمعاهد الدينية  للسنة المالية 1948-1947

2842-2843 13

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ معدال للمادة
األولى من األمر رقم 62 الصادر به المرسوم بقانون رقم 111 لسنة 1945 بشأن تملك العقارات بأقسام الحدود. 2-مشروع قانون بتخويل وزير المعارف 

العمومية سلطة االستيالء على العقارات الالزمة للوزارة و معاهد التعليم. 3- مشروع قانون بتعديل المرسوم بقانون الصادر في 20 أآتوبر سنة 1925 
لخاص بوضع نظام للوظائف السياسة. 4-مشروع قانون باإلذن للحكومة في أخذ مبلغ من االحتياطي العام لسداد القيمة الحالية لباقي أقساط سكة حديد قنا و 

أسوان و سكة حديد اإلسماعيلية بور سعيد. و أعمال التطهير بمدخل السويس. 5- التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع قانون الغرف الصناعية. 
6-مشروع القانون الخاص بإنشاء نقابة للمهن الزراعية. 7-التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 118 من 

قانون العقوبات. 8-مشروع قانون تنظيم النقل المشترك بالسيارات للرآاب والبضائع. 9-مشروع قانون بتعديل المادة 14 من القانون رقم 42 لسنة 1927 
مشروع قانون بالموافقة على االتفاقات الخاص بالتعويضات األلمانية و بإنشاء وآالة لتعويضات الدول المتحالفة و -10 بإعادة تنظيم جامعة فؤاد األول.

بالموافقة على االتفاق الخاص بإنشاء هيئة األمم المتحدة للتربية و العلوم والثقافة الموقع بلندن في 16 نوفمبر سنة 1945. 13- التعديل الذي أدخله مجلس 
لشيوخ على مشروع القانون الخاص بإنشاء آراسى األساتذة عير متفرغين للتدريس بكليات جامعة فؤاد األولى. 14-مشروع قانون ببيان آراسى األساتذة 

لكلية دار العلوم في جامعة فؤاد األول.

2844-2847 14 تقرير لجنة الشؤون الداخلية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1936 الخاص بانتخاب أعضاء مجالس المديريات

2848-2850 15 تقرير لجنة الشؤون الزراعية عن مشروع قانون بمراقبة الحيوان الشرس وإعدامه

9 3 34 1947/6/18 2881-2883 1 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 1929 الخاص بالحجز اإلداري

2884-2887 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع بقانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 290600 ج.م في ميزانية السنة المالية 1946-1947 قسم 10 (وزارة الصحة 
العمومية ) فرع 1 (الديوان العام و الصحة العامة ) باب2 (مصروفات عامة) لتسوية تجاوزات بعض بنود الباب المذآور

2888-2952 3 تقرير لجنة شؤون األوقاف و المعاهد الدينية عن مشروع ميزانية وزارة األوقاف للسنة المالية 1947-1948 تقديرات الميزانية

9 3 35 1947/6/23 2997-2998 1

عن اقتراح حضرة النائب المحترم عبد العزيز مخيون، رصف الطريق الزراعي الممتد على جسر (1) تقرير لجنة شؤون المواصالت عن ثالثة اقتراحات
(2) عن اقتراح حضرة النائب المحترم عبد اهللا ألعال المليحى،  لمحمودية في المسافة ما بين آفر الدّوار و اإلسكندرية و ما بين زاوية غزال و آفر الدوار
إنشاء سنترال عام للتليفون باطسا يكون مستقال عن مكتب البريد. (3) اقتراح حضرة النائب المحترم همام محمود حمادي، إنشاء نفق للمرور تحت خطوط 

سوهاج بمدينة الحديدية السكك
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2999-3000 2
تقرير لجنة شؤون المواصالت عن ثالثة اقتراحات (1) عن اقتراح حضرة النائب المحترم محمد حنفي الشريف، إنشاء آوبري على النيل بين أخميم و 

سوهاج. (2) عن اقتراح حضرة النائب المحترم أمين إبراهيم آساب، إنشاء رصيف لمحطة اهناسية. (3) اقتراح حضرة النائب المحترم الشيخ حسن النجار، 
إنشاء مكتب بريد بمحطة المخادمة مرآز قنا.

3001-3002 3

عن اقتراح حضرة النائب المحترم عبد الغنى شرابي، تغيير الفتات محطات سكك الحديدية و آتابتها (1) قرير لجنة شؤون المواصالت عن ثالثة اقتراحات
باللغة العربية. (2) اقتراح حضرة النائب المحترم محمود عبد القادر، إنشاء مكتب للبريد و التليفون و التلغراف بمنطقة المدابغ بحي أبو السعود. (3) عن 

اقتراح حضرة النائب المحترم محمد عبد المنعم الشوربجى، جعل قطار الساعة التاسعة و الربع الذي يقوم من القاهرة إلى ايتاى البارود (خط المناشى) قطارا 
سريعا

3003-3004 4
تقرير لجنة شؤون المواصالت عن ثالثة اقتراحات (1) عن اقتراح حضرة النائب المحترم محمد عبد المنعم الشوربجى، عمل طريق آوم حماده. (2) اقتراح 

حضرة النائب المحترم الشيخ حسن النجار، إنشاء جسر زراعي من بلدة الشيخ عيسى إلى المحطة. (3) عن اقتراح حضرة النائب المحترم همام محمود 
حمادي، تسيير قطار البحر بين القاهرة و اإلسكندرية في فصل الصيف.

3005 5 (األول) إنشاء وزارة للدعاية  تقرير لجنة الشؤون الداخلية عن االقتراحين المقدمين من حضرتي النائبين المحترمين همام محمود حمادي و عبد الحميد الساوى
أو وآالة وزارة تلحق بمجلس الوزراء (الثاني ) فصل قرية مالطية عن مرآز مغاغة و إلحاقها بمرآز الفشن.

3006-3007 6

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1-مشروع قانون بتعديل المادة الثامنة من المرسوم بقانون 
رقم 55 لسنة 1939 الخاص بالحجز اإلداري. 2- مشروع قانون بمراقبة الحيوان الشرس و إعدامه. 3- مشروع فانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 

لسنة 1936 الخاص بانتخاب أعضاء مجالس المديريات. 4-مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 290,600 جنيه في ميزانية السنة المالية 1947-1946 
قسم 10 (وزارة الصحة العمومية ) فرع 1 (الديوان العام و الصحة العامة) باب 2 (مصروفات عامة) لتسوية تجاوزات  بعض بنود الباب المذآور. 5- 

1944-1945 و عن تقرير ديوان المحاسبة عن هذا الحساب. مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي في ميزانية وزارة األوقاف للسنة المالية

3008 7 1947-1948 القسم 25- إعانة وزارة األوقاف لمواجهة عبء إعانة غالء المعيشة و  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية
تطبيق قواعد اإلنصاف.

3009-3108 8
تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 1947-1948 المصروفات -قسم 22- تنفيذ إنصاف العمال و احتياطي إلعادة النظر في 
22 من ميزانية سنة 1946-1947 إلنصاف بعض ذوى المؤهالت و  لكادر العام، و عن مشروع قانون بتخصيص مبلغ من اعتماد مليون الجنيه المدرج بقسم

لمنح عالوات الترقية للموظفين و المستخدمين.

3109-3110 9 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون باإلذن لوزارة الدفاع الوطني بأن ترتبط بشراء تسع آاسحات ألغام في حدود مبلغ 135,000 ج.م على أن يدبر 
االعتماد الالزم لذلك في ميزانية السنة المالية 1948-1947.

3111-3117 10 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بتنظيم الرقابة على عمليات النقد

3118-3119 11 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بعدم قبول الطعن في أعمال وزير المالية أو أحد مندوبى الحراسات في ظل النظام المقرر بالمرسوم بقانون رقم 
103 لسنة 1945 و المرسوم بقانون رقم 104 لسنة 1945

3120-3122 12 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون في شأن التعامل في األوراق المالية

3123 13 109 لسنة 1939 بتنظيم العمليات الخاصة بالنقود و أوراق النقد  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم
األجنبية.

3124-3126 14 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1946-1947 قسم 14 (وزارة المواصالت ) فرع 5 (مصلحة 
المواني والمنائر) الباب الثاني (مصروفات عامة) قدره 19229 ج.م لتسوية التجاوزات المتوقعة في بعض بنود هذا الباب.
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3127-3129 15 تقرير لجنة الشؤون المالية بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1946-1947 القسم 14 (وزارة المواصالت بمبلغ 59964 جنيها عدل إلى 24107 
جنيهات الفرع 4) مصلحة البريد) في البابين األول و الثاني و ذلك لتسوية التجاوزات في بعض بنود هذين البابين.

3130-3131 16 64599 جنيها في ميزانية السنة المالية 1946-1947 القسم 16 وزارة الشؤون  قرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
االجتماعية، فرع 1 ( الديوان العام) فصل 5 (مصلحة الخدمات االجتماعية باب 2 (مصروفات عامة ) إلعانات خيرية و اجتماعية مختلفة.

3132-3134 17 38,000 ج.م في ميزانية السنة المالية 1946-1947 القسم 16(وزارة الشؤون االجتماعية )  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع بفتح اعتماد إضافي قدره
فرع 2 (مصلحة السجون) باب2 (مصروفات عامة) لتسوية تجاوزات هذا الباب.

3135-3136 18 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مرسوم بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي قدره 254,500 ج (عدل إلى 176,300 ج) في ميزانية السنة المالية 1946-
1947 القسم 13 (وزارة الزراعة) باب2 (مصروفات عامة) لتسوية التجاوز في هذا الباب.

3137-3138 19
تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتمادات إضافية ( أوال) مبلغ 16000 ج.م في ميزانية السنة المالية 1946-1947 القسم 8 وزارة 

المعارف العمومية باب2 (مصروفات عامة ) لزيادة اإلعانة الخاصة بجامعة فاروق األول. ( ثانيا) بمبلغ 16000 ج.م في ميزانية جامعة فاروق األول للسنة 
المالية 1946-1947 باب 2 (مصروفات عامة) إلجراء التعديالت الالزمة في مباني مدرسة الليتوريا المستأجرة.

3139-3140 20 10,000 ج.م في ميزانية لسنة المالية 1946-1947 القسم 6 (وزارة المالية ) فرع 6  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
(مصلحة األمالك األميرية ) الباب الثاني (مصروفات عامة) لتسوية تجاوزات في بنود هذا الباب.

3141 21 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 240 جنيها في ميزانية السنة المالية 1946-1947 القسم 1 (المخصصات الملكية و 
ديوان جاللة الملك فرع 3 ( ديوان جاللة الملك) إلنشاء 50 وظيفة نوتى ببحرية جاللة الملك.

3142 22 205,000 ج.م في ميزانية السنة المالية 1946-1947 في القسم 9 "وزارة الداخلية "  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
لتسوية تجاوزات في بعض أبواب فروع القسم المذآور

3143 23 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 14000 ج.م في ميزانية السنة المالية 1946-1947 القسم 19 "مصروفات تصفية 
محالة الطوارئ " حرف ا "مصروفات طوارئ البوليس" لمصروفات منطقة الطور المعينة محال لألشخاص المراقبين.

3144 24 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 2500 ج.م في ميزانية السنة المالية 1946-1947 قسم 5 وزارة الخارجية باب 2 
(مصروفات عامة) للمصروفات السرية.

3145-3146 25 تقرير الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 680 ج.م في ميزانية السنة المالية 1946-1947 القسم 15 (وزارة الدفاع الوطني) فرع 
25 (سالح الطيران الملكي ) باب 1 مهايا و أجر و مرتبات لرفع رتب بعض ضباط السالح المذآور.

3147-3149 26 10780 ج في ميزانية السنة المالية 1947/1946 القسم 5 (وزارة الخارجية ) باب 2  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي قدره
(مصروفات عامة) لتسوية التجاوز في بعض بنود الباب المذآور.

3150-3152 27 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 161,950 جنيها (وارد من مجلس الشيوخ ) في ميزانية السنة المالية 1947-1946

3153-3154 28
16 (وزارة الشؤون 1946-1947 القسم 300 جنيه في ميزانية السنة المالية تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ

االجتماعية ) فرع 2 مصلحة السجون باب 1 ( مهايا و أجر و مرتبات ) لمواجهة تكاليف تطبيق آادر رجال البوليس على ممرض و ممرضات مصلحة 
السجون

3155-3156 29 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 10860 جنيها في ميزانية السنة المالية 1946-1947 القسم 12 ( وزارة األشغال 
العمومية ) فرع 5 (مصلحة التنظيم ) باب 3 ( أعمال جديدة) ألعمال الرصف في شوارع تقاسيم مصلحة األمالك بالعجوزة.

3157-3158 30 276000 جنيه من اعتماد المليون جنيه المدرج بالقسم 22 من ميزانية سنة 1947-1946  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بتخصيص مبلغ
لمنح عالوات الترقية للموظفين و المستخدمين بالوزارات والمصالح.
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9 3 35 1947/6/24 3177-3179 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي قدره 8850 جنيها في ميزانية السنة المالية 1946-1947 قسم 15 (وزارة الدفاع الوطني) 
فرع 5 (مصلحة خفر السواحل) باب2 (مصروفات عامة) .

3180-3181 2 10,000 ج.م في ميزانية السنة المالية 1946-1947 في القسم 1 ( المخصصات  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي قدره
الملكية و ديوان جاللة الملك) فرع 3 (ديوان جاللة الملك) باب2 (مصروفات عامة ) لتسوية تجاوزات بعض بنود الباب المذآور.

3182-3186 3 113000 ج.م عدل إلى (109000) في ميزانية السنة المالية 1946/1947 القسم 12  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
( وزارة األشغال العمومية  فرع 4 مصلحة الميكانيكا و الكهرباء ) باب2 (مصروفات عامة) لتسوية تجاوزات الباب المذآور

3187-3192 4 10,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1946-1947 القسم 15 ( وزارة الدفاع  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
الوطني ) فرع 4 (مصلحة الطيران المدني ) باب 3 ( أعمال جديدة ) لشراء أجهزة و معدات ميكانيكية

3193-3194 5 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 25,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1946-1947 القسم 15 " وزارة الدفاع 
الوطني" فرع 3 "مصلحة الطيران المدني" باب 3 " أعمال جديدة" لشراء األجهزة الالسلكية الخاصة باألرصاد الجوية للطيران.

3195-3196 6 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 500 جنيه في ميزانية السنة المالية 1946-1947 القسم ا (وزارة الداخلية ) فرع 1 
(الديوان العام) باب1 ( مهايا و أجر و مرتبات ) لتعيين الموظفين الالزمين إلدارة جوازات السفر.

3197-3198 7 92,000 ج.م في ميزانية السنة المالية 1946-1947 قسم 8 "وزارة المعارف  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي قدره
العمومية " فرع 1 "الديوان العام و التعليم" باب1 "مهايا و أجر و مرتبات " لتسوية التجاوز في الباب المذآور

3199-3201 8

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتى: 1-مشروع قانون بتخصيص مبلغ 262,000 جنيها من 
اعتماد المليون جنيه المدرج بالقسم 22 من ميزانية 1946-1947 بإنصاف بعض ذوى المؤهالت و لمنح عالوات الترقية للموظفين و المستخدمين. 2-

مشروع قانون بتنظيم الرقابة على عمليات النقد. 3-مشروع قانون فى شأن التعامل فى األوراق المالية. 4- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى فى ميزانية 
السنة المالية 1947/1946 بمبلغ 18,229 جنيها فى القسم 14 (وزارة المواصالت) فرع 5 (مصلحة الموانى و المنائر) الباب الثانى (مصروفات عامة) 

لتسوية التجاوزات المتوقعة فى بعض بنود هذا الباب.  5- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى فى ميزانية السنة المالية 1947/1946 بمبلغ 24,107 جنيها فى 
لقسم 14 (وزارة المواصالت) الفرع 4 (مصلحة البريد) فى البابين األول و الثانى و ذلك لتسوية التجاوزات فى بعض بنود هذين البابين. 6-مشروع قانون 
5 فصل 1 (الديوان العام) فرع ( 16 (وزارة الشؤون االجتماعية 64599 جنيها فى القسم 1947/1946 بمبلغ بفتح اعتماد إضافى فى ميزانية السنة المالية

2 (مصلحة-7 فرع 16 (وزارة الشؤون االجتماعية) 38000 جنيه فى القسم 1947/1946 بمبلغ  مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى فى ميزانية السنة المالية
 السجون) الباب 2 (مصروفات عامة) لتسوية تجاوزات هذا الباب. 8-مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى فى ميزانية السنة المالية 1947/1946 بمبلغ

 جنيه فى القسم 13 (وزارة الزراعة) باب2 (مصروفات عامة) لتسوية التجاوز فى هذا الباب. 9- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى فى ميزانية 176300
 السنة المالية 1947/1946 بمبلغ 205000 جنيه فى القسم 9 (وزارة الداخلية ) لتسوية تجاوزات بعض أبواب فروع القسم المذآور. 10-مشروع قانون بفتح

 اعتماد إضافى فى ميزانية السنة المالية 1947/1946 بمبلغ 14000 جنيه فى القسم 19 (مصروفات تصفية حالة الطوارئ) فرع1 (مصروفات طوارئ
 البوليس) لمصروفات منطقة الطور المعينة محاال لالشخاص المراقبين. 11-مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى فى ميزانية السنة المالية 1947/1946 بمبلغ

 جنيه فى القسم 5 ( وزارة الخارجية ) باب 2 (مصروفات عامة) للمصروفات السرية. 12-مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى فى ميزانية السنة 25,000
 المالية 1946-1947 بمبلغ 680 جنيها فى القسم 15 (وزارة الدفاع الوطنى) فرع 2 (سالح الطيران الملكى) باب (1ماهيات و أجر و مرتبات ) لرفع رتب

5 (وزارة الخار 10,780 جنيها فى القسم 13-مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى فى ميزانية السنمة المالية 1947/1946 بمبلغ .بعض ضباط السالح المذآور. 
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161,950 جنيها فى ميزانية-14  التعديل الذى أدخله مجلس الشيوخ على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى فى ميزانية السنة المالية 1947/1946 بمبلغ
 السنة المالية 1946-1947. 15-مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى فى ميزانية السنة المالية 1946-1947 بمبلغ 8850 جنيها القسم 15 ( وزارة الدفاع

 الوطنى) فرع 5 (مصلحة خفرالسواحل) باب 2 (مصروفات عامة). 16- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى فى ميزانية السنة المالية 1947-1946
 بمبلغ10000 جنيه القسم 1 (المخصصات الملكية و ديوان جاللة الملك) فرع 3 (ديوان جاللة الملك) باب 2 (مصروفات عامة ) لتسوية تجاوزات بعض بنود

 الباب المذآور.17-مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى فى ميزانية السنة المالية 1946-1947 بمبلغ 109000 القسم 12 (وزارة األشغال العمومية) فرع4
 مصلحة الميكانيكاوالكهرباء) باب2 (مصروفات  عامة) لتسوية تجاوزات الباب المذآور. 18-مشورع قانون بفتح اعتماد إضافى فى ميزانية السنة المالية)

1946-1947 لشراء أجهزة و معدات ميكانيكية باب3 (أعمال جديدة) (مصلحة الطيران المدنى) فرع 15 (وزارة الدفاع الوطنى) .بمبلغ 10000 جنيه القسم

3202-3203 9 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بإلغاء القانون رقم 94 لسنة 1943 الخاص بفرض رسم انتقال على شراء األوراق المالية.

3204-3205 10 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بزيادة رسم الدمغة على األوراق والقراطيس المالية

9 3 36 1947/6/30 3239 1 تقرير لجنة العرائض عن بعض العرائض

3240-3242 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 11,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1946-1947 القسم 5 ( وزارة الخارجية ) 
باب3  أعمال جديدة لشراء دار للمفوضية الملكية المصرية بمدينة براج بدال من الدار الحالية

3243-3244 3 50000 ج.م في ميزانية السنة المالية 1946-1947 قسم 6 (وزارة المالية )  قرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون خاص بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
فرع 1 (الديوان العام) باب 2 (مصروفات عامة) لتسوية التجاوز في اعتماد البند 9 ( تنفيذ األحكام القضائية )

3245-3247 4 43,706 جنيهات في ميزانية السنة المالية 1946-1947 القسم 6 (وزارة المالية )  قرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
الفرع 6 ( مصلحة األمالك األميرية ) الباب الثالث ( أعمال جديدة) لشراء قطعة أرض ملك األوقاف بمدينة اإلسكندرية.

3248-3249 5 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي قدره 95000 ج.م في ميزانية السنة المالية 1946-1947 قسم 7 (وزارة التجارة و 
الصناعة ) فرع 1- فصل 1(الديوان العام) باب3 ( أعمال جديدة) للمصروفات الالزمة لسوق الخضر و الفاآهة بروض الفرج

3250-3251 6 8500 ج.م في ميزانية السنة المالية 1946-1947 قسم 10 (وزارة الصحة العمومية)  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
فرع 1 (الديوان العام و الصحة العامة) باب 3 ( أعمال جديدة) للمصروفات المنظورة لنقل مصحة فؤاد األول بحلوان إلى مستشفى هاآستب.

3252-3253 7
تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 21,300 جنيه في ميزانية السنة المالية 1946-1947 القسم 10 (وزارة الصحة 

العمومية ) فصل 4 (مستشفيات جامعة فاروق األول) باب3 ( أعمال جديدة) لشراء قطعة أرض مجاورة لمستشفى جامعة فاروق األول باإلسكندرية مساحتها 
2659,54 ذراعا لضمها إلى المستشفى .

3254-3255 8
تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 3638 جنيها في ميزانية السنة المالية 1946-1947 القسم 10 "وزارة الصحة 
العمومية " فرع 3 "المجالس البلدية و القروية " باب 2 "مصروفات عامة " قيمة تكاليف الوظائف و المصروفات العامة الالزمة لمراجعة إيرادات و 

مصروفات المجالس البلدية والقروية .

3256-3257 9 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي قدره 4000 ج.م في ميزانية السنة المالية 1946-1947 قسم 11 (وزارة العدل) فرع 7 
(مجلس الدولة) الباب الثاني (مصروفات عامة) إلتمام و تأثيث دار مجلس الدولة.

3258-3259 10 19100 جنيه عدل إلى 7600 جنيه في مشروع ميزانية السنة المالية 1947-1946  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي قدره
القسم 12 "وزارة األشغال العمومية " فرع 6 "مصلحة المجارى الرئيسية" البابين األول و الثاني لسد التجاوز في آل منهما.
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3260-3261 11 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 350,000 ج.م في ميزانية السنة المالية 1946-1947 القسم 14 (وزارة 
المواصالت) فرع 2 (مصلحة السكك الحديدية ) باب 2 (مصروفات عامة ) لتغطية الزيادة المتوقعة في رصيد حساب المهمات بالمخازن.

3262-3264 12 580,000 ج.م عدل إلى 130,000 ج.م في ميزانية السنة المالية 1947-1946  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
القسم 15 "وزارة الدفاع الوطنى" فرع 1 "الديوان العام و الجيش " باب 2 "مصروفات عامة لتسوية التجاوز في بعض بنود هذا الباب"

3265-3266 13 1,552,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1946-1947 القسم 24 (مصروفات  قرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
خفض تكاليف المعيشة و تنظيم عمليات التموين ) لمواجهة الزيادة في مصروفات هذا القسم .

3267-3268 14 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 858 جنيها منه 150 جنيها القسم 6 وزارة المالية فرع 1 الديوان العام 708 جنيهات 
في القسم 11 وزارة العدل فرع 1 (الشهر العقاري ) إلنشاء وظائف اإلدارة الحسابات في المصلحة المذآورة.

3269-3270 15 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي قدره 50,000 ج.م في ميزانية السنة المالية 1947/1946 القسم 10 (وزارة الصحة 
العمومية ) فرع 1- فصل 1 (الديوان العام والصحة العامة) باب3 ( أعمال جديدة ) لمواجهة المنظور صرفه على مشروع بناء مصحه بحري في بور سعيد

3271-3272 16 20,000 ج في ميزانية السنة المالية 1946-1947 القسم 25 (مكافحة المرض و  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
الفقر والجهل) إلعانة العمال العاطلين

3273 17 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون وارد من مجلس الشيوخ باإلذن للحكومة بأن تأخذ مبلغ 165,000 ج.م من االحتياطي العام لمكافحة الحمى 
الراجعة و غيرها من األوبئة

3274-3275 18 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون باعتماد تأجير قطعة أرض من أمالك الدولة آائنة بحديقة األزبكية بالقاهرة مساحتها 530 مترا بما فيها المبنى 
المقام عليها، لنادى السالح الملكي لمدة تسع سنوات بإيجار أسمى

3276 19 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم محمود محمد األلفي بك، بتعديل 
الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 الخاص بالوقف

3277-3278 20 تقرير لجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بتعديل المرسوم بقانون الصادر في 20 أآتوبر سنة 1925 بوضع نظام للوظائف السياسية بالنص فيه على 
مناصب السفراء.

3279-3281 21
(1) عن المرسوم بقانون رقم 136 لسنة 1946 بفتح اعتماد إضافي مبلغ 100,000 ج.م في ميزانية السنة المالية 1947-1946  تقرير لجنة الشؤون المالية

لقسم 27 مصروفات غير منظورة زيادة على اعتمادات هذا القسم. (2) و عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 100,000 ج.م في ميزانية السنة 
المالية 1946-1947 في القسم المذآور.

3282-3284 22
1947-1946 1946 بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 100,000 ج.م في ميزانية السنة المالية 136 لسنة عن المرسوم بقانون رقم (1) تقرير لجنة الشؤون المالية

لقسم 27 مصروفات غير منظورة زيادة على اعتمادات هذا القسم. (2) و عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 100,000 ج.م في ميزانية السنة 
المالية 1946-1947 في القسم المذآور.

3285-3287 23

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتى: المشروعات التى سؤخذ عليها الرأى باالسم فى جلسة اليوم: 
1-مشروع قانون بإلغاء القانون رقم 94 لسنة 1943 بفرض رسم انتقال على شراء األوراق المالية. 2- مشروع قانون بزيادة رسم الدمغة على األوراق و 

القراطيس المالية. 3- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى فى ميزانية السنة المالية 1947/1946 بمبلغ 11,000 جنيه فى القسم 5 (وزارة الخارجية ) باب 3 
(أعمال جديدة) لشراء دار للمفوضية المصرية بمدينة براج بدال من الدار الحالية. 4-مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى فى ميزانية السنة المالية 1947/1946 
بمبلغ 50,000 جنيه فى القسم 6 (وزارة المالية ) فرع 1 (الديوان عام) باب2 (مصروفات عامة) لتسوية التجاوز فى اعتماد البند 9 (تنفيذ األحكام القضائية). 

5-مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى فى ميزانية السنة المالية 1946-1947 بمبلغ 8500 جنيه فى القسم 10 "وزارة الصحة العمومية " فرع 1 "الديوان 
مشروع قانون بفتح اعتماد -6 للمصروفات الالزمة لنقل مصحة فؤاد األول بجلوان الى مستشفى ها آستب. 3 "أعمال جديدة" باب العام و الصحة العامة"
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3 "أعمال جديدة" باب فصل 2 " مستشفيات جامعة فاروق األول" " 1 "الديوان العام و الصحة العامة فرع 10 "وزارة الصحة العمومية"  جنيه فى القسم
لشراء قطعة األرض المجاورة لمستشفى جامعة فاروق األول باإلسكندرية والبالغ مساحتها 2659,54 ذراعا لضمها إلى المستشفى. 7- مشروع قانون بفتح 

اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1946-1947 بمبلغ 3638 جنيها في القسم 10 "وزارة الصحة العمومية " فرع3 "المجالس البلدية والقروية " باب2 
"مصروفات عامة" قيمة تكاليف الوظائف والمصروفات العامة الالزمة لمراجعة إيرادات و مصروفات لمجالس البلدية و القروية. 8-مشروع قانون بفتح 
اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1946-1947 بمبلغ 4000 جنيها في القسم 11 "وزارة العدل" فرع 7 "مجلس الدولة" باب2 "مصروفات عامة" 

إلتمام ترميم و تأثيث دار مجلس الدولة. 9-مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1946-1947 بمبلغ 7600 جنيها في القسم 12 (وزارة 
ألشغال) فرع 6 (مصلحة المجارى الرئيسية) منه 1600 جنيه في الباب األول (مهايا وأجر و مرتبات) و 6000 جنيه في الباب الثاني(مصروفات عامة) 
14 1946-1947 بمبلغ350,000 جنيه في القسم 10-مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية لتسوية التجاوز في البابين المذآورين.

130,000 جنيه في القسم 1946-1947 بمبلغ 11-مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية لمتوقعة في رصيد حساب المهمات بالمخازن.
15 (وزارة الدفاع الوطني) فرع 1 (الديوان العام و الجيش) باب2 (مصروفات عامة) لتسوية التجاوز فى بعض بنود هذا الباب. 12- مشروع قانون بفتح 

اعتماد إضافي فى ميزانية السنة المالية 1946-1947 بمبلغ 1,552,000 جنيه في القسم 24 (مصروفات خفض تكاليف المعيشة وتنظيم عمليات التموين) 
لمواجهة الزيادة في مصروفات هذا القسم. 13-مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي فى ميزانية السنة المالية 1946-1947 بمبلغ 50,000 جنيه في القسم  10 
(وزارة الصحة العمومية ) فرع 1 فصل 1 (الديوان العام و الصحة العامة ) باب 3 ( أعمال جديدة) لمواجهة المنظور صرفه على مشروع بناء مصح بحري 

في بور سعيد. 14-مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي فى ميزانية السنة المالية 1946-1947 بمبلغ 20,000 جنيه في القسم 25 (مكافحة الفقر والجهل 
والمرض) إلعانة العمال العاطلين. 15- مشروع قانون باإلذن للحكومة بأن تأخذ من االحتياطي العام مبلغ 165,000 جنيه لمكافحة الحمى الراجعة وغيرها 

من األربثة. 16-مشروع قانون باعتماد تأجير قطعة األرض من أمالك الدولة الكائنة بحديقة األزبكية بالقاهرة مساحتها 530 مترا بما فيها المبنى المقام عليها 
بقا االقتراح على الشيوخ مجلس أدخله الذي التعديل -17 السابقة. لإليجار تجديدا السنة في واحد جنيه قدره أسمى بإيجار سنوات تسع لمدة الملكي السالح لنادى

48 لسنة 1946 الخاص بالوقف. 18-مشروع قانون بتعدسل المرسوم بقانون الصادر فى 20 أآتوبر سنة 1925 بوضع نظام للوظائف  من القانون رقم
السياسية بالنص  فيه على مناصب السفراء. 19- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 100,000 جنيه في ميزانية السنة المالية  1946-1947 "القسم  

27-مصروفات غير منظورة زيادة على اعتمادات القسم  المذآور.

9 3 36 1947/7/1 3289-3300

9 3 36 1947/7/2 3331-3336 1 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع قانون ببعض أحكام خاصة بالشرآات المساهمة.

3337 2 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع القانون الخاص باعتبار بعض مراسيم بقوانين في حكم الصحيحة

3338-3362 3 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع قانون المحاآم الحسبية

3363-3368 4 تقرير لجنة الشؤون الداخلية عن التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع القانون الخاص بالعمد و المشايخ

9 3 36 1947/7/3 3393-3394 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون باإلذن للحكومة في أخذ مبلغ 240,000 ج.م من االحتياطي العام لالستمرار في مكافحة لحمى الراجعة و 
غيرها من األوبئة

3395-3396 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 20,000 ج.م في ميزانية السنة المالية 1946-1947، القسم 26 "تنفيذ برنامج 
السنوات الخمس" لتسوية التجاوز في االعتماد المخصص لوزارة الصحة العمومية، لمكافحة البلهارسيا.

3397-3398 3 300,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1946-1947 لتسوية التجاوز في اعتمادات  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
الباب الثاني من الفرع 2 من القسم 14 (وزارة المواصالت)
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3399-3405 4

2 فرع 12 (وزارة األشغال العمومية) 229000 ج.م في القسم 66700 ج.م منه تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
(مصلحة الري) باب3 ( أعمال جديدة)، 438000 ج.م في القسم 14- (وزارة المواصالت) باب2 (مصروفات عامة) منه 51000 ج.م في الفرع 1 ( الديوان 
لعام)، 25000 ج.م في الفرع 2 ( السكك الحديدية )، 137000 ج.م في الفرع 3 (التلغرافات و التليفونات ) لتسوية التجاوزات في البابين المذآورين بالفروع 

إليها المشار
3406-3407 5 (الوارد من مجلس  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بمد ميعاد عرض التعريفة الجمرآية و مشروع القانون الخاص برسم اإلنتاج على البرلمان

الشيوخ)

3408-3409 6 تقرير لجنة الشؤون المالية عن التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع قانون بإدخال تعديالت على ميزانية 1946-1947 (صفحة 153) فصل2، 
فرع 1، قسم 7 "وزارة التجارة والصناعة"

3410-3414 7 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع القانون الخاص بايجا األماآن وتنظيم العالقات بين المؤجرين 
والمستأجرين

3415-3416 8 تقرير الهيئة المشكلة من لجنتي الشؤون المالية و الشؤون التجارية والصناعية عن التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع قانون بالترخيص 
للحكومة باالشتراك في بنك صناعي.

3417-3429 9 تقرير لجنة الشؤون الدفاع الوطني و السودان عن مشروع قانون الخدمة العسكرية

9 3 37 1947/7/7 3457-3458 1

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع قانون
المحاآم الحسبية. 2- التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع القانون الخاص بالعمد و المشايخ. 3- التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على 

مشروع القانون الخاص ببعض األحكام الخاصة بالشرآات المساهمة. 4- التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع قانون باعتبار المراسيم بقوانين 
أرقام 137 و 143 و 144 لسنة 1946 في حكم الصحيحة. 5-التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع القانون الخاص بإيجار األماآن و تنظيم 
العالقات بين المؤجرين و المستأجرين. 6-مشروع قانون بمد ميعاد عرض التعريفة الجمرآية و مشروع القانون الخاص برسم اإلنتاج على البرلمان. 7- 
مشروع قانون باإلذن للحكومة في أخذ مبلغ 240,000 جنيه من اإلحتياطى العام لالستمرار في مكافحة الحمى الراجعة و غيرها من األوبئة. 8- مشروع 

قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 20,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1946-1947 القسم 26 (تنفيذ برنامج السنوات الجمس) لتسوية التجاوز في االعتماد 
المخصص لوزارة الصحة العمومية لمكافحة البلهارسية. 9- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 300,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1947-1946 

14 (وزارة المواصالت). 2 من القسم لتسوية التجاوز في اعتماد الباب الثاني من الفرع
2 الباب-10 الفرع ( 12 (وزارة األشغال العمومية 1946-1947 في القسم 667,000 جنيه في ميزانية السنة المالية  مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ

 القسم 14 (وزارة المواصالت) الفرع 1 الباب 2 والفرع 2 الباب 2 والفرع 3 الباب2 لتسوية التجاوزات في هذه األبواب. 11- التعديالت التي أدخلها 3
مجلس الشيوخ على مشروع القانون الخاص باشتراك الحكومة في البنك الصناعي. 12- مشروع قانون خاص بالخدمة العسكرية. 13- مشروع قانون بعدم

1945 104 لسنة 1945والمرسوم بقانون رقم .قبول الطعن في أعمال وزير المالية أو أحد مندوبى الحراسات في ظل النظام المقرر بالمرسوم رقم 10 لسنة

3459-3463 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن: أوال- تقرير اللجنة البرلمانية الحكومية التي شكت بقرار من مجلسي البرلمان لبحث حالة مناجم الذهب بالسكري و تقرير 
صالحيتها أو عدم صالحيتها للعمل. ثانيا- التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على اعتمادات القسم 7 ( وزارة التجارة والصناعة).

3464-3474 3 تقرير لجنة المحاسبة عن مشروع ميزانية المجلس لسنة 1948-1947

3475-3477 4 تقرير لجنة المحاسبة عن الحساب الختامي لمصروفات مجلس النواب سنة 1946-1945

9 3 37 1947/7/8
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9 3 37 1947/7/10 3534-3535 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بتأجير قطعة أرض من أمالك الدولة بإيجار أسمى

3536 2 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن مشروع قانون بتعديل المادة 14 من القانون رقم 21 لسنة 1940 الخاص بسالمة السفن.

3537-3538 3

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1-التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع قانون
بالتزامات المرافق العامة. 2-مشروع قانون بربط ميزانية الدولة للسنة المالية 1947-1948. 3-مشروع قانون بربط ميزانية جامعة فواد األول 1947-

1948. 4- مشروع قانون بربط ميزانية جامعة فاروق األول 1947-1948. 5-مشروع قانون بربط ميزانية وزارة األوقاف. 6- مشروع قانون بربط ميزانية 
الجامع األزهر و المعاهد الدينية 1947-1948. 7- التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع قانون خاص بعدم قبول الطعن في أعمال وزير المالية 

أو أخذ مندوبى الحراسات في ظل النظام المقرر بالمرسوم بقانون رقم 103 لسنة 1945 و المرسوم رقم 104 لسنة 1945. 8- مشروع قانون بتعديل المادة 
14 من القانون رقم 21 لسنة 1940 الخاص بسالمة السفن. 9- التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع قانون باعتماد تأجير قطعتى أرض من 
مالك الدولة إلى جمعية المحافظة على القرآن الكريم بالزيتون. 10- التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع قانون بتخصيص مبلغ 653,600 

1946-1947 إلنصاف بعض ذوى المؤهالت ولمنح عالوات الترقية للموظفين 22 من ميزانية سنة جنيه من اعتماد المليون جنيه المدرج بالقسم

9 4 0 1947/11/12 1-13

9 4 1 1947/11/12 22 1 المراسيم بقوانين التي صدرت بعد فض دور االنعقاد العادي األخير للبرلمان ( أي في المدة من 11 يوليه إلى نوفمبر سنة 1947)

9 4 2 1947/11/17 23-26

9 4 3 1947/11/24 45-57 1 تقرير لجنة الشؤون االجتماعية والعمل عن مشروع قانون بشأن المخدومين و الخدم

9 4 4 1947/12/1 77-79 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بتأجير قطعة أرض من أمالك الدولة مساحتها 6000 متر آائنة بجهة فم الخليج بقسم مصر القديمة ثمنها 
12712 جنيها و 500 مليم إلى جمعية يوم المستشفيات إلقامة مستشفى عليها بإيجار أسمى قدره جنيه واحد و لمدة عشرين عاما.

80-82 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن المرسومين بقانونيين رقمي 142 و 148 لسنة 1947 باإلذن للحكومة في أخذ مبلغين مجموعهما مليون من الجنيهات من 
االحتياطي العام لمكافحة وباء الكوليرا.

83-84 3 3000 ج.م في ميزانية السنة المالية 1947-1948 القسم 10 (وزارة األشغال  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
العمومية ) فرع 3 (مصلحة المباني األميرية ) باب3 ( أعمال جديدة) للشروع في إنشاء ضريح للمغفور له أحمد حسنين باشا.

85-88 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بالترخيص للحكومة المصرية في أن تضمن لالسهم المكونة لرأس المال األصلي للشرآة العقارية العربية ربحا
أدنى قدره 5% سنويا لمدة عشر سنوات.

89-90 5 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 300,000 ج.م في ميزانية السنة المالية 1947-1948 في الباب الثاني من القسم 13 
(وزارة الزراعة ) لعملية شراء و توزيع تقاوي البطاطس على الزراع

91-93 6 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن مشروع القانون الخاص بتقييد ارتفاع المباني و المنشآت في مناطق رؤية المنارات و عالمات المالحة البحرية األخرى.

94-97 7 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن مشروع القانون الخاص بتحديد رسوم ميناء الشالل
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9 4 5 1947/12/8 123-124 1 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن المرسوم بقانون رقم 143 لسنة 1947 بتخويل وزير الصحة بعض االختصاصات المبينة بالمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 
1945 الخاص بشؤون التموين.

125-126 2 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن المرسوم بقانون رقم 144 لسنة 1947 بشأن تداول الطعم الواقي من مرض (الكوليرا)

127-128 3 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن المرسوم بقانون رقم 149 لسنة 1947 بفرض بعض القيود للوقاية من الكوليرا

129-131 4 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن المرسوم بقانون رقم 153 لسنة 1947 باتخاذ تدابير للمحافظة على الصحة العامة عند ظهور وباء الكوليرا أو الطاعون

132-133 5 2900 ج.م في ميزانية السنة المالية 1946-1947 في الباب الثاني من الفرع 5 من  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
القسم 14 (وزارة المواصالت) إلصالح و تأثيث مقر النادي البحري.

134-135 6 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 100,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1947-1948 في الباب الثاني من الفرع 1 
من القسم 9 (وزارة الداخلية ) بزيادة االعتماد المخصص للبند 11 (مصروفات سرية).

136-137 7 4500 ج.م في ميزانية القسم 10 -وزارة الصحة - فرع 4 (المجالس البلدية و القروية  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
) باب2 (مصروفات عامة) لصرف مرتب االنتقال الثابت لمهندسي إدارة البلديات

138-140 8 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 2000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1947-1948 في الباب األول من القسم 5 
"وزارة الخارجية " لصرف مهايا الموظفين المعارين من الوزارة المذآورة إلى جامعة الدول العربية و هيئة األمم المتحدة عند عودتهم  للوزارة

141-143 9 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بتأجير قطعة أرض من أمالك الدولة بمدينة اإلسكندرية إلى جمعية النهضة النوبية الخيرية اإلسالمية بإيجار
أسمى.

144-145 10

مشروع قانون -2 بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون المخدومين و الخدم.
بتأجير قطعة أرض م أمالك الدولة مساحتها 6000 متر آائنة بجهة فم الخليج بقسم مصر القديمة ثمنها 12712 جنيها و500 مليم إلى جمعية يوم المستشفيات 
إلقامة مستشفى عليها بإيجار أسمى قدره جنيه واحد ولمدة عشرين عاما. 3-مشروع قانون بالترخيص للحكومة المصرية في أن تضمن لألسهم المكونة لرأس 
المال األصلي للشرآة العقارية العربية ربحا أدنى قدره 5% سنويا لمدة عشرة سنوات. 4- مشروع قانون بتحديد رسوم ميناء الشالل. 5- مشروع قانون بفتح 

300,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1947-1948 في الباب الثاني من القسم 12 (وزارة الزراعية ) لعملية شراء و توزيع تقاوي  عتماد إضافي بمبلغ
البطاطس على الزراع. 6- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 100,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1947-1948 في الباب الثاني من الفرع 1 من 

القسم 9 (وزارة الداخلية ) لزيادة االعتماد المخصص للبند 11 مصرفات سرية. 7- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي مبلغ 4,000 جنيه في ميزانية القسم 
10 (وزارة الصحة العمومية ) فرع 4 (المجالس البلدية  و القروية ) باب 2 (مصروفات عامة) لصرف مرتب االنتقال الثابت لمهندسي إدارة البلديات. 8- 

المالية السنة ميزانية ف جنيه 2 000 بمبلغ إضاف اعتماد بفتح قانون مشروع
 في الباب األول من القسم 5 (وزارة الخارجية ) لصرف مهايا الموظفين المعارين من الوزارة المذآورة إلى جامعة الدول العربية و هيئة األمم 1947-1948 

. المتحدة عودتهم للوزارة

9 4 6 1947/12/15 173-177 1 21 أبريل سنة 1926 الخاص بصيد  تقرير لجنة الشؤون التجارية و الصناعية عن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون الصادر في
األسماك

178-179 2 21 أبريل سنة  بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون الصادر في
1026 الخاص بصيد األسماك.

180-184 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 55,550 جنيها في ميزانية السنة المالية 1947-1948 في األبواب الثالثة من الفرع 
9 من القسم 11 (وزارة العدل) المصروفات الخاصة بالتوثيق
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9 4 6 1947/12/16 194-195 1 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون بإنشاء محكمة ابتدائية بمدينة بور سعيد

196-197 2 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون بمداولة المحددة في المادة 58 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري

198-199 3 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن المرسوم بقانون الخاص بفرض عقوبة على مخالفة أوامر االستيالء و التكاليف الصادرة في سبيل مكافحة وباء الكوليرا.

200-204 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 10600 جنيه في ميزانية السنة المالية 1947-1948 في األبواب الثالثة من الفرع 4 
من القسم 11 (وزارة العدل) للوظائف و المصروفات العامة الالزمة إلنشاء المحاآم الحسبية (عدل إلى 14535 جنيها ).

205 5 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم عطا عفيفي بك طلب صالح دورة مياه مسجد ببلدة سرنجا مرآز ميت غمر

206 6 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم همام محمود حمادي بإنشاء نفق للمرور تحت خطوط السكك الحديدية بمدينة 
سوهاج

207-208 7

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 55,550 جنيها 
في ميزانية السنة المالية 1947-1948 في األبواب الثالثة من الفرع 9 من القسم 11 (وزارة العدل) للمصروفات الخاصة بالتوثيق. 2- مشروع قانون بإنشاء 
محكمة ابتدائية ببور سعيد. 3- مشروع قانون بمد المدة المحددة في المادة 58 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري. 4-مشروع قانون بفتح 

اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1947-1948 القسم 11 "وزارة العدل" فرع 4 "المحاآم الوطنية " بمبلغ 14,535 جنيها للوظائف و المصروفات 
العامة لالزمة إلنشاء المحاآم الحسبية.

9 4 7 1947/12/22 239-240 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية (وزارة الخارجية ) للسنة المالية 1947/1948.

241-242 2 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم  على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي قدره 320,000 جنيه في ميزانية السنة 
المالية 1947-1948 القسم 5 "وزارة الخارجية " باب 2 "مصروفات عامة" للمصروفات السرية.

9 4 7 1947/12/23 259-260 1 تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم عن مشروع قانون بإضافة مادة إلى القانون رقم 67 لسنة 1947 الصادر بإنشاء آلية طب العباسية في جامعة فؤاد األول.

261-265 2 11,436 جنيها في ميزانية السنة المالية 1947-1948 في الفروع الثالثة من القسم 9  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
(وزارة الداخلية ) لتحسين حال رجال البوليس واإلدارة

266-267 3
بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1-على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ إحدى عشر
1947-1948 في الفروع الثالثة من القسم 9 "وزارة الداخلية " لتحسين حال رجال البوليس و  ألفا و أربعمائة و ستة و ثالثين جنيه في ميزانية السنة المالية

اإلدارة
268 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن طلب حضرة النائب المحترم مكرم عبيد باشا، رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم مصطفى أمين بك

269 5 قرير لجنة الشؤون المالية عن طلب وزارة العدل إذن المجلس في رفع الحصانة البرلمانية عن حضرات النواب المحترمين آامل الشناوى و مصطفى أمين
بك و على أمين المكان السير في اإلجراءات القانونية في قضية الجنحة المباشرة رقم 3635 لسنة 1947 بوالق.

9 4 8 1947/12/29 284-285 1 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي : مشروع قانون بصافة مادة إلى القانون 67 لسنة 1947 
بإنشاء آلية طب العباسية في جامعة فؤاد األول.
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286-287 2 مشروع الرد على خطاب العرش

9 4 8 1947/12/30 309-310 1 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1922 الخاص بوضع نظام األسرة المالكة.

311-313 2 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع قانون بإصدار قانون الرسوم أمام المحاآم الحسبية

313-314 3 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 
1922 الخاص بوضع نظام األسرة المالكة.2- التعديل الذي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع قانون الرسوم أمام المحاآم الحسبية.

9 4 9 1948/1/6 341-348 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بشأن صندوق توفير البريد

349-351 2 51 من قانون تشكيل محاآم الجنايات و  تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم محمد توفيق بك، بتعديل المادة
المادتين 151و 171 من قانون تحقيق الجنايات، رجاء عرضه على المجلس.

352-354 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بتأجير قطعة أرض من أمالك الدولة بمدينة بور سعيد بإيجار أسمى و لمدة عشرين عاما إلى عبد الرحمن لطفي
باشا إلقامة مسجد عليها.

355-356 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 702 من الجنيهات في ميزانية السنة المالية 1947-1948 في الباب األول من القسم 
4 ( مجلس الوزراء) إلنشاء وظيفة وزير دولة

357-358 5 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1947-1948 قسم 10 "وزارة الصحة " فرع 1 "الديوان العام و 
الصحة العامة " باب 2 "مصروفات عامة " قدره 50,000 جنيه للمساهمة في نفقات إنشاء عيادة خارجية لمستشفى فؤاد األول (المواساة) باإلسكندرية.

359-360 6 31968 جنيها في ميزانية السنة المالية 1947-1948 في البابين األول و الثاني من  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
الفرع 8 من القسم 15 (وزارة الدفاع الوطني ) لزيادة الفوات بمعسكرات القوات المرابطة.

361-362 7 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن المشروع بقانون الخاص بتعديل المادة الثانية من األمر العالي الصادر في 22 يونيه سنة 1891 باعتبار إدخال و اصطناع 
و تداول و بيع و إحراز الدخان المغشوش من أعمال التهريب المعدلة بالقانون رقم 72 لسنة 1933.

363-364 8 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن المشروع بقانون الخاص بتعديل المادة األولى من المرسوم الصادر في 26 أغسطس سنة 1923 بمنع استيراد الدخان 
السوداني إلى القطر المصري.

365 9 تقرير لجنة الشؤون االجتماعية و العمل عن اقتراح حضرة النائب المحترم همام محمود حمادي إنشاء مرآز اجتماعي ببلدة بلصفورة مرآز سوهاج.

366-370 10 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن مشروع القانون الخاص بمزاولة مهنة طب و جراحة األسنان

371-378 11 تقرير لجنة الشؤون االجتماعية والعمل عن مشروع القانون الخاص بعقد العمل المشترك

9 4 10 1948/1/12 420-426 1 اإلجابة عن السؤال رقم 2
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427-430 2 تقرير لجنة االقتراحات عن بعض االقتراحات المحالة إليها

431-432 3 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم عبد العزيز الصوفانى بالعفو الشامل عن المجرمين السياسيين منذ
قيام الحرب في سنة 1939 حتى اآلن

433-434 4 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم محمد حامد محسب بمعاملة صاحب المعاش الذي استبدل معاشه آله
أو بعضه.

435-436 5 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم عبد العزيز الصوفانى بفرض ضريبة لوباء الكوليرا.

437-443 6 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم عثمان محمد أباظه بتنظيم تأجير األراضي الزراعية و تحديد العالقة
بين المالك والمستأجر.

444-445 7 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم محمد توفيق خليل بك باستمرار العمل في سنة 1948-1947 
الزراعية بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1946 بتعيين مناطق زراعة األصناف المختلفة من القطن، المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1947.

446-447 8 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم سيد جالل بمنع األجانب من تملك األراضي الزراعية.

448-456 9 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم المذآور نور الدين على طراف بإنشاء نقابات و اتحاد نقابات المهن 
الطبية

457-460 10 تقرير لجنة االقتراحات و العرائض عن االقتراحات والعرائض برغبات المحالة عليها من المجلس

461 11 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم محمد عبد المنعم فرج بإلغاء محاآم المراآز.

462 12 قرير لجنة الشؤون االجتماعية و العمل عن االقتراح حضرة النائب المحترم عطا عفيفي بك إنشاء مراآز اجتماعية ببالد دماس و آفر بهيده و آفر سرنجا
التابعة لمرآز ميت غمر و حمام شعبي و طلمبة مياه ببلدة البوها مرآز ميت غمر.

463 13 تقرير لجنة شؤون الدفاع الوطني و السودان عن االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم همام محمود حمادي بإلغاء خدمة جنود الجيش المصري الذين 
يقومون بأعمال المراسلة بمنازل ضباط الجيش.

464-465 14

مشروع -2 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1-مشروع قانون بشأن صندوق توفير البريد.
قانون بـأجير قطعة قطعة أرض من أمالك الدولة بمدينة بور سعيد بإيجار أسمى إلى عبد الرحمن لطفي باشا إلقامة مسجد عليها. 3- مشروع قانون بفتح 

اعتماد إضافي بمبلغ 702 جنيه في ميزانية السنة المالية 1947-1948 في الباب األول من القسم 4 (مجلس الوزراء ) إلنشاء وظيفة وزير دولة. 4- مشروع 
قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 50000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1947-1948 في الباب الثاني من الفرع 1 من القسم 10 (وزارة الصحة العمومية) 

(المؤاساة) باإلسكندرية. 5- االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم محمد توفوق  للمساهمة في نفقات إنشاء عيادة خارجية لمستشفى فؤاد األول
51 من قانون تشكيل محاآم الجنايات و المادتين 151 و171 من قانون تحقيق الجنايات.6- المشروع الخاص بتعديل المادة الثانية من  جليل بك بتعديل المادة
األمر العالى الصادر في 22 يونيه سنة 1891 باعتبار إدخال و اصطناع و تداول و بيع و احراز الدخان المغشوش من أعمال التهريب المعدلة بالقانون رقم 

72 لسنة 1933. 7-المشروع بقانون الخاص بتعديل المادة األولى من المرسوم الصادر في 26 أغسطس سنة 1923 بمنع استيراد الدخان السوداني إلى القطر 
المشترك. العمل بعقد الخاص القانون مشروع -8 المصرى.

466-471 15 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون خاص بمعاشات الضباط الطيارين
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472-478 16 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بتنظيم التعديالت و اإلحصاءات

479-482 17
تقرير لجنة الشؤون المالية عن المرسوم بقانون رقم 147 لسنة 1947 بفتح اعتماد إضافي مبلغ 57254 ج.م في ميزانية السنة المالية 1947-1948 منه 

46554 ج.م في ميزانية السنة المالية 1947-1948 منه 46554 ج.م في الفرع 2 من القسم 9 "وزارة الداخلية " و 10700 ج.م في الفرع 7 من القسم 14 
"وزارة المواصالت" و ذلك لتعزيز قوات بلوآات النظام ببوليس المدن و األقاليم.

483-487 18 تقرير لجنة شؤون التربية و التعليم عن التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع القانون الخاص بتنظيم المدارس الحرة.

488 19 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب وزارة العدل إذن المجلس في رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم يحيى صفوت إلمكان السير في 
اإلجراءات القانونية في قضايا الجنح 221و 222و 223و 224، إيرادات سنة 1947 ضرائب.

489-491 20 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة و بجرة الدخان المعدل بالقانون رقم 
79 لسنة 1944

492-494 21 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون خاص بتعديل المادة 16 من القانون رقم 66 لسنة 1943 الخاص باستقالل القضاء

495-496 22 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع القانون الخاص بتعديل المادة 327 من قانون العقوبات.

497-500 23 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع القانون الخاص بتقييد ارتفاع المباني و المنشآت في مناطق رؤية المنارات و عالمات المالحة البحرية األخرى، 
رجاء عرضه على المجلس.

501-502 24 تقرير لجنة شؤون الدفاع الوطني و السودان عن التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع القانون الخاص بزواج الضباط وصف الضباط و موظفي 
وزارة الدفاع الوطني من أجنبيات.

503-505 25 تقرير لجنة الشؤون التجارية والصناعية عن مشروع قانون بتعديل القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمح التدليس و الغش

506-507 26 تقرير لجنة الشؤون الدستورية عن بحث مسألة جواز أو عدم جواز التعليق على المراسيم الصادرة بشأن تعديل الوزارة

508-511 27 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام األمر العالي الصادر في 26 أغسطس سنة 1889 الخاص بالتنظيم

512-519 28 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن مشروع القانون الواردة من مجلس الشيوخ بشأن استئصال القواقع الناقلة للبلهارسيا.

520-521 29 تقرير لجنة الشؤون الزراعية عن مشروع قانون بتعديل مواعيد فحص بذرة القطن المعدة للتقاوي

9 4 11 1948/1/13

9 4 12 1948/1/19 569-570 1 10 من القانون الصادر في 29 يوليو  تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم عزيز مشرقي بتعديل المادة
سنة 1947
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571-572 2

مشروع -2 بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون بمعاشات الضباط الطيارين.
قانون بتنظيم التعداد و اإلحصاء. 3- مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة و تجارة الدخان المعّدل بالقانون رقم 

79 لسنة 1944. 4- مشروع قانون بتعديل المادة 16 من القانون رقم 66 لسنة 1943 الخاص باستقالل القضاء. 5- التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على 
مشروع القانون الخاص بتعديل المادة 327 من قانون العقوبات. 6- مشروع قانون بتقييد ارتفاع المباني و المنشآت في مناطق رؤية المناطق و عالمات 

المالحة البحرية األخرى. 7- التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع القانون الخاص بزواج الضباط وصف الضباط و موظفي وزارة الدفاع الوطني 
من أجنبيات. 8- مشروع قانون بتعديل القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمح التدنيس و الغش. 9- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام األمر العالي 

لصادي في 26 أغسطس سنة 1889 الخاص بالتنظيم. 10- مشروع قانون وارد من مجلس الشيوخ بشأن استئصال القواقع الناقلة للبلهارسيا. 11- مشروع 
التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع القانون الخاص بتحديد رسوم ميناء الشالل. -12 قانون بتعديل مواد فحص بذرة القطن المّعدة للتقاوي.

573-575 3 تقرير لجنة الدفاع الوطني و السودان عن مشروع قانون بشأن إنشاء مناطق خطر حول القالع

576-578 4 تقرير لجنة الدفاع الوطني و السودان عن مشروع قانون بشأن حظر أخذ صور فوتوغرافية أو أفالم ورسوم لبعض األماآن و المنشآت العسكرية.

579 5 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن الطلب المقدم من الدآتور محمد مندور يرفع الحصانة البرلمانية عن حضرتي النائبين المحترمين مصطفى أمين بك و على
أمين

580-585 6 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل و رسوم الحفظ

586-588 7 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن مرسوم بقانون رقم 151 لسنة 1947 بتسوير األراضي الفضاء و المحافظة على نظافتها.

9 4 13 1948/1/26 611-612 1 اإلجابة عن السؤال رقم 4

613-614 2
بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع القانون الوارد من مجلس الشيوخ بشأن إنشاء 

مناطق خطر حول القالع. 2- مشروع القانون الوارد من مجلس الشيوخ بشأن حظر أخذ صور فوتوغرافية أو أفالم رسوم لبعض األماآن و المنشآت 
العسكرية. 3- مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل و رسوم الحفظ.

615 3 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب وزارة العدل رفع الحصانة البرلمانية عن حضرتي النائبين المحترمين مصطفى أمين بك و على أمين

616-623 4 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن مرسوم بمشروع قانون باستعمال الطرق العامة و إشغالها

624-626 5 تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي قدره 8000 جنيه في ميزانية وزارة األوقاف للسنة المالية 1948-1947

627 6 تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن اقتراح حضرة النائب المحترم أبو العال على محبسين ضم مسجد الشميلية بناحية الالهون بمرآز الفيوم إلى 
وزارة األوقاف

628 7
تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن االقتراحات المقدمة من حضرة النائب المحترم عبد المنعم أبو زيد و هي: (1) اقتراح إعانة شعائر دينية لثالثة 

مساجد بناحية بهرمس مرآز إمبابة (2) اقتراح إعانة شعائر دينية لمسجد السبيل بناحية السبيل مرآز إمبابة (3) اقتراح إعانة شعائر دينية للمسجد الكائن 
بوردان مرآز إمبابة المعروف بالمسجد الوسطانى.
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629-630 8
تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن االقتراحين المقدمين من حضرة النائب المحترم محمد عبد المنعم الشوربجى: (األول) قيام وزارة األوقاف 
(الثاني ) بناء مسجد سيدي أبى اليزيد  اعتماد أي مبلغ الخطباء و فراشي وموذنى مساجد آفر غرين والبالآوس و آفر ديتوه مرآز آوم حمادة تشجيعا لهم

البسطامى ببلدة أسديمة مرآز آفر الزيات

9 4 13 1948/1/27

9 4 14 1948/2/2 693 1
(1) اقتراح حضرة النائب المحترم جمال الدين العبد إنشاء طلمبة و عمل دورة مياه صحية لجامع منيل الهويشات مرآز  تقرير لجنة الشؤون الصحية عن

طنطا. (2) اقتراح حضرة النائب المحترم محمد عبد المنعم الشوربجى إصالح دورتي مياه مسجدي بلدي النجيلة و صفط العنب مرآز آوم حمادة. (3) اقتراح 
حضرة النائب المحترم عبد المنعم محمد أبو زيد إصالح دورة مياه مسجد بلدة الحسانين بمرآز إمبابة.

694 2
تقرير لجنة الشؤون الصحية عن: (1) اقتراح حضرة النائب المحترم محمد عبد المنعم الشوربجى عمل طلمبات مياه ببالد بريم و بولين العوائد و دمتيوه 
مرآز آوم حمادة. (2) اقتراح حضرة النائب المحترم همام محمود حمادي إنشاء عمليات مياه مرشحة للشرب بنواحي البياضية و الحريزات الغربية و 

الحريزات الشرقية و الزوك الشرقية و جزيرة المنتصر بمرآز المنشاة و ناحية أوالد شلول بمرآز سوهاج.

695 3 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن اقتراح حضرة النائب المحترم  همام محمود حمادي إنشاء مستشفى بالمنشاة.

696 4
تقرير لجنة الشؤون الصحية عن :(1) اقتراح حضرة النائب المحترم إمام عبد اللطيف وأآد، عمل عملية ترشيح مياه بمستشفى مرآز آفر صقر. (2) اقتراح 
حضرة النائب المحترم إمام عبد اللطيف وأآد، عمل اإلصالحات الالزمة لمستشفى الصوفية مرآز صقر قبل الصيف القادم و هي إيجاد مياة مرشحة وإصالح

المجارى وإقامة سور يحول بين المرضى و الخارج.

697-699 5 تقرير لجنة االقتراحات و العرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم حسين سعيد بك بوضع آادر خاص للمهندسين.

700 6 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم محمد الدمرداش الشندى بمعاقبة آل مصري يحارب في صفوف
الصهيونية ضد جيوش األمم العربية التي تشترك معهم مصر باإلعدام و آذلك آل أجنبي مع مصادرة أمالآه.

701 7 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم همام محمود حمادي بفرض ضريبة على القطن المصدر للخارج.

702-703 8
بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون باستعمال الطرق العامة و شغلها. 2- 

مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1947-1948 بمبلغ 8000 جنيه (اإلدارة العامة) لتنفيذ تنسيق الدرجات خالل المدة من أول مايو 
سنة 1946 لغاية أبريل سنة 1947.

9 4 14 1948/2/3 727-728 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 20,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1947-1948 في الباب الثاني من الفرع 1 
من القسم 10 (وزارة الصحة العمومية ) لمنحه إعانة للجمعية الخيرية القبطية الكبرى.

729-730 2 69600 جنيه (عدل إلى مبلغ 9200 جنيها) في ميزانية السنة المالية 1948-1947  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
القسم 5 وزارة الخارجية للمصروفات الخاصة بإنشاء ست مفوضيات و قنصلية و لتعزيز وظائف الديوان العام.

731-733 بيان النفقات الالزمة إلنشاء مفوضيات ملكية مصرية باألرجنتين و الفاتيكان و الهند و قينا و اندونيسيا و قنصلية بجزيرة قبرص
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734-735 3

يان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 20,000 جنيه 
في ميزانية السنة المالية 1947-1948 في الباب الثاني من الفرع 1 من القسم 10 (وزارة الصحة العمومية ) لمنحه إعانة للجمعية الخيرية القبطية الكبرى. 
2- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 69600 جنيه (عدل إلى مبلغ 9200 جنيه ) في ميزانية السنة المالية 1947-1948 القسم 5 (وزارة الخارجية ) 

للمصروفات الخاصة بإنشاء ست مفوضيات و قنصلية و لتعزيز وظائف الديوان العام.

736-739 4 تقرير الهيئة المشكلة من لجنتي الشؤون الزراعية و شؤون القطن و المحاصيل مرسوم بقانون رقم 152 لسنة 1947 بتعيين مناطق زراعة األصناف المختلفة 
من القطن في سنة 1947-1948 الزراعية.

9 4 14 1948/2/4 759-806 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروعات القوانين الخاصة باعتماد الحساب الختامي للدولة والجامعتين لسنوات 1942-1943 و 1943-1944 و 1944-
1945 و عن تقارير ديوان المحاسبة عن هذه الحسابات.

9 4 15 1948/2/9 853-854 1

1-مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على:
1943-1942. 2-مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 1943-1944. 3-مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لجامعة فؤاد األول 

لسنة 1943-1944 المالية. 4- مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لجامعة فاروق األول لسنة 1943-1944. 5- مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي 
.1945-1944 مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لجامعة فاروق األول لسنة -6 .1945-1944 لجامعة فؤاد األول لسنة

9 4 16 1948/2/16 883-884 1 تقرير لجنة الطعون و العرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم إمام عبد اللطيف وأآد بشأن الزآاة.

885-887 2 قرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم محمد عبد الرحمن تصير و تسعة من حضرات النواب المحترمين
بمكافحة الصهيونية في مصر.

888-891 3 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم محمد عبد المنعم فرج، بشأن إعادة االعتبار

892-898 4 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراحات برغبات المحالة عليها من المجلس

899-902 5 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراحات برغبات المحالة عليها من المجلس

903-905 6
تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن تحقيق صحة نيابة حضرات النواب المحترمين: محمد رضوان عبد الرحمن نائب طماو عطية عبد 
لقادر رضوان يائب أم دومة و حسين محمود سليمان نائب الشنطور و محمد رءوف اباطة نائب القنايات و محمد نجم نائب شياس الشهداء و محمد فريد

حسنى نائب أطفيح و عبد ألعال رضوان الحبالى نائب جرجا.

906 7
تقرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن تحقيق صحة نيابة حضرات النواب المحترمين عزيز صدقي نائب صنبو و منشاة الصباحي و حسين
لقيسى نائب منشاة مطاى و أحمد على إسماعيل نائب بنى مزار و محمد عبد المنعم سعيد نائب بوالق و عثمان أحمد عبد الغفار نائب تال و عبد العزيز أبو

سعده بك نائب آفر بدواى و أحمد المليجى بك نائب الزرقا

907 8 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن تحقيق صحة نيابة حضرة النائب المحترم عبد السالم الشاذلى باشا نائب شباس الشهداء.

908-911 9 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة  عن الطعن المقدم من  عبد العظيم محمود الدفراوى أفندى فى صحة انتخاب حضرة النائب المحترم محمد 
على الشقنقيرى نائب منوف.

912-913 10 تقرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من األستاذ على زآى المناوى فى صحة انتخاب المرحوم عز الدين المليجى نائب الزرقة
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914-916 11 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من عبد الرحمن حلمي أحمد درويش افندى فى صحة انتخاب حضرة النائب المحترم عبد 
الحميد اسماعيل جمعه نائب شنشور

917-921 12 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بتخصيص مبلغ 2,830,000 جنيه لمواجهة الزيادة فى التكاليف النهائية لبعض مشروعات برنامج السنوات 
الخمس

922-923 13 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي قدره 4000 جنيه فى ميزانية السنة المالية 1947-1948 قسم 6 ( وزارة المالية ) فرع 1 
(الديوان العام) باب2 (مصروفات عامة) لمواجهة التجاوز فى مصروفات االنتقال وبدل السفر و النقل

924-925 14 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 35700 ج.م فى ميزانية السنة المالية 1947-1948 قسم 6 (وزارة المالية ) فرع 7 
(مصلحة الجمارك) باب 2 (مصروفات عامة ) لتسوية تجاوزات فى بعض بنود الباب المذآور.

926-928 15 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 3600 جنيه فى ميزانية السنة المالية 1947-1948 قسم 14 "وزارة المواصالت" 
فرع 2 "السكك الحديدية " باب 1 "مهايا و أجر و مرتبات " لصرف مكافآت مؤقتة لعساآر الحراسة (الخفراء النظاميين) بالمصلحة

929-930 16 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 33250 جنيها فى ميزانية السنة المالية 1947-1948 القسم 11 (وزارة األشغال) 
فرع 3 (مصلحة المباني األميرية ) باب 2 (مصروفات عامة ) لتسوية تجاوزات فى بعض بنود الباب المذآور

931-932 17 4000 ج.م فى ميزانية السنة المالية 1947-1948 قسم 11 (وزارة العدل) فرع 2  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
(المحاآم المختلطة قسم القضاء) باب1 ( مهايا و أجر و مرتبات ) لمواجهة التجاوز المتوقع فى هذا الباب.

933-934 18

2,830,000 جنيه بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتى: 1- مشروع قانون بتخصيص مبلغ
لمواجهة الزيادة فى التكاليف النهائية لمشروع برنامج السنوات الخمس ألعمال إضافية بالبرنامج. 2- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى قدره 4000 جنيه ( 

أربعة آالف جنيه) فى ميزانية السنة المالية 1947-1948 قسم 6 (وزارة المالية ) فرع 1 (الديوان العام) باب 2 (مصروفات عامة) لمواجهة التجاوز فى 
مصروفات االنتقال و بدل السفر و النقل. 3- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى قدره 35700 جنيه (خمسة و ثالثون ألفا و سبعمائة جنيه) فى ميزانية السنة 

لمالية 1947-1948 قسم 6 (وزارة المالية ) فرع 7 (مصلحة الجمراك) باب 2 (مصروفات عامة) لتسوية التجاوزات بعض بنود الباب المذآور. 4- مشروع 
3600 جنيه (ثالثة أالف و ستمائة جنيه) فى ميزانية الوزارة للسنة المالية 1947-1948 القسم 14 فرع 2 (السكك الحديدية )  قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ
باب1 (ماهيات و أجر و مرتبات ) لصرف مكافآت مؤقتة لعساآر الحراسة (الخفراء النظاميين) بالمصلحة. 5-مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى فى ميزانية 
وزارة األشغال للسنة المالية 1947-1948 قسم 12 فرع 3 (مصلحة المبانى األميرية) باب2 (مصروفات عامة) قدره 32250 لتسوية تجاوزات بعض بنود 

جنيه 4000 قرده إضاف اعماد بفتح قانون مشروع 6 المذآور  ( أربع آالف جنيه) فى ميزانية السنة المالية 1947-1948 قسم 11 (وزارة العدل) فرع 2 (المحاآم المختلطة-قسم القضاء) باب1 (ماهيات و أجر ومرتبات) الباب
.لمواجهة التجاوز المتوقع فى هذا الباب

935 19 تقرير لجنة الشؤون الخارجية عن التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ

936-940 20 تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن مشروع قانون بتعديل جدول تنسيق الدرجات بوزارة األوقاف للسنة المالية 1948-1947

941-945 21 تقرير لجنة الشؤون االجتماعية والعمل عن مشروع قانون اإلحداث المشردين الصادر في 26 مايو سنة 1947

9 4 16 1948/2/17 971 1 تقري لجنة الشؤون المالية عن التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع تنسيق الدرجات

972-987 2 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون بشأن نزع ملكية العقارات الالزمة للمنافع العامة.
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988-996 3 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن االقتراحين بقانونين المقدمين من جضرتى النائبين المحترمين عطا عفيفي بك و سيد جالل بشأن أحوال مسئولية الوزراء
التي لم يتناولها قانون العقوبات.

997-1003 4 تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم عن التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع القانون الخاص بتنظيم المدارس الحرة

1004-1006 5 تقرير لجنة شؤون التربية و التعليم عن مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من الالئحة األساسية لكلية التجارة  بجامعة فؤاد األول.

1007-1008 6 تقرير لجنة شؤون التربية و التعليم عن االقتراحات اآلتية

9 4 17 1948/2/23 1025-1027 1 تقرير لجنة شؤون األوقاف و المعاهد الدينية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في آل ميزانية األوقاف الخيرية و قدره 1016 ج.م و ميزانية أوقاف 
الحرمين الشريفين و قدره 50 ج.م و ميزانية األوقاف األهلية و قدره 2315 ج.م للسنة المالية 1947/1948

1028-1029 2

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع القانون 
20 أآتوبر سنة 1925 بوضع نظام للوظائف السياسية. 2- مشروع قانون بشأن األحداث المشردين. 3- التعديالت  لخاص بتعديل المرسوم بقانون الصادر في
لتي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع قانون بتنظيم المدارس الحرة. 4- مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من الالئحة األساسية لكلية التجارة بجامعة فؤاد 

األول. 5-مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في آل من ميزانية األوقاف الخيرية و ميزانية أوقاف الحرمين الشريفين للسنة المالية 1948-1947.

9 4 18 1948/3/1 1055-1058 1 996 جنيها في ميزانية السنة المالية 1947-1948 القسم 12 (وزارة األشغال  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي قدره
العمومية) فرع 2 (مصلحة الري) باب1 (مهايا و أجر و مرتبات ) لترقية 153 مهندسا بصفة شخصية

1059-1060 2 2000 ج.م فى ميزانية السنة المالية 1947-1948 القسم 14 (وزارة المواصالت )  قرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ
فرع 4 (مصلحة البريد) باب1 - ماهيات و أجر و مرتبات زيادة على االعتماد المدرج لعمال اليومية

1061-1063 3 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون بتعديل القانون رقم 113 لسنة 1946 بإنشاء إدارة قضايا الحكومة

1064-1065 4

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي قدره 996 جنيها في 
ميزانية السنة المالية 1947-1948 القسم 12 (وزارة األشغال العمومية ) فرع 2 (مصلحة الري) باب1 (مهايا و أجر و مرتبات) لترقية 153 مهندسا بصفة 

شخصية. 2- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 2000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1947-1948 القسم 14 (وزارة المواصالت) فرع 4 (مصلحة 
لبريد) باب1 (مهايا و أجر و مرتبات) زيادة على االعتماد المدرج لعمال البومية. 3- مشروع قانون بتعديل القانون رقم 113 لسنة 1946 بإنشاء إدارة قضايا 

الحكومة.

1066-1083 5 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1949-1948

9 4 18 1948/3/2

9 4 18 1948/3/3

9 4 19 1948/3/9 1143-1144 1 اإلجابة عن السؤال رقم 6 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء
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1145 2 اإلجابة عن السؤال رقم 7

1146-1147 3 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: مشروع قانون نزع ملكية العقارات الالزمة للمنافع العامة.

9 4 19 1948/3/10 1185 1 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن حضرتي النائبين المحترمين على محمد إبراهيم على نائب حجازة و عثمان حسن الديب نائب مزغونة

1186-1188 2 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من سيد عبد المجيد السلواوى في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم الدآتور إبراهيم 
مشالي نائب أسوان

1189 3 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب وزارة العدل رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم زآى الشناى

1190-1191 4 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم محمد عبد المنعم فرج بإلغاء مجاآم المراآز

1192-1194 5 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون بإجازة التخفيض أو اإلعفاء من الرسوم عن القروض التي يعقدها البنك العقاري الزراعي المصري و بنك
التسليف الزراعي المصري لصغار المالك الزراعيين أو الجمعيات التعاونية .

1195 6 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم همام محمود حمادي بشأن تعديل المادة 290 من قانون العقوبات

1196 7 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن اقتراح حضرة النائب المحترم محمد عبد المنعم سعيد نقل محكمة بوالق الجزئية الوطنية من مكانها الحالي بشارع الساحة 
إلى مكان يتوسط حي بوالق

1197 8 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن اقتراح حضرة النائب المحترم الدآتور سليمان عيد إيجاد مكان للمحكمة األهلية باإلسماعيلية غير مكانها الحالي.

1198-1200 9 5000 ج.م المدرج بميزانية جامعة فؤاد األول للسنة المالية للسنة المالية 1947-1948 بالباب الثالث منها  تقرير لجنة الشؤون المالية عن تفصيالت مبلغ
إلنشاء معهد للدراسات العليا لشؤون السودان.

1201-1202 10 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 50,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1947-1948 في الباب الثاني من الفرع 2 
من القسم 9 (وزارة الداخلية ) لصرف بدل غذاء لرجال البوليس في أحوال خاصة.

1203-1208 11 قرير لجنة شؤون المواصالت عن مشروع القانون الخاص بالترخيص لمصلحة البريد المصرية في أن تعقد اتفاقا مع مصلحة البريد البريطانية لنقل البريد
بطريق الجو

1209-1215 12 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن مشروع القانون الخاص بتنظيم اإلرشاد بميناء اإلسكندرية.

1216-1217 13  %10 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن اقتراح حضرة النائب المحترم همام محمود حمادي، تخفيض أجور السكك الحديدية و التلغرافات و التليفونات بنسبة
من األجور الحالية.

1218-1220 14 35 لسنة 1946 الخاص بصرف مياه المحال العمومية و الصناعية  قرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم
في المجارى العمومية .
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1221-1222 15 تقرير لجنة الشؤون االجتماعية والعمل عن اقتراحات حضرات النواب المحترمين همام محمود حمادي و محمد عبد المنعم الشوربجى و محمد الدمرداش
الشندى.

1223-1225 16 تقرير لجنة الشؤون التجارية والصناعية عن مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من المرسوم بقانون الصادر في 10 مايو سنة 1936

1226-1227 17 تقرير لجنة الشؤون التجارية والصناعية عن التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون الصادر 
في 31 أبريل سنة 1926 الخاص بصيد األسماك.

1228-1229 18 تقرير لجنة الشؤون الزراعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 1921 الخاص باالحتياطيات التي تتخذ البادة دود لوز القطن و 
دود بذرة القطن

1230 19 تقرير لجنة الشؤون الزراعية عن اقتراح حضرة النائب المحترم سيد عيسوى صقر الترخيص ألصحاب األطيان الضعيفة بزراعة أقطان تجود فيها بدال من
الزاجوراه و جيزة (30) رجاء عرضه على المجلس الموقر

1231-1238 20 تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن مشروع قانون لتعديل جدول تنسيق الدرجات بوزارة األوقاف للسنة المالية 1948-1947

1239-1242 21
تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن تقرير ديوان المحاسبة بشأن المخالفات في تعيين بعض مدرسين ممن لهم صفة الدوام خصما على اعتماد 
ل6000 ج.م المدرج بالباب األول بند ه مرتبات متنوعة من ميزانية األزهر والمعاهد الدينية 1945-1946 للسنة المالية والمخصص لمكافآت المدرسين 

بالساعة بكليات الشريعة و أصول الدين و اللغة العربية.

1243-1261 22 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم الدآتور نور الدين طواف بإنشاء نقابات و اتحاد نقابات للمهن الطبية

1262-1267 23 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن مشروع القانون الخاص بمزاولة مهنة طب و جراحة األسنان

9 4 20 1948/3/16 1307-1308 1

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم محمد 
عبد المنعم فرج بإلغاء محاآم المراآز. 2- مشروع قانون بإجازة التخفيض أو اإلعفاء من الرسوم عن القروض التي يعدها البنك العقاري الزراعي المصري و 

بنك التسليف الزراعي المصري لصغار المالك الزراعيين أو الجمعيات التعاونية. 3- مشروع قانون بتعديل جدول تنسيق الدرجات بوزارة األوقاف للسنة 
لمالية 1947-1948. 4- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 50000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1947-1948 في الباب الثاني من الفرع 2 من 
لقسم 9 (وزارة الداخلية ) لصرف بدل غذاء لرجال البوليس في أحوال خاصة. 5- مشروع قانون بإلغاء القانون رقم 38 لسنة 37 بالموافقة على الشروط 

المالية التفاق يعقد بين مصلحة البريد البريطانية لنقل ما تصدره مصر من بريد الدرجة األولى بطريق الجو. 6- مشروع قانون تنظيم اإلرشاد بميناء 
اإلسكندرية. 7- مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1946 الخاص بصرف مياه المحال العمومية و الصناعية فى المجارى العمومية. 
مشروع قانون بتعديل المادة -9 8-االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم الدآتور نور الدين طراف بإنشاء نقابات و اتحاد نقابات للمهن الطبية.
21 أبريل سنة 1926 الخاص بصيد األسماك. 11- مشروع قانون بتعديل بعض  مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون الصادر فى

أحكام القانون رقم 20 لسنة 1921 الخاص باالحتياطيات التي تتخذ إلبادة دود لوز القطن و دود بذر القطن.

9 4 21 1948/3/23 1343 1 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن اقتراح حضرة النائب المحترم أحمد زآى بشأن قيام وزارة األشغال العمومية بإعادة النظر في سياستها إزاء 
مشروعات الصرف بمديرية القليوبية التي وقف  تنفيذها بسبب قيام الحرب

1344 2 (هلت) ما بين بلصفورة و المنشاة تجاه بلدتي  قرير لجنة شؤون المواصالت عن اقتراح حضرة النائب المحترم همام محمود حمادي، أنشاء محطة صغيرة
ألبياضه بالناظر أو روافع العيساوية
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1344 3 قرير لجنة شؤون المواصالت عن اقتراح حضرة النائب المحترم محمد عبد المنعم الشوربجى، مرور أوتوبيس شرآة المحاسن و المنيا و البحيرة إلى تعمل
في دائرة بالد مديرية البحيرة على الطريق الممتد من آفر الزيات إلى ايتاى البارود عن طريق شابور و آفر سليمان.

1345 4 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن اقتراح حضرة النائب المحترم همام محمود حمادي، إنشاء رصيف بناحية األحايوة غرب مرآز المنشاة مديرية جرجا.

1346 5 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن اقتراح حضرة النائب المحترم محمد محمد نجم، بناء محطة جديدة لبلدة شباس بها استراحة للمسافرين و مظلة.

1346-1347 6
(خط تقرير لجنة شؤون المواصالت عن اقتراح حضرة النائب المحترم محمد عب المنعم الشوربجى، صيانة الطريق الذي أنشئ بجوار السكة الحديد

المناشى) و إصالح الجزء الباقي على ترعة أبو دياب األعلى حتى قنطرة صفط العنب و تسيير أوتوبيس عليه لربط مرآزي آوم حماده بايناى البارود و 
الطريق هذا على أشجار غرس

1348 7 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم محمد فريد حسنى بإعادة مكتب صحة صول مرآز الصف

1349 8 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم إمام سليمان عبدون بشأن جعل مستشفى فاقوس المرآز عموميا

1350 9 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم محمد عبد المنعم الشوربجى بعدم السماح لحضرات أطباء المستشفيات و أطباء
المرآز باألرياف بفتح عيادات خارجية .

1351 10 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم أبو العال على محيسين بشأن توصيل المياه النقية إلى ناحية منشاة عبد اهللا مرآز
الفيوم

1352 11

االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم أبو العال محيسين بشأن إنشاء دورة مياه لمسجدي قرير لجنة الشؤون الصحية عن االقتراحات الثالثة اآلتية: (1)
بلدتى منشاة هديب و غيط البحارى مرآز بنى سويف. (2) االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم أبو العال محيسين بشأن إنشاء دورة مياه لمسجد ناحية 
صنوفر مرآز الفيوم. (3) االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم الشيخ حسن النجار بشأن إنشاء دورة مياه صحية لمسجد األهالي بناحية الشيخ عيسى 

قنا مرآز
1353 12 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم محمد فريد حسنى بإنشاء عمليات مياه صالحة للشرب بنواحي البرميل وصول و 

مسجد موسى

1354-1358 13 19910 جنيهات في ميزانية السنة المالية 1947-1948 في البابين األول و الثاني من  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
الفرع (ا) من القسم 15 (وزارة الدفاع الوطني ) تكاليف مهايا و مرتبات أفراد موسيقى الجيش

1359-1360 14 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 3000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1947-1948 في الباب الثالث من الفرع 6 من 
القسم 14 (وزارة المواصالت ) لرصف الطريق بين قصر المنتزه العامر باإلسكندرية و طريق أبى قير

1361-1362 15 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 5000 ج في ميزانية السنة المالية 1947-1948 بالباب الثالث من الفرع 6 "مصلحة 
الطرق و الكباري " من القسم 14 "وزارة المواصالت" لرصف الطريق الموصل بين أدفينا على النيل و محطة البوصيل على طريق اإلسكندرية - رشيد.

1363-1364 16 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 7500 جنيه في ميزانية السنة المالية 1947-1948 بالباب الثالث من القسم 13 
(وزارة الزراعة) لتنفيذ قانون تعيين مساحة القمح و الشعير و تحديد المساحة التي تزرع قطنا.

1365-1366 17 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 15000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1947-1948 بالباب الثالث من القسم 5 
(وزارة الخارجية) إلصالح سراي ببك باستامبول

1367-1369 18 9280  ج في ميزانية السنة المالية 1947-1948 في الباب الثاني من الفرع 6 من  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
قسم 6 (وزارة المالية ) لتسوية التجاوزات المتوقعة في بعض بنود هذا الباب.
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1370-1372 19 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 78,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1947-1948 بالباب الثالث من القسم 5 
(وزارة الخارجية) منه 50,000 جنيه لنفقات وفد مصر أمام مجلس األمن و 28,000 لنفقات وفدها للجمعية العامة لهيئة األمم المتحدة.

1373-1375 20 25300 ج.م في ميزانية السنة المالية 1947-1948 بالباب الثاني من القسم 5 (وزارة  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
الخارجية ) لتسديد قيمة الفرق في اشتراك مصر في نفقات جامعة الدول العربية عن سنتي 1947و 1948.

1376-1377 21 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 420,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1947-1948 بالباب الثاني من القسم 5 
"وزارة الخارجية " بصفة إضافية لجامعة الدول العربية.

1378-1379 22 250,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1947-1948 بالباب الثامن الفرع 2 من  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
القسم 14 (وزارة المواصالت ) لتغطية الزيادة المتوقعة في رصيد حساب المهمات بالمخازن.

1380-1382 23
1,173,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1947-1948 بالفرع الثاني من القسم 14  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ

(وزارة المواصالت ) منه 923,000 جنيه بالباب الثاني و 250,000 جنيه بالباب الثالث زيادة على االعتمادات المدرجة في ميزانية المصلحة لصرف ثمن 
القاطرات و العربات المنظور توريدها.

1383-1384 24 60,000 جنيها في ميزانية السنة المالية 1947-1948 في البابين األول والثاني من  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
الفرع 3 من القسم 14 (وزارة المواصالت) لتسوية التجاوز في هذين البابين.

1385-1386 25 550,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1947-1948 القسم 20 ( إعانة غالء  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
المعيشة).

1387-1395 26 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 127000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1947-1948 في الباب الثاني من القسم 9 
"وزارة الداخلية " بفروعه الثالثة، لمقابلة التجاوز في بعض بنود هذا الباب (عدل إلى 100,000 جنيه)

1396-1397 27 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 135000 ج.م في ميزانية السنة المالية 1947-1948 في الباب الثاني من الفرع 1 
من القسم 6 (وزارة المالية ) زيادة على المبلغ المخصص لتنفيذ األحكام القضائية.

1398-1399 28
1- 1947-1948 في الباب الثاني من الفرع 73,454 جنيها في ميزانية السنة المالية تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
من القسم 16 (وزارة الشؤون االجتماعية ) قيمة زيادة المتحصل من ضريبة اإليرادات الخيرية في السنة المالية 1946-1947 عن المدرج في ميزانية سنة 

1947-1948
1400-1402 29 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 1948-1949 / المصروفات  قسم 1- المخصصات الملكية و ديوان جاللة الملك

1403-1406 30 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 1948-1949 / المصروفات  قسم 4- مجلس الوزراء

1407-1412 31 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 1948-1949 / المصروفات قسم 5- وزارة الخارجية

1413-1424 32 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 1948-1949 / المصروفات قسم 16- وزارة الشؤون االجتماعية

9 4 21 1948/3/24 1457-1459 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بزيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي و زيادة نصيبها في رأس مال البنك الدولي لإلنشاء و التعمير.

1460-1464 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 31,670 جنيها في ميزانية السنة المالية 1947-1948 في الباب الثاني من القسم 11 
(وزارة العدل) موزعة على بعض فروعها و ذلك لتسوي التجاوزات المتوقعة في بعض بنود هذا الباب.
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1465-1467 3

يان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتى: 1- التعديل الذى أدخله مجلس الشيوخ على مشروع قانون
1947-1948 بمبلغ 996 جنيها لترقية 153 مهندسا بصفة شخصية. 2- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ  بفتح اعتماد إضافى فى ميزانية السنة المالية
78000 جنبه فى ميزانية السنة المالية 1947-1948 فى الباب الثالث من القسم 5 "وزارة الخارجية" منه 50000 جنيه لنفقات وفد مصر أمام مجلس األمن 
و 28000 جنيه لنفقات وفدها للجمعية العامة لهيئة األمم المتحدة. 3- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 25300 جنيه فى ميزانية السنة المالية 1947-

1948 فى الباب الثانى من القسم 5 (وزارة الخارجية) لتسديد قيمة فرق اشتراك مصر فى نفقات جامعة الدول العربية عن سنتى 1947 و 1948. 4- مشروع 
قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 42000 جنيه فى ميزانية السنة المالية 1947-1948 فى الباب الثانى من القسم 5 (وزارة الخارجية ) بصفة اعانة لجامعة 

الدول العربية. 5-مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 250000 جنيه فى ميزانية السنة المالية 1947-1948 فى الباب الثانى من الفرع 2 من القسم 14 
(وزارة مواصالت) لتسوية حساب المهمات الموجودة بمخازن المصلحة. 6- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 1,173,000 جنيه فى ميزانية السنة 

القسم من 2 الفرع من والثالث الثان البابين ف 1948 1947 مشروع قانون بفتح اعتماد)14المالية -7 زيادة على االعتمادات المدرجة بالميزانية لصرف ثمن القاطرات و العربات الموظور توريدها. وزارة المواصالت)
 إضافى بمبلغ 60,000 جنيه فى ميزانية السنة المالية 1947-1948 فى البابين األول والثانى من الفرع 3 من القسم 14 (وزارة المواصالت) لتسوية التجاوز

( فى هذين البابين. 8- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 550,000 ج فى ميزانية السنة المالية 1947-1948 فى القسم 20 (إعانة غالء المعيشة
 لتسوية التجاوز المتوقع فى القسم المذآور. 9- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 127,000 ج(عدل الى 100,000 ج) فى ميزانية السنة المالية
8 (وزارة الداخلية ) لمعقابلة التجاوز فى بعض بنود هذا الباب. 10- مشروع قانون بفتح اعتماد 1947-1948 فى الباب الثانى من الفروع الثالثة للقسم

 إضافى بمبلغ 73,454 ج فى ميزانية السنة المالية 1947-1948 فى الباب الثانى  من الفرع 1 من القسم 6 (وزارة المالية) زيادة على المبلغ المخصص لتنفيذ
 االحكام القضائية. 11-مشروع  قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 73,454 ج فى ميزانية السنة المالية 1947-1948 فى الباب الثانى من القراع من القسم  16

12-مشروع قانون بزيادة حصة مصر فى) قيمة زيادة المتحصل من ضريبة اإليرادات الخيرية للسنة المالية 1947-1946. (  وزارة الشؤون االجتماعية
31670 فى ميزانية السنة المالية  1947-1948 فى الباب الثانى من القسم 11 (وزارة العدل) موزعة على بعض فروعها و ذلك  بفتح اعتماد إضافى بمبلغ

لتسوية التجاوزات المتوقعة فى بعض بنود هذا الباب.

1468-1475 4 تقرير لجنة الشؤون الصحية تقرير لجنة الشؤون الصحية عن مشروع القانون الخاص بمزاولة مهنة الطب.

1476-1479 5 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون الخاص بمزاولة مهنة الطب البيطري.

1480-1484 6 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن مشروع القانون الخاص بمزاولة مهنة التوليد

1485-1492 7 تقرير لجنة الشؤون التجارية و الصناعية عن مشروع قانون بتنظيم تجارة الجملة

1493 8 تقرير لحنة الشؤون التشريعية عن طلب وزارة العدل رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم عبد العزيز إسماعيل الشلقانى.

1494 9 تقرير لجنة الشؤون الدستورية و الالئحة الداخلية.

9 4 22 1948/3/30 1527-1529 1 68 لسنة 1936 بشأن  قرير لجنة الشؤون الداخلية عن التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم
انتخاب أعضاء مجالس المديريات.

1530-1531 2

بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون بمزاولة طب و جراحة األسنان. 2-
مشروع قانون بمزاولة مهنة الطب. 3-مشروع قانون بمزاولة مهنة الطب البيطري. 4-مشروع قانون بمزاولة مهنة التوليد. 5-مشروع قانون بتنظيم تجارة 
الجملة. 6-التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 113 لسنة 1946 بإنشاء إدارة قضايا الحكومة. 7-التعديل الذي أدخله 

1936 بشأن انتخاب أعضاء مجالس المديريات. 68 لسنة مجلس الشيوخ على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم
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1532-1538 3 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن بعض االقتراحات برغبات المحالة عليها من المجلس

1539-1541 4 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن اقتراحي حضرة النائب المحترم محمد عبد المنعم فرج.

1542-1543 5 تقرير لجنة الشؤون الداخلية عن االقتراحين المقدمين من حضرتي النائبين المحترمين محمد محمود علوان و عبد الحميد الساوى

1544 6 تقرير لجنة الشؤون الداخلية عن االقتراحين المقدمين من حضرتي النائبين المحترمين همام محمود حمادي و عبد العزيز إسماعيل الشلقانى.

1545 7 تقرير لجنة الشؤون الداخلية عن اقتراح حضرة النائب المحترم محمد عبد المنعم الشوربجى إنشاء مديرية تسمى مديرية الفاروق بكوم حمادة

1546-1549 8 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون باإلذن للحكومة في زيادة المبلغ المأخوذ من االحتياطي العام لمكافحة الكوليرا من مليون إلى مليون و نصف
مليون  من الجنيهات.

1550 9 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب وزارة العدل إذن المجلس في رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم مصطفى أمين بك.

1551-1553 10 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون بتعديل دائرة اختصاص محكمتي المنصورة و طنطا االبتدائيتين الوطنية.

9 4 22 1948/3/31 1569-1584 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 1948-1949 / المصروفات قسم 12 - وزارة األشغال العمومية.

9 4 23 1948/4/6 1609-1610 1 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم عبد الحميد الساوى بتعديل المادة الثانية و الفقرتين الثانية والرابعة 
من المادة الثالثة و المادتين الرابعة والتاسعة من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ.

2

3

1613-1614 4 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن ثالثة اقتراحات مقدمة من بعض حضرات النواب المحترمين، رجاء عرضه على المجلس

1615 5 تقرير لجنة الشؤون الزراعية عن اقتراح حضرة النائب المحترم همام محمود حمادي إنشاء مشتل يتبع وزارة الزراعة بمديرية جرجا.

1616-1617 6
بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون باإلذن للحكومة في زيادة المبالغ المأخوذة 

من االحتياطي العام لمكافحة الكوليرا من مليون إلى مليون و نصف مليون من الجنيهات. 2- مشروع قانون بتعديل دائرة اختصاص محكمتي المنصورة و 
طنطا االبتدائيتين الوطنية و الشرعية.

1618-1619 7 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 1000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1947-1948 في الباب الثالث من الفرع 1 من 
القسم 10"وزارة الصحة العمومية " للصرف منه على مشروع توسيع معمل المصل واللقاح

1612-1611تقرير لجنة شؤون المواصالت عن االقتراحين المقدمين من حضرتي النائبين المحترمين محمد على و عبد الحميد الساوى
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1620-1621 8 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 36365 جنيها في ميزانية السنة المالية 1947-1948 في الباب الثالث من الفرع 3 
من القسم 15 " وزارة الدفاع الوطني" لدفع باقي ثمن السيارات التي اشتيت من المخلفات األمريكية.

؟-1623 9 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 50,000 ج في ميزانية السنة المالية 1947-1948 قسم 27 (مصروفات غير 
منظورة) لمواجهة المصروفات الطارئة آلخر السنة.

10 (lost)

11 (lost)

12 (lost)

13 (lost)

14 (lost)

1645-1664 15 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية لدولة للسن المالية 1948-1949 / المصروفات قسم 11- وزارة العدل

1665 16 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1948-1949 / المصروفات قسم 20- إعانة غالء المعيشة

9 4 24- (lost)

9 5 0-20 (lost)

9 5 21 1949/3/28 767-7768 1

بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون باالرتباط بمصروفات المصرية الموجودة 
في فلسطين. 2- التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع القانون المقدم من حضرة النائب المحترم الدآتور نور الدين طواف بإنشاء نقابات واتحاد 

نقابات المهن الطبية. 3-مشروع قانون بإنشاء طوابع دمغة لصالح صندوق نقابة الصحفيين. 4-مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي قدره 4000 جنيه في 
ميزانية جامعة فاروق األول.

769-771 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 1949-1950 / المصرفات قسم 1 - المخصصات الملكية و ديوان جاللة الملك

772-775 3 تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن مشروع قانون بفتح خمسة اعتمادات إضافية في ميزانية وزارة األوقاف للسنة المالية 1949-1948

9 5 22 1949/4/4 797 1 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم عطا عفيفي بك بقيام وزارة الصحة العمومية بإصالح دورة مياه مسجد ميت
محسن الكبير مرآز ميت غمر
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798 2 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن االقتراح من حضرة النائب المحترم عثمان محمد أباظه بإنشاء مستشفى ببلدة التلين مرآز منيا القمح و االقتراح المقدم من 
حضرتي النائبين المحترمين محمد شوآت التونى و على عبد الهادي بإنشاء مستشفى مرآزي بمدينة الزوضة بمديرية أسيوط

799 3
تقرير لجنة الشؤون الصحية عن االقتراح المقدم من حضرتى النائبين المحترمين محمد شوآت التونى و على عبد الهادى بانشاء مرآز لرعاية الطفل بمدينة

لروضة بمديرية أسيوط ، واالقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم محمد عبد المنعم الشوربجى بانشاء مستوصف للوالدة و رعاية الطفل ببندر آوم حمادة
يطلق عليه المغفور له محمود فهمى النقراشى باشا.

800 4 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب وزارة العدل رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم محمد أحمد شاهين إلمكان السير في اإلجراءات 
القانونية في قضية الجنحة رقم 1687 لسنة 1946 الدرب األحمر.

801-802 5 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بفتح اعتمادات إضافية فى ميزانية وزارة األوقاف
للسنة المالية 1949-1948.

803-805 6 تقرير لجنة الشؤون المالية / المصروفات قسم 2 -الدين العام

806 7 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 1949-1950 / المصروفات قسم 4- مجلس الوزراء

807-824 8 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 1949-1950 / المصروفات قسم 7- وزارة التجارة والصناعة.

825-838 9 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 1949-1950 / المصروفات قسم 12- وزارة األشغال العمومية

839-842 10 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة األطيان

843 11 تقرير لجنة الشؤون المالية عن التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع قانون بتنظيم التعديالت و اإلحصاءات.

844-847 12 تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم عن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 33 لسنة 1946 بضم دار العلوم إلى جامعة فؤاد األول.

9 5 22 1949/4/5 865-866 1 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على: 1- مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 113 لسنة 
1939 الخاص بضريبة األطيان. 2- التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع قانون بتنظيم التعديالت و اإلحصاءات.

9 5 23 1949/4/11 897-898 1 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم ووافقوا على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 33 لسنة 1946 
دار العلوم إلى جامعة فؤاد األول.

899-906 2 تقرير الهيئة المكونه من لجنتي الحربية و البحرية و شؤون التربية والتعليم عن مشروع القانون الخاص بإنشاء مدرسة ثانوية عسكرية

907-908 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 19,125 جنيها في ميزانية السنة المالية 1948-1949 في الباب الثالث من الفرع (ا) 
من القسم 7 ( وزارة التجارة و الصناعة ) لتغطية مصروفات اإلصدار عن أسهم الحكومة في البنك الصناعي.

909-913 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون باإلذن للحكومة في أخذ ما يلزم لتمويل عملية شراء حديد من المال االحتياطي العام في حدود مبلغ 300,000 
جنيه.
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914-941 5 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 1950/49 المصروفات قسم 10 -وزارة الصحة العمومية

942 6 تقرير لجنة الشؤون التجارية و الصناعية عن مشروع القانون الخاص بتنظيم صناعة أجهزة إطفاء الحريق و تجارية.

943-945 7 تقرير لجنة الشؤون التجارية والصناعية عن مشروع القانون الخاص بتنظيم رسو المراآب بالسواحل.

946-947 8 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع قانون قيد أسماء المحامين المقبولين أمام المحاآم المختلطة في جدول 
نقابة المحامين لدى المحاآم الوطنية.

948-952 9 تقرير لجنة الشؤون عن مشروع  القانون الخاص بإضافة باب جديد إلى قانون العقوبات بشأن المفرقعات الوارد من مجلس الشيوخ.

953-955 10 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن األمر العسكري رقم 76 بشأن إغالق بيوت العاهرات

9 5 24 1949/4/18 1037-1038 1

19125 ج.م في ميزانية 1-مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على:
لسنة المالية 1948-1949 في الباب الثالث من الفرع 1 من القسم 7 (وزارة التجارة والصناعة) لتغطية مصروفات اإلصدار عن أسهم الحكومة في البنك 

الصناعي. 2- مشروع قانون باإلذن للحكومة في أخذ ما يلزم لتمويل عملية شراء حديد من المال االحتياطي العام في حدود مبلغ 300,000 جنيه. 3- مشروع 
قانون بتنظيم رسو المراآب بالسواحل. 4- التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع قانون قيد أسماء المحامين المقبولين أمام المحاآم المختلطة في 

جدول نقابة المحامين لدى المحاآم الوطنية. 5- مشروع قانون بإضافة باب جديد إلى قانون العقوبات بشأن المفرقعات. 6- القانون الخاص بإنشاء مدرسة 
ثانوية عسكرية.

1039-1040 2 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن االقتراحين المقدمين من حضرتي النائبين المحترمين حسين سعيد بك، و أحمد زآى.

1041 3 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن االقتراحين المقدمين من حضرتي النائبين المحترمين عبد العزيز إسماعيل الشلقانى، و عبد الحميد الساوى

1042-1043 4 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن االقتراحات المقدمة من بعض حضرات النواب المحترمين

1044-1045 5 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن االقتراحين المقدمين من حضرتي النائبين المحترمين محمد جليل بك و محمد عبد المنعم الشوربجى.

1046-1065 6 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 1949-1950 / المصروفات قسم 5 -وزارة الخارجية

1066-1152 7 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع قانون المرافعات المدنية و التجارية

9 5 24 1949/4/19

9 5 25 1949/4/26 1180-1181 1 : 1-مشروع قانون إنشاء محكمة استئناف بمدينة المنصورة. 2- التعديالت  يان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم على
التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع قانون المرافعات المدنية و التجارية.
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1182-1183 2 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على المادة األولى من مشروع القانون الخاص بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم 142 
لسنة 1948 الخاص بمزاولة مهنة الطب

9 5 26 1949/5/2 1199-1200 1 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على التعديل الذي أدخلها مجلس الشيوخ على المادة األولى من مشروع 
القانون الخاص بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم 132 لسنة 1948 الخاص بمزاولة مهنة الطب.

1201-1207 2 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم األستاذ سعد اللبان الخاص بإنشاء نقابة عامة للمعلمين.

1208 3 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب وزارة العدل إذن المجلس في رفع الحصانة للبرلمانية عن حضرة النائب المحترم الشيخ محمد أحمد رضوان

1209-1210 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بالتنازل بالمجان عن قطع أرض من أمالك الدولة باإلسكندرية إلى جمعية المواساة اإلسالمية باإلسكندرية

1211-1215 5 (ب) من المادة الرابعة من القانون  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع القانون المقترح من حضرة الشيخ المحترم اللواء أحمد عطية باشا بتعديل الفقرة
رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية

1216-1218 6 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1948-1949 بمبلغ 171,000 ج في الباب الثالث من القسم 8 
وزارة المعارف العمومية (فرع 1- الديوان العام) لشراء أراض لبعض معاهد التعليم

1219-1223 7 تقرير لجنة الشؤون الداخلية نع التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع القانون الخاص باألسلحة و ذخائرها

1224-1230 8 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 1949-1950 / المصروفات قسم 13- وزارة الزراعة

9 5 26 1949/5/3 1243-1256 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 1949-1950 / المصروفات قسم 16- وزارة الشؤون االجتماعية

1257-1261 2 73 لسنة 1948 الخاص باإلحكام  تقرير الهيئة المكونة من لجنتي الشؤون التشريعية و الشؤون الداخلية عن مشروع قانون بشأن مد العمل بالقانون رقم
العرفية.

1262-1263 3 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على : 1- التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع القانون 
الخاص باألسلحة و ذخائرها. 2- مشروع قانون بشأن مد العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1948 الخاص باألحكام العرفية.

9 5 27 1949/5/9 1285-1286 1 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم األستاذ مصطفى أحمد العسال الخاص بتعديل القانون رقم 34 لسنة 
1946

1287-1288 2
بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون بالتنازل بالمجان عن قطعة أرض من 

أمالك الدولة باإلسكندرية إلى جمعية المؤاساة اإلسالمية. 2- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1948-1949 بمبلغ 171,000 جنيه 
في الباب الثالث من الفرع 1-الديوان العام من القسم 8 " وزارة المعارف العمومية " لشراء أراض لبعض معاهد التعليم.

9 5 27 1949/5/10 1311-1326 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 1949-1950 / المصروفات قسم 6- وزارة المالية
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1327-1331 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 758,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1948-1949 في الباب الثالث من الفرع 1 
من القسم 12 (وزارة األشغال العمومية ) لمواجهة باقي التعويضات المستحقة عن أضرار الحرب.

1332-1334 3 تقرير لجنة المالية عن مشروع قانون باعتماد تأجير قطعة أرض من أمالك الدولة بما عليها من مبان بمدينة اإلسكندرية إلى الهيئة الصحية العالمية لتكون 
مقرا للهيئة اإلقليمية لمنطقة شرق البحر األبيض المتوسط لمد 5 سنوات بإيجار أسمى قدره 100 مليم سنويا.

1335-1349 4 تقرير لجنة الشؤون التجارية والصناعية عن مشروع قانون تنظيم اإلقراض على رهون

9 5 28 1949/5/16 1377 1 تقرير لجنة الشؤون التجارية والصناعية عن التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع قانون تنظيم تجارة الجملة

1378-1379 2

بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم ووافقوا على: 1- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 758,000 ج.م. في 
ميزانية السنة المالية 1948-1949 الباب الثالث من الفرع 1 من القسم 12 وزارة األشغال العمومية لمواجهة التعويضات المستحقة عن أضرار الحرب. 2- 
مشروع قانون بتأجير قطعة أرض من أمالك الدولة بما عليها من مبان للهيئة الصحية اإلقليمية بمدينة اإلسكندرية. 3-التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على 

مشروع قانون تنظيم تجارة الجملة. 4- مشروع قانون و تعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1940 الخاص بمراقبة صادرات الحاصالت الزراعية.

1380 3 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب وزارة العدل إذن المجلس في رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم محمد السيد على

1381 4 تقرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن تحقيق صحة نيابة حضرات النواب المحترمين عبد الحميد عبد اهللا نائب الجمرك و عبد الستار طاهر 
المصري نائب آوم القناطر و عبد الحميد الجندي نائب بسيون و عبد العزيز مراد الزمر نائب ناهيا

1382 5 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن تحقيق صحة نيابة حضرات النواب المحترمين محمد قطب عبد اهللا نائب ببا و محمد أحمد شاهين نائب 
الجمالية و ابراهيم عبد الرحيم عبد الخالق نائب جرجا.

1383-1384 6 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 1949-1950 / المصروفات قسم 21 - ديوان المحاسبة

9 5 28 1385-1406 7 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 1949-1950 / المصروفات قسم 14- وزارة المواصالت

9 5 29 1949/5/23 1421-1422 1 بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون االقتراض على رهون

1423 2 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن اقتراح حضرة النائب المحترم أحمد األلفي عطية إنشاء آوبري على الرياح العباسي في نهاية مصبه و ملتقاه مع 
بحر شبين بين ميت ميمون مرآز السنطة و ميت المخلص و شرشابه مرآز زفتى

1424 3 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن اقتراح حضرة النائب المحترم همام محمود حمادي إلغاء مقد امتياز شرآة التزام بمدينة القاهرة و تعويضها عنه.

1425 4 تقرير لجنة الشؤون األشغال العمومية عن اقتراح حضرة النائب المحترم همام محمود حمادي إقامة تمثالين لشهيد الوطن المغفور له دولة محمود فهمي 
النقراشى باشا أحدهما بالقاهرة و اآلخر باإلسكندرية.

1426-1427 5 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم محمد عبد المنعم فرج الخاص بتعديل المادة 428 من قانون 
المرافعات المدنية والتجارية .
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1428-1430 6 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون بإضافة عبارة إلى فقرة (ه) من المادة 2 من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار األماآن و تنظيم 
العالقات بين المؤجرين و المستأجرين.

1431-1444 7 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 1949-1950 / المصروفات القسم 9- وزارة الداخلية

9 5 30 1949/5/30 1472-1473 1 بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بإضافة عبارة إلى الفقرة (ه) من المادة 2 من القانون 
رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار األماآن و تنظيم العالقات بين المؤجرين والمستأجرين.

1474-1484 2 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراحات برغبات المحالة عليها من المجلس

1485-1486 3 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون (وارد من مجلس الشيوخ ) بتصحيح خطا مادى فىالقانون رقم 63 لسنة 1948 بتعديل أحكام القانون رقم 
92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل والحفظ.

1487-1504 4 تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم عن مشروع قانون خاص بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس في جامعة فاروق األول و تأديبهم.

9 5 30 1949/5/31 1525-1545 1 تقرير الهيئة المكونة من لجان شؤون األشغال العمومية و الشؤون الصحية و الشؤون الداخلية عن مشروع قانون بإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة

9 5 31 1949/6/6 1591-1592 1
: 1- مشروع قانون بتصحيح خطأ مادي في القانون رقم 63 لسنة 1948  يان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم على

92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل والحفظ (الوارد من مجلس الشيوخ). 2- مشروع قانون خاص بشروط توظف أعضاء  تعديل أحكام القانون رقم
التدريس في جامعة فاروق األول و تأديبهم. 3-مشروع قانون بإنشاء مجلس بلدية لمدينة القاهرة.

1593-1594 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 1949-1950 المصروفات قسم 19- مصروفات حالة الطوارئ

1595 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية  1950/49 قسم 20 - إعانة غالء المعيشة

1596 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية  1950/49 قسم 17 المصروفات البعثات العلمية

1597-1598 5 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية الدولة للسنة المالية 1949-1950 المصروفات قسم 18- معاشات و مكافآت

1599-1616 6 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية الدولة للسنة المالية 1949-1950 المصروفات قسم 7- وزارة التجارية والصناعية

1617-1640 7 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية الدولة للسنة المالية 1949-1950 المصروفات قسم 15- وزارة الحربية و البحرية

1641 8 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن اقتراح حضرة النائب المحترم محمد فريد حسنى طلب إقامة آوبري بين متقابلين على ترعة الخشاب وترعة البرميل
أمام بلدة الكداية مرآز الصف جيزة

1642 9 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم محمد توفيق جليل بك بشأن تسليم جسري ترعة الصافورية في المسافة الواقعة 
بين سكة أبو الشقوق - تمي األمديد و بين نهاية الترعة المذآورة إلى مصلحة الطرق لتقوم بصيانتها.
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1643 10 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب وزارة العدل إذن المجلس في رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم فكرى بطرس إلمكان السير في 
اإلجراءات القانونية في قضية الجنحة المباشرة رقم 1298 سنة 1946 مصر الجديدة

1644-1645 11 تقرير لجنة شؤون التربية و التعليم عن مشروع قانون بتعديل تسمية عبارة "درجة دآتور في اآلداب (من معهد اآلثار)" بعبارة  "درجة دآتور في اآلثار"

1646-1649 12 تقرير لجنة الشؤون التجارية و الصناعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمح التدليس و الغش

9 5 32 1949/6/13 1685 1 تقرير لجنة شؤون األوقاف و المعاهد الدينية عن ثالثة اقتراحات برغبة أحدها من حضرة النائب المحترم محمد عبد المنعم الشوربجى و االثنان اآلخران من 
حضرة النائب المحترم محمد فريد حسنى

1686 2 تقرير لجنة شؤون األوقاف و المعاهد الدينية عن اقتراح حضرة النائب المحترم عبد العزيز إسماعيل الشلقانى استبدال عشرة أفدنة من وقف فريد سليم جرآس
بناحية أبو الغيط.

1687 3 تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن اقتراح حضرة النائب المحترم عطا عفيفي بك قيام وزارة األوقاف بإعادة بناء مسجد العتامنة ببلدة آفر 
سرنجا.

1688 4 تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن اقتراح حضرة النائب المحترم همام محمود حمادى إصالح مسجد العمرى بناحية إدفا مرآز سوهاج.

1689 5 تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن اقتراح حضرة النائب المحترم محمد فريد حسنى إعانة مسجد بلدة نزلة ترجم مرآز الصف بمبلغ من المال 
للمساهمة على إتمام بنائه

1690-1691 6 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم محمد شوآت التونى الخاص بتعديل القانون رقم 34 لسنة 1946

1692 7 تقرير اللجنة عن العرائض التي نظرتها

1693-1694 8 بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون بتعديل تسمية "درجة دآتور في اآلثار". 
2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1948 الخاص بقمح التدليس و الغش.

1695-1717 9  المصروفات قسم 11- وزارة العدل

1718-1719 10 1949-1950 المصروفات قسم 24- مصروفات خفض تكاليف المعيشة و تنظيم عمليات  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية الدولة للسنة المالية
التموين

1720-1725 11 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية الدولة للسنة المالية 1949-1950 المصروفات قسم 25- تنفيذ برنامج السنوات الخمس

1726-1732 12 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية الدولة للسنة المالية 1950-1949

1733-1744 13 تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن مشروع القانون الخاص باعتماد الحساب الختامي لميزانية وزارة األوقاف للسنة المالية 1945-1946 و عن 
تقرير ديوان المحاسبة عن هذا الحساب.
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1745-1749 14 تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن مشروع القانون الخاص باعتماد الحساب الختامي لميزانية الجامع األزهر و المعاهد الدينية للسنة المالية 
1947-1946 و عن تقرير ديوان المحاسبة عن هذا الحساب.

1750-1752 15 (ثانيا) من المادة 104 من  تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع القانون الخاص بتعديل البند
المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع األزهر.

1753-1756 16 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن التعيدالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم محمد فكرى أباظه بك بإنشاء 
طوابع دمغة لصارح صندوق نقابة الصحفيين.

9 5 33 1949/6/20 1797-1799 1 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون بإنشاء محكمتين ابتدائيتين ببنها و أسوان

1800-1802 2 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون بإنشاء أربع محاآم ابتدائية شرعية بدمنهور و الجيزة والفيوم و سوهاج

1803-1804 3

بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على: 1-مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لميزانية األوقاف عن 
لسنة المالية 1945-1946. 2- مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لميزانية الجامع األزهر والمعاهد الدينية عن السنة المالية 1946-1947. 3-التعديل 
الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع القانون الخاص بتعديل البند (ثانيا) من المادة 104 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 الخاص بإعادة تنظيم 
لجامع األزهر. 4- التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم محمد فكرى أباظة بك بإنشاء طوابع دمغة 

لصالح صندوق نقابة الصحفيين. 5-مشروع قانون بإنشاء محكمتي ابتدائيتين بنها و أسوان. 6- مشروع قانون بإنشاء أربع محاآم ابتدائية شرعية بدمنهور و 
الجيزة والفيوم و سوهاج.

1805-1812 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية جامعة فؤاد األول للسنة المالية 1950-1949

1813 5 تقرير لجنة الشؤون المالية عن التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 1949-1950/ المصروفات قسم 6 وزارة المالية.

1814 6 1949-1950/ المصروفات قسم 10- وزارة  تقرير لجنة الشؤون المالية عن التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية
الصحة العمومية

1815 7 تقرير لجنة الشؤون المالية عن التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 1949-1950/ المصروفات قسم 13- وزارة 
الزراعة ذ

1816-1861 8 تقرير لجنة شؤون األوقاف و المعاهد الدينية عن مشروع ميزانية وزارة األوقاف للسنة المالية 1949-1950 و التعديالت التي أدخلت عليه

1862-1870 9 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون بتعديل المواد 3و 5و 6 من القانون رقم 66 لسنة 1943 باستقالل القضاء

1871-1876 10 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون بوضع قواعد نقل رجال القضاء و أعضاء النيابة المصريين في المحاآم المختلطة عند نهاية فترة االنتقال
إلى المحاآم الوطنية و تحديد أقدميتهم

9 5 34 1949/6/26 1935-1936 1 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون بإضافة فقرة إلى المادة 16 من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار األماآن و تنظيم العالقات بين 
المؤجرين و المستأجرين.
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1937-1938 2

بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع القانون بتعديل المواد 2 و 5و 6 من القانون رقم 
66 لسنة 1943 باستقالل القضاء (الوارد من مجلس الشيوخ). 2- مشروع قانون بوضع قواعد تقل رجال القضاء و أعضاء النيابة المصريين في المحاآم 

المختلطة عند نهاية فترة االنتقال إلى المحاآم الوطنية و تحديد أقدميتهم (الوارد من مجلس الشيوخ). 3- مشروع قانون بإضافة فقرة إلى المادة 16 من القانون 
رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار األماآن و تنظيم العالقات بين المؤجرين والمستأجرين.

1939 3 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم محمد رشوان محفوظ بإنشاء مستشفى مرآزي بمدينة منفلوط.

1940 4 قرير لجنة الشؤون الصحية عن االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم حسين محمود سليمان بإنشاء مرآز للدعاية الصحية بالمجموعة الصحية الجاري
بناؤها اآلن بناحية سمسطا الوقف مديرية بنى سويف

1941 5 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم أحمد على عرابي بإطالق اسم الزعيم الشهيد دولة محمود فهمي النقراشى باشا
على المنشآت الصحية بجهة أوالد عمرو

1942 6
قرير لجنة الشؤون الصحية عن االقتراحات المقدمة من حضرات النواب المحترمين محمد عبد المنعم الجيار و محمد فريد حسينى و حسين محمود سليمان

بعمل دورتين للمياه لمسجد األربعين بناحية خربتا مرآز آوم حماده و مسجد عائلة غيث بناحية صول مرآز الصف و إصالح دورة مياه مسجد ناحية صفط 
ببا مرآز راشين

1943 7 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن االقتراحات المقدمة من حضرات النواب المحترمين مدني حسن حزين و محمد تمام جاد اهللا و محمد عبد المنعم الشوربجى 
بإنشاء مجموعات صحية بجهات العضايمة مرآز اسنا و إدفا مرآز سوهاج و دمتيوه و آفر بولين مرآز آوم حمادة.

1944-1945 8
تقرير لجنة الشؤون الصحية عن االقتراحات المقدمة من حضرات النواب المحترمين محمد فريد حسنى و محمد عبد الرحمن نصير و عثمان محمد أباظه و
عبد العزيز اسماعيل الشلقانى بعمل عمليات مياه صالحة للشرب ببندر الصف و بلدة آفر رضوان مرآز بنها و بلدة التلين مرآز منيا القمح و البالد القريبة من

المنجا أبى
1946 9 1950/49 (المصروفات ) قسم 22 إعانة وزارة األوقاف لمواجهة عبء إعانة غالء  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية

المعيشة و تطبيق قواعد اإلنصاف.

1947 10 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 1950/49 (المصروفات ) قسم 22 تنفيذ قانون التوظف الجديد

1948-1951 11 تقرير لجنة الشؤون المالية عن التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 1949-1950 / المصروفات قسم 8- وزارة 
المعارف العمومية

1952 12 1949-1950 / المصروفات قسم 12- وزارة  تقرير لجنة الشؤون المالية عن التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية
األشغال

1953-1954 13 1949-1950 / المصروفات قسم 16- وزارة  تقرير لجنة الشؤون المالية عن التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية
الشؤون االجتماعية

1955-2059 14 تقرير لجنة الشؤون المالية عن التعديالت التي أدخلت على مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 1950-1949

2060-2070 15 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع  ميزانية الدولة للسنة المالية 1949-1950 / اإليرادات

9 5 36 1949/7/11 2349 1 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرتي النائبين المحترمين محمد عبد المنعم فرج و على فوزي موافي الخاص بتعديل
القانون رقم 5 لسنة 1949
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2350-2351 2 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم محمد فكرى أباظه بك و فريق من حضرات النواب بشأن نقل 
المحامين المقيدين أمام المحاآم المختلطة لغاية صدور القانون رقم 51 لسنة 1949 إلى جدول المحامين أمام المحاآم الوطنية

2352 3 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم محمد توفيق خليل بك الخاص بإضافة حكم جديد إلى الفقرة الثانية 
من المادة 95 من القانون الخاص بالمحاماه لدى المحاآم الوطنية رقم 135 لسنة 1939

2353-2360 4 تقرير لجنة المحاسبة عن مشروع ميزانية مجلس النواب لسنة 1950-1949

2361-2363 5 تقرير لجنة المحاسبة عن الحساب الختامي لمصروفات مجلس النواب عن سنة 1948-1947

2364 6 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم محمود سليم زهران بمد قرية "سرس الليان" بالتيار الكهربائي

2365-2366 7 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن االقتراحين المقدمين من حضرتي النائبين المحترمين محمد عبد المنعم الشوربجى و نجيب ميخائيل بشاره بمد بندري آوم 
حماده بمديرية البحيرة و قوص بمديرية قنا بمياه الصالحة للشرب و النور الكهربائى

2367-2372 8 تقرير لجنة الشؤون االجتماعية و العمل عن التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع قانون المخدومين والخدم

2373-2379 9 تقرير لجنة الشؤون االجتماعية و العمل عن التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع قانون األحداث المشردين

2380-2391 10 تقرير الهيئة المكّونة من لجنتي الشؤون الداخلية و الشؤون االجتماعية والعمل عن مشروع قانون بشأن الجمعيات

2392-2399 11 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات

2400-2404 12 تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن مشروع ميزانية الجامع األزهر و المعاهد الدينية للسنة المالية 1950-1949

2405-2406 13
تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون باعتماد تأجير قطعتي أرض من أمالك الدولة آائنتين بمدينة المحلة الكبرى و معروفتين بنمرة 153 مسلسلة و 
نمرة 127 مسلسلة و مساحة األولى 5880 مترا و الثانية 2827,29 مترا. وقدر ثمنهما بمبلغ 34829 جنيها و 313 مليما بواقع المتر 4 جنيهات إلى جمعية 

مبرة محمد على الكبير إلقامة مستشفى عليهما و ذلك بإيجار أسمى قدره جنيه واحد سنويا ولمدة عشرين سنة

2407-2408 14
410 أمتار مربعة 255 مسلسلة ببندر أسيوط مساحتها تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون باعتماد تأجير قطعة أرض من أمالك الدولة تعرف برقم

2050 ج إلى مبرة محمد على الكبير بإيجار أسمى قدره جنيه واحد سنويا و لمدة عشرين سنة باالشتراطات المعتادة إلقامة مستوصف  و مقدر ثمنها بمبلغ
عليها

2409-2410 15
475 مترا و تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون باعتماد تأجير قطعة أرض من أمالك الدولة تعرف برقم 297  مسلسلة ببندر الزقازيق مساحتها
مقدر ثمنها بمبلغ 955 ج إلى مبرة محمد على بمديرية الشرقية بإيجار أسمى قدره واحد سنويا و لمدة عشرين سنة لتقيم عليها المبرة مبنى عيادة خارجية 

مجانا الفقراء لعالج

2411-2413 16
تقرير لجنة الشؤون المالة عن مشروع قانون باعتماد تأجير قطعة أرض من أمالك الدولة مساحتها 1952 مترا ضمن القطعة رقم 152 بالمنطقة رقم 606 

قسم العطارين باإلسكندرية مقدر ثمنها بمبلغ 6936 جنيها إلى جمعية مبرة فاروق األول لرعاية الطفل باإلسكندرية إلقامة منشآت عليها وذلك بإيجار أسمى 
قدره جنيه واحد سنيوا ولمدة ثالثين سنة



Chronological Index to Supplementary Information (Malahiq) for the Chamber of Deputies

Hay'a Dawr Jalsa

(Legislature) (Yearly Session) (Daily Session)

Date (A.D.)

(y/m/d)
Contents

Page of 
Supplementary 

Information 
(Mulhaq)

Supple-
mentary 
(Mulhaq) 

#

2414-2416 17
137 مسلسلة ببندر قنا و مساحتها 177 مترا و 65  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون باعتماد تأجير قطعة أرض من أمالك الدولة تعرف برقم
266 جنيها و 475 مليما إلى جمعية اإلسعاف العمومية بقنا لمدة عشرين سنة و بإيجار أسمى قدره 100 مليم في السنة الستعمالها  سنتيا و مقدر ثمنها بمبلغ

في أغراض الجمعية و ذلك اعتبارا من 19 مارس سنة 1943

2417-2419 18
تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون باعتماد تأجير قطعة أرض من أمالك الدولة تعرف برقم 174 مسلسلة مساحتها 210 أمتار ببندر أسنا بمديرية 
قنا بما عليها من مبنى و مقدر ثمنها بالمبنى 270 ج إلى فرع جمعية اإلسعاف العمومية بالبندر المذآور الستعمالها في أغراض الجمعية بإيجار أسمى قدره 

100 مليم سنويا و لمدة عشرين سنة ابتداء من 26 يناير سنة 1936

2420-2422 19
17 فدانا و 15 قيراطا أسهم من أمالك الدولة بمنطقة الجزيرة تبع قسم تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون باعتماد تأجير قطعة أرض مساحتها
عابدين محافظة مصر إلى النادي األهلي لأللعاب الرياضية بإيجار أسمى قدره جنيه واحد سنويا ولمدة عشرين سنة ابتداء من التاريخ التالي النهاية عقد 

السابق اإليجار

2423-2425 20
تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون باعتماد تأجير قطعة أرض من أمالك الدولة تعرف برقم 209 مسلسل ببندر الزقازيق مساحتها 567 مترا و 

مقدر ثمنها بمبلغ 300 جنيه إلى جمعية المحافظة على القرآن الكريم "فرع الزقازيق" الستعمالها في أغراض الجمعية لمدة عشرين سنة ابتداء من 27 فبراير 
سنة 1945 و هو التاريخ التالي لنهاية اإليجار السابق و بنفس اإليجار األسمى و قدره جنيه واحد سنويا و بالشروط الحالية .

2426-2428 21 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون باعتماد تأجير قطعة أرض من أمالك الدولة تعرف برقم 59 مسلسلة ببندر مغاغة إلى جمعية المحافظة على 
القرآن الكريم بمغاغة الستعمالها في أعراض الجمعية بإيجار أسمى قدره جنيه واحد سنويا ولمدة عشرين سنة

2429-2431 22 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون باعتماد تأجير قطعة أرض من أمالك الدولة مساحتها 437,90 مترا بشارع أبى سيفين بمصر القديمة إلى 
جمعية الشفقة اإلسالمية في فم الخليج إلقامة مسجد عليها و مدرسة لتعليم القرآن الكريم و الدين مجانا بإيجار أسمى قدره جنيه واحد سنويا.

2432-2434 23
تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بتأجير قطعة أرض من أمالك الدولة تعرف بأرقام 30و 160 و 436 بدمياط مساحتها على التوالي 6971 مترا 
و 4000 متر و 9667 مترا إلى جمعية أسر المصدورين و مكافحة الدرن بإيجار أسمى قدره جنيه سنويا ولمدة خمس عشرة سنة و بالشروط الموضوعة لذلك 

الستعمالها في إقامة معزل لمرضى السل.

2435-2437 24 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون باعتماد تأجير قطعة أرض من أمالك الدولة تعرف برقم 1186 مسلسلة بندر السويس إلى الجمعية الشرعية 
لتعاون العاملين بالكتاب و السنة المحمدية بإيجار أسمى قدره جنيه واحد في السنة و لمدة عشرين سنة إلقامة مسجد عليها

2438-2439 25
تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون باعتماد تأجير قطعتي أرض من أمالك الدولة آائنتين بمدينة بور سعيد و معروفتين برقمي 105و 110 

مساحتها 720 مترا و 726,96 مترا على التوالي و مقدر ثمن األولى بمبلغ 2340 جنيها و الثانية بمبلغ 2180 جنيها إلى جمعية اإلحسان النوبية الخيرية 
اإلسالمية بالمدينة المذآور إلقامة مدارسها عليهما و ذلك بإيجار أسمى قدره جنيه واحد في السنة لكل من القطعتين و لمدة عشرين سنة.

2440-2441 26 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون لفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1948-1949 بمبلغ 4000 جنيه في القسم 14 (وزارة 
المواصالت) فرع 1 (الديوان العام) باب1 (مهايا وأجر و مرتبات) لمواجهة العجز المتوقع في اعتمادات الباب المذآور.

2442-2443 27 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1948-1949 بمبلغ 40,000 جنيه في القسم 18 (معاشات و 
مكافآت) لتسوية التجاوز في اعتماد بند 4 مساعدات.

2444-2445 28
50000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1948-1949 في القسم 16 (وزارة الشؤون  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ

االجتماعية ) فرع 2 (اإلذاعة الالسلكية المصرية ) باب3 ( أعمال جديدة ) للبدء في تنفيذ مشروعي إنشاء محطتين لإلذاعة على الموجهة القصيرة ولرفع قوة 
محطة الموجة المتوسطة.

2446-2447 29 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 150000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1948-1949 في القسم 8 (وزارة المعارف 
العمومية ) فرع ا (الديوان العام و التعليم) باب2 (مصروفات عامة) لمواجهة التوسع في المصروفات الالزمة لتوسيع التعليم.

2448-2450 30 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 788,800 جنيه في ميزانية السنة المالية 1948-1949 في الباب الثاني من الفرع 2 
من القسم 14 (وزارة المواصالت) لتسوية التجاوزات المتوقعة في بعض بنودها الباب ( عّدل إلى 988,800 جنيه)



Chronological Index to Supplementary Information (Malahiq) for the Chamber of Deputies

Hay'a Dawr Jalsa

(Legislature) (Yearly Session) (Daily Session)

Date (A.D.)

(y/m/d)
Contents

Page of 
Supplementary 

Information 
(Mulhaq)

Supple-
mentary 
(Mulhaq) 

#

2451-2452 31 تقرير لجنة الشؤون المالية باإلذن للحكومة في أخذ مبلغ 150,000 جنيه من االحتياطي العام لنفقات إعادة المصريين من فلسطين و إيواء و إعانة المهاجرين 
الفلسطينيين العرب.

2453-2454 32 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع  قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 700,000 ج في ميزانية السنة المالية 1948-1949 في الباب الثاني من الفرع 2 
من القسم 14 (وزارة المواصالت) لتسوية حساب المهمات الموجودة بمخازن المصلحة (عدل إلى 1,000,000 ج)

2455-2457 33 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي قدره 583,000 ج.م (خمسمائة و ثالثة وثمانون ألف جنيه) في ميزانية السنة المالية 
1949-1948 قسم 14 (وزارة المواصالت) فرع 3 (مصلحة التلغرافات و التليفونات).

2458-2461 34 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 799370 جنيها في ميزانية السنة المالية 1948-1949 في الباب الثاني من القسم 8 
(وزارة المعارف العمومية ) زيادة في إعانة مجالس المديريات لنفقات التعليم األولى

2462-2463 35 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بتعديل قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية مصلحة السكك الحديدية للسنة المالية 1949-1948

2464-2465 36 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بتعديل قانون اعتماد إضافي في ميزانية مصلحة السكك الحديدية للسنة المالية 1949-1948

2466-2469 37 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون في شأن األلعاب الخاصة بخدمة قرض الحكومة المصرية لقضية فلسطين.

2470--2471 38 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون باإلذن للحكومة بزيادة القرض المرخص بإصداره في مصر لمواجهة تكاليف إنشاء محطة جديدة إلنارة مدينة
القاهرة من 3000000 جنيه إلى 4300000 جنيه

2472-2475 39

1-التعديالت الى أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع قانون االحداث و بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم على:
المشردين. 2-مشروع قانون بتعديل مواد قانون العقوبات. 3-مشروع قانون بشأن الجمعيات. 4- مشروع قانون باعتماد تأجير قطعتى أرض من أمالك الدولة 
آائنتين بمدينة المحلة الكبرى و معروفتين بنمرة 153 مسلسلة و نمرة 127 مسلسلة و مساحة األولى 5880 مترا و الثانية 2827,29 مترا و قدرثمنها بمبلغ 
313 مليم و 34829 جنيها بواقع المتر أربعة جنيهات الى جمعية مبرة محمد على الكبير القامة مستشفى عليهما و ذلك بإيجار اسمى قدرة جنيه واحد سنويا 

ولمدة عشرين سنة.  5-مشروع قانون باعتماد تاجير قطعتى أرض من أمالك الدولة تعرف برقم 255 مسلسلة ببندر أسيوط مساحتها 410 أمتار مربعة و 
2050 جنيها الى مبرة محمد على الكبير بإيجار أسمى قدره جنيه واحد سنويا ولمدة عشرين سنة باالشتراطات المعتادة القامة مسنوصف  مقدارثمنها بمبلغ

عليها (الوارد من مجلس الشيوخ). 6- مشروع قانون باعتماد تأجير قطعتى أرض من أمالك الدولة تعرف برقم 297 مسلسلة ببندر الزقازيق مساحتها 475 
955 جنيها الى مبرة محمد على بمديرية الشرقية بإيجار أسمى قدره جينه واحد سنويا ولمدة عشرين سنة لتقيم عليها المبرة مبنى مترا و مقدار ثمنها بمبلغ

6836 جنيها 152 بالمنطقة 606 قسم العطارين باالسكندرية مقدار ثمنها بمبلغ 1952 مترا ضمن القعطة رقم  تأجير قطعة أرض من أمالك الدولة مساحتها
الى جمعية مبرة فاروق األول لرعاية الطفل باالسكندرية إلقامة منشآت عليها وذلك بإيجار أسمى قدره جنيه واحد سنويا وذلط لمدة ثالثين سنة. 8- مشروع 
137 مسلسلة ببندر قنا و مساحتها 177,65 مترا ومقدر ثمنها بملغ 266 جنيها و 475 مليما  قانون باعتماد تأجير قطعة أرض من أمالك الدولة تعرف برقم

الى جمعية االسعاف العمومية بقنا لمدة عشرين سنة بإيجار إسمى قدره 100 مليم فى السنة الستعمالها فى أغراض الجمعية و ذلك اعتبارا من 16 مارس سنة 
1943. (الواردة من مجلس الشيوخ). 9-مشروع قانون باعتماد تأجير قطعة أرض من أمالك الدولة تعرف برقم  مسلسلة مساحتها 210 أمتار ببندر اسنا 

بمديرية قنا عليها من مبنى المقدار ثمنها بالمبنى بمبلغ 270 جنيها الى فرغ جمعية اف ية بالبندر المذآورالستعمالها فى أغراض الجمعية بإيجار إسمى قرده 
17 1936. (الواردة من ملجس الشيوخ).  10- مشروع قانون باعتماد تأجير قطعة أرض مساحتها 26 يناير سنة 20 سنة ابتداء من 100 مليم سنويا ولمدة



Chronological Index to Supplementary Information (Malahiq) for the Chamber of Deputies

Hay'a Dawr Jalsa

(Legislature) (Yearly Session) (Daily Session)

Date (A.D.)

(y/m/d)
Contents

Page of 
Supplementary 

Information 
(Mulhaq)

Supple-
mentary 
(Mulhaq) 

#

 محافظة مصر الى النادى ألهلى لأللعاب الرياضية بإيجار اسمى قدره جنيه واحد سنويا ولمدة 20 سنة ابتداء من التاريخ التالى لنهاية عقد اإليجار السابق.
(الواردة من مجلس الشيوخ). 11-مشروع قانون باعتماد تأجير قطعة أرض من أمالك الدولة تعرف برقم 205 مسلسل ببندر الزقازيق مساحتها 567 مترا و 

1021 جينه الى جمعية المحافظة على القرآن الكريم (فرع الزقازيق) الستعمالها فى أغراض الجمعية لمدة 20 سنة ابتداء من 27 فبراير  مقدارثمنها بمبلغ
سنة 1945 و هو التاريخ التالى لنهاية اإليجار السابق و بنفس اإليجار اإلسمى و قدره جنيه واحد. (الوارد من مجلس الشيوخ). 12- مشروع قانون باعتماد 
59 مسلسلها ببندرمغاغة الى جمعية المحافظة على القرآن الكريم بمغاغة الستعمالها فى أغراض الجمعية بأيجار  قطعة أرض من أمالك الدولة تعرف برقم

إسمى قدره جنيه سنويا ولمدة 20 سنة. (الوارد من مجلس الشيوخ). 13- مشروع قانون باعتماد تأجير قطعة أرض من أمالك مساحتها 437,90 مترا بشارع 
أبى سيفين بمصر القديمة الى جمعية الشفقة االسالمية فى فم الخليج إلقامة مسجد عليها ومدرسة لتعليم القرآن الكريم والدين مجانا بإيجار إسمى قدره جينه

 من أمالك الدولة تعرف برقم 30 و 160 و 436 بدمياط مساحتها على التوالى 6971 مترا و 4000 متر و 5667 مترا الى جمعية المصدورين و مكافحة 
الدرن بدمياط بإيجار إسمى قدره جنيه سنويا ولمدة خمس عشرة سنة بالشروط الموضوعة لذلك الستعمالها فى إقامة معزل لمرضى السل. (الوارد من مجلس 

لشيوخ).  15- مشروع قانون باعتماد تأجير قطعة أرض من أمالك الدولة تعرف بنمرة 1186 مسلسلة ببندر السويس الى الجمعية الشرعية لتعاون العاملين 
(الوارد من مجلس الشيوخ). 16- مشروع قانون  الكاتب و السنة المحمدية بإيجار أسمى قدرة جنيه واحد فى السنة ولمدة عشرين سنة القامة مسجد عليها

باعتماد تأجير قطعة أرض من أمالك الدولة آائنتين بمدينة بور سعيد معروفين برقمى 105 و 110 مساحتهما 720 مترا و 726,56 مترا على التوالى و 
2340 جنيها والثانية بمبلغ 2180 جنيها الى جمعية االحسان التوبية الخيرية االسالمية بالمدينة المذآورة القامة مدارسها عليها بإيجار  مقدر ثمن األولى بمبلغ

14 (وزارة 4000 جنيه قسم مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ -17 4أسمى قدره جنيه واحد فى السنة لكل من القطعتين و المدة عشرين سنة. لتسوية التجاوز فى اعتماد بند 40000 قسم 18 (معاشات و مكافآت) 18-مشروع قانون بفتح اعتماد أضافى بمبلغ المتوقع فى اعتمادات الباب المذآور.
(مساعدات). 19- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 150000 قسم 8 (وزارة المعارف العمومية ) فرع 1 (الديوان العام والتعليم) باب2 (مصروفات 

عامة) لمواجهة التوسع فى المصروفات الالزمة لتوسع التعليم. 20- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 788,800 جنيه الباب الثانى من الفرع 2 من 
لقسم 14 (وزارة المواصالت) لتقوية التجاوزات المتوقعة فى بعض بنود هذا الباب (المعدل الى 988,800 جنيه). 21-مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى 

بمبلغ 150,000 باالذن للحكومة فى أخذ هذا المبلغ من االحتياطى العام لنفقات اعادة المصريين من فلسطين و ابواء و اعالة المهاجرين الى الديار المصرية 
من الفلسطينين العرب. 22- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 800,000  جنيه الباب الثانى من الفرع 2 السكك الحديدية من القسم 14 (وزارة 

لمواصالت) لتسوية حساب المهمات الموجودة بالمحازن (معدل الى مليون جنيه). 23- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 583,000 جنيه البابين 
3 من القسم 14 لتسوية حساب التجاوز فى البابين المذآورين. 24- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى فى مبلغ 799,370 جنيهاى  لثانى و الثالث من الفرع

التعليم لنفقات المديريات لمجالس اعانة زيادة المعارف) (وزارة 8 القسم من 1 الفرع من الثان  األولى. 25-مشروع قانون فى شأن األتعاب الخاصة بخدمة قرض الحكومة المصرية لقضية فلسطين. 26- مشروع قانون باإلذن للحكومة بزيادة اقرض الباب
4,300,000 جنيه. المرخص باصداره فى مصر المواجهة  تكاليف انشاء محطة جديدة النارة مدينة القاهرة من 3,000,000 جنيه الى

2476-2477 40 مشروع قانون بشأن األحداث المشردين

9 5 37 1949/7/18 2505-2507 1 تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع ميزانية وزارة األوقاف للسنة المالية 1950-1949

2508-2523 2 تقرير لجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على االتفاقية الدولية للقمح الموقعة بمدينة واشنجتون

2524-2528 3 تقرير لجنة الشؤون الزراعية عن مشروع قانون ببيع الماشية لصغار الزراع

2529-2536 4 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون اإلذاعة المصرية

2537-2538 5 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بمد ميعاد عرض مشروع قانون التعريفة الجمرآية و مشروع القانون الخاص برسم اإلنتاج على البرلمان
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2539-2540 6
يان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم على: 1-مشروع قانون بالموافقة على االتفاقية الدولية للقمح الموقعة بمدينة 

واشنجتون ابتداء من 23 مارس سنة 1949. 2-مشروع قانون ببيع الماشية لصغار الزراع. 3-مشروع قانون إلذاعة المصرية. 4- مشروع قانون بمد ميعاد 
عرض مشروع قانون التعريفة الجمرآية و مشروع القانون الخاص برسم اإلنتاج على البرلمان.

9 5 38 1949/8/1 2581-2582 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 1950-1949

2583 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 1950/1949 (اإليرادات )

2584-2585 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على التعديالت التي أدخلت على مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 1950-1949

2586-2595 4 تقرير لجنة الشؤون التجارية والصناعية عن التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع قانون براءات االختراع والرسوم و النماذج الصناعية.

2596-2597 5 تقرير لجنة عن مشروع القانون الخاص بتعديل القانون رقم 140 لسنة 1947 الخاص بالخدمة العسكرية.

2598-2600 6 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بتعديل مهايا ضباط الصف و العساآر المجدين

2601-2602 7 التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع قانون براءات االختراع والرسوم أو النماذج الصناعية. 2-مشروع قانون بتعديل القانون رقم 140 لسنة 
1947 الخاص بالخدمة العساآر. 3- مشروع قانون بتعديل مهايا الصف و العساآر المجندين.

2603-2658 8 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون خاص بنظام موظفي الدولة

9 5 39 1949/8/8 2750-2790 1 تقرير لجنتي الشؤون المالية و الشؤون التجارية و الصناعية عن مشروع قانون بالموافقة على االتفاق المبرم مع الشرآة العالمية لقناة السويس البحرية.

2791 2 1949-1950 في القسم 12 وزارة األشغال- بشأن بدل تخصص  تقرير لجنة الشؤون المالية عن التعديل الذي أدخله على مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية
لمهندس الري و الميكانيكا

2792-2793 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن تفصيالت مبلغ 10,000 جنيه المخصص لإلشراف على اإلقطاعيات الزراعية الذي وافق عليه البرلمان ضمن اعتمادات سنة 
1949-1950

2794-2795 4 25 لسنة 1946 بمنح التزام تحويل قمامة مدينة القاهرة إلى سماد عضوي  قرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم
بطريقة بيجابيكو

2796-2798 5  14 قرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بتعويض الموظفين األجانب بالمحاآم المختلطة الذين يستغنى عن خدمتهم بمناسبة إلغاء هذه المحاآم في
أآتوبر سنة 1949

2799-2804 6 تقرير لجنة الشؤون الزراعية عن التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع قانون بإنشاء نقابة للمهن الزراعية

2805 7 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1949-1950 المصروفات - قسم 26- مصرفات غير منظورة
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2806-2807 8 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بإلغاء القانون رقم 44 لسنة 1940 بإلزام المستوردين في مصر من رومانيا بإيداع ال30% المخصصة لتغذية 
حساب مصر في البنك األهلي المصري

2808-2809 9 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون باإلذن للحكومة في أن تصدر في مصر قرضا ال يتجاوز 13500000 جنيه لتمويل القطن الذي تشتريه

2810-2811 10

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتى: 1-مشروع قانون بالموافقة على االتفاق المبرم مع الشرآة 
العالمية لقناة السويس البحرية. 2- مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1946 بمنح التزام تحويل قمامة مدينة القاهرة إلى سماد 

عضوى بطريقة بيجانوبيكو. 3- مشروع قانون بتعويض الموظفين األجانب بالمحاآم المختلطة الذين يستغنى عن خدمتهم لمناسبة إلغاء هذه المحاآم فى 14 
اآتوبر سنة 1949. 4- مشروع قانون خاص بنظام موظفى الدولة. 5-التعديالت التى أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع قانون بإنشاء نقابة للمهن الزراعية. 
6-مشروع قانون بربط ميزانية الدولة. 7- مشروع قانون بربط ميزانية جامعة فؤاد األول. 8- مشروع قانون بربط ميزانية جامعة فاروق األول. 9-مشروع 
قانون بربط ميزانية وزارة األوقاف. 10- مشروع قانون بربط ميزانية الجامع األزهر والمعاهد الدينية. 11- مشروع قانون بربط ميزانية مجلس فؤاد األهلى 
للبحوث الفنية. 12- مشروع قانون بإلغاء القانون رقم 44 لسنة 1945 بالتزام المستوردين فى مصر من رومانيا بايداع ال30% المخصصة لتغذية حساب 

مصدرى مصر فى البنك األهلى.

2812-2821 11
135 لسنة 1946 بفتح اعتمادين إضافيين في ميزانية السنة المالية 1946-1947 القسم 11 "وزارة العدل"  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مرسوم بقانون رقم
أولهما بمبلغ 72,000 ج تحت فرع خاص جديد "فرع 7" لوظائف و مصروفات مجلس الدولة، و ثانيهما بمبلغ 38,260 جنيها تحت فرع خاص جديد "فرع 

8" لوظائف و مصروفات إدارة قضايا الحكومة.

2822-2823 12 تقرير لجنة الشؤون المالية عن المرسوم بقانون رقم 146 لسنة 1946 بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1946-1947 بمبلغ 813 جنيها في الباب 
األول من الفرع 1 من القسم 15 ( وزارة الدفاع الوطني ) إلنشاء وظيفة وآيل وزارة لشؤون الطيران.

2824-2825 13
129 لسنة بتعديل بداية السنة المالية أحال المجلس بجلسته المنعقدة في 19 نوفمبر سنة 1946 هذا المرسوم  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مرسوم بقانون رقم

17 يوليه سنة 1949 و اطلعت على المذآرة المرفوعة إلى مجلس الوزراء  بقانون على لجنة الشؤون المالية فبحثته في عدة اجتماعات أخرها اجتماعها يوم
المرافقة لهذا التقرير و هي تورد تقريرها فيما يلى

2826-2827 14 تقرير لجنة الشؤون المالية عن المرسوم بقانون رقم 145 لسنة 1946 بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 12,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1946-1947 في 
الباب الثاني من الفرع 5 من القسم 14 "وزارة المواصالت " ألجور العمال

2828-2829 15 139 لسنة 1946 بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 30,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1946-1947 في  تقرير لجنة الشؤون المالية عن المرسوم بقانون رقم
البند 14 من القسم 18 (معاشات و مكافآت ) لعدم آفاية االعتماد المخصص لهذا الغرض

2830-2831 16 148 لسنة 1946 بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1946-1947 بمبلغ 51675 جنيها في الباب الثالث من الفرع ا من القسم 8  مرسوم بقانون رقم
"وزارة المعارف العمومية " لشراء الدار التي تقيم فيها مكاتب البعثة المصرية والمعهد المصري و النادي المصري في لندن

2832-2833 17 تقرير لجنة الشؤون المالية عن المرسوم بقانون رقم 142 لسنة 1946 بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 759 في ميزانية السنة المالية 1946-1947 في الباب األول 
من الفرع ا من القسم 11 ( وزارة العدل) إلنشاء وظيفة األمين العام للشهر العقاري من درجة  مدير عام ا و ذلك من المدة الباقية من السنة المالية

2834-2835 18 138 لسنة 1946 بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1946-1947 بمبلغ 3200 جنيه في الباب  تقرير لجنة الشؤون المالية عن المرسوم بقانون رقم
األول من الفرع ا من القسم 4 (مجلس الوزراء)

2836-2842 19 تقرير لجنة الشؤون المالية عن المرسوم بقانون رقم 150 لسنة 1946 بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 70,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1946-1947 من 
فرع جديد (فرع 9) من القسم 11 (وزارة العدل) لوظائف و مصروفات الشهر العقاري

2843-2844 20 تقرير لجنة الشؤون المالية عن المرسوم بقانون رقم 152 لسنة 1946 بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 240,000 في ميزانية السنة المالية 1946-1947 في الباب 
الثالث من الفرع 6  من القسم 6 (وزارة المالية ) لتوزيع الملكيات الصغيرة على الفالحين المعدمين
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2845-2846 21 تقرير لجنة الشؤون المالية عن المرسوم بقانون رقم 149 لسنة 1946 بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 150000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1946-1947 القسم 
25(مكافحة المرض والفقر و الجهل)

2847-2848 22
تقرير لجنة الشؤون المالية عن مرسوم قانون رقم 151 لسنة 1946 بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 100000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1946-1947 في 
الباب الثالث من الفرع ا من القسم 15 (وزارة الدفاع الوطني) منه 50000 ج.م لوظائف و مصروفات السالح البحري الملكي في المدة الباقية من السنة و 

50000 ج.م لشراء قطع بحرية.

2849-2851 23 133و 153 لسنة 1946 بفتح اعتمادين إضافيين أولهما بمبلغ 55000 جنيه و الثاني بمبلغ 150000  تقرير لجنة الشؤون المالية ن المرسومين بقانونين رقمي
جنيه في ميزانية السنة المالية 1946-1947 بالباب الثاني من الفرع من القسم 9 ( وزارة الداخلية ) زيادة على االعتماد المخصص للمصروفات السرية.

2852-2853 24 تقرير لجنة الشؤون المالية عن المرسوم بقانون رقم 143 لسنة 1946 بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1946-1947 بمبلغ 1320 جنيها لرفع 
درجة وزير مصر المفوض بواشنجتون إلى درجة سفير

2854-2855 25 تقرير لجنة الشؤون المالية عن المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1946 بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1946-1947 بمبلغ 1206 جنيهات 
إلنشاء ثالث وظائف جديدة إحداها من رتبة بكباشى واألحريان من رتبة يوز باشا

2856 26 تقرير لجنة الشؤون المالية عن المرسوم بقانون رقم 141 لسنة 1946 بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1947-1946

2857-2859 27 تقرير لجنة الشؤون المالية عن المرسوم بقانون 147 سنة 1946 و فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1946-1947 قسم 11 وزارة العدل فرع 8 
إدارة قضايا الحكومة باب 1 مهايا و أجر و مرتبات قدره 11,800 بصرف مهايا الموظفين الزائدين عن الحاجة في المدة الباقية من تلك السنة

2860-2886 28 تقرير لجنة الشؤون المالية عن المراسيم

2887-2889 29 46 لسنة 1944 بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 300,000 ج في ميزانية وزارة التموين للسنة المالية 1945/44  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مرسوم بقانون رقم
لمنح إعانات لتعويض مصانع الغزل و النسيج

10 1 4 1950/2/6 18-19 1 1949و 1950 القسم 20 (إعانة غالء  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ مليون من الجنيهات في ميزانية السنة المالية
المعيشة ) لتسوية التجاوز المتوقع في اعتماد هذا القسم

20-22 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بتأجير قطعة أرض من أمالك الدولة ببور سعيد مساحتها 5510 أمتار إلى مبرة محمد على الكبير لمدة عشرين 
عاما بإيجار أسمى قدره جنيه واحد في العام إلنشاء فرع للمبرة بالمدينة المذآور.

23-25 3 217 مترا إلى الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بتحديد تأجير قطعة أرض من أمالك الدولة باإلسكندرية مساحتها
الكريم و نشر العلوم اإلسالمية باإلسكندرية.

26-27 4 179 مترا إلى جمعية أرفق بالحيوان ببندر  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بتأجير قطعة أرض من أمالك الدولة ببندر األقصر مساحتها
األقصر لمدة عشرين عاما بإيجار أسمى قدره 100 مليم في العام

28-30 5 2012 مترا إلى جماعة اإلعانة و  قرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بتأجير قطعة أرض م أمالك الدولة بجهة المندرة باإلسكندرية مساحتها
التدريب المهني باإلسكندرية لمدة ثالثين سنة و بإيجار أسمى قدره جنيه واحد في العام

31-32 6 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بتأجير قطعة أرض من أمالك الدولة بمدينة حلوان مساحتها 10000 متر إلى جمعية المحافظة على القرآن 
الكريم بحلوان بإيجار أسمى قدره جنيه واحدد و لمدة خمس عشرة سنة الستعمالها في إغراض الجمعية

33-34 7 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بتأجير قطعة أرض من أمالك الدولة ببندر بنها إلى مبرة محمد على الكبير بإيجار أسمى قدره جنيه واحد ولمدة 
خمسة عشر عاما مستوصف عليها
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35-36 8

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتى: 1- مشروع قانون بفتح اعتماد أضافى بمبلغ مليون من 
الجنيهات فى ميزانية السنة المالية 19491-1950 القسم 20 (اعانة غالء المعيشة ) لتسوية لتجاوز المتوقع فى اعتماد القسم. 2- مشروع قانون بتحديد تأجير 
179 مترا الى جمعية الرفق بالحيوان ببندر األقصر لمدة عشرين عاما بإيجار اسمى قدره 100 مليم فى  قطعة أرض من أمالك الدولة بمدينة األقصر مساحتها
لعام الستعمالها ألغراض الجمعية. 3-مشروع قانون بتأجير قطعة أرض من أمالك الدولة بجهة المندرة باالسكندرية مساحتها 1012 مترا الى جماعة االعانة 

30 عاما بإيجار اسمى قدره جنيه واحد فى العام القامة المرآز االجتماعى الصناعى للجماعة. 4- مشروع قانون بتأجير  و التدريب المهى باالسكندرية لمدة
قطعة أرض من أمالك الدولة ببندر جلوان مساحتها 10000 مترا الى جمعية المفاحظة على القرآن الكريم بحلوان لمدة 15 عاما بإيجاراسمى قدره جنيه واحد 

فى العام الستعمالها فى أغراض الجمعية. 5- مشروع قانون بتأجير قطعة أرض من أمالك الدولة ببندر بنها مساحتها 809 أمتار الى مبرة محمد على الكبير 
لمدة 15 عاما بإيجار اسمى قدره جنيه واحد فى العام القامة مستوصف عليها.

10 1 5 1950/2/13 36-38 1 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراحات برغبات المحالة عليها من المجلس

39-40 2 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم رضوان السيد الخاص بتعديل المادة الثانية من قانون المحاماة 
الشرعية

41-42 3 تقرير لجنة شؤون األوقاف و المعاهد الدينية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 5000 جنيه في ميزانية وزارة األوقاف للسنة المالية 1950-1949

43-44 4 12 يونية  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون في شأن إعفاء المنحة المالية لرجال القضاء المختلط األجانب الصادر بها قرار مجلس الوزراء في
سنة 1949 من ضريبة آسب العمل و الضريبة العامة على اإليراد

45-47 5
2 1949-1950 في الباب الثالث من الفرع 10,000 جنيه في ميزانية السنة المالية تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ

من القسم 7 (وزارة التجارة والصناعة ) قيمة حصة الحكومة في رأس المال المقدر لتكوين شرآة لدراسة مشروع إنشاء صناعة الحديد والصلب من خام 
المصري الحديد

48-49 6
1949-1950 بالباب الثاني من الفرع ا من 63463 جنيها في ميزانية السنة المالية تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ
لقسم 16 (وزارة الشؤون االجتماعية ) قيمة زيادة الحصيلة الفعلية لإليرادات الخيرية في سنة 1948-1949 على المدرج إلعانات البر في بندى 40و 41 

1950-1949 لسنة
50-51 7 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 1900 جنيه في ميزانية السنة المالية 1949-1950 في الباب األول من الفرع 3 من 

القسم 11 (وزارة العدل) لرفع وظيفة مستشار بمحكمة النقض إلى وآيل ثان لها و 30 وظيفة لمستشارين بمحاآم االستئناف إلى وآالء لهذه المحاآم.

52-53 8 50,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1949-1950 في البابين الثاني والثالث من  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ
الفرع 5 من القسم 12 "وزارة األشغال العمومية " لتسوية التجاوز في اعتماد اإلنارة و لشراء و ترآيب مصابيح آهربائية

54--55 9 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 50000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1949-1950 في الباب الثاني من الفرع ا من 
القسم 6 وزارة المالية لمواجهة مصروفات البند 9 ( تنفيذ األحكام القضائية )

56-57 10 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 30 جنيها في ميزانية السنة المالية 1949-1950 بالباب األول من الفرع 1 من القسم 
9 (وزارة الداخلية ) لمواجهة تكاليف رفع درجة وظيفة محافظ القاهرة من مدير عام ا إلى درجة وآيل وزارة بصفة شخصية .

58-59 11 1000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1949-1950 بالباب الثالث م الفرع 3 من القسم  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ
12 (وزارة األشغال العمومية ) لمواجهة المصاريف الالزمة لمشروع إنشاء مبنى جديد لمديرية الفؤادية بكفر الشيخ في المدة الباقية من السنة الحالية.

60-61 12 "محروسة" المخصص له مليون جنيه بالباب الثالث من ميزانية  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون برفع تكاليف مشروع إصالح اليخت الملكي
القسم 15 "وزارة الحربية و البحرية " إلى 1,320,000 جنيه.

62-63 13 240 جنيها في ميزانية السنة المالية 1949-1950 في الباب األول من الفرع ا من  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح  اعتماد إضافى بمبلغ
القسم 12 (وزارة األشغال العمومية ) إلنشاء وظيفة لمدير عام مجلس بلدي القاهرة.



Chronological Index to Supplementary Information (Malahiq) for the Chamber of Deputies

Hay'a Dawr Jalsa

(Legislature) (Yearly Session) (Daily Session)

Date (A.D.)

(y/m/d)
Contents

Page of 
Supplementary 

Information 
(Mulhaq)

Supple-
mentary 
(Mulhaq) 

#

64-68 14 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 5700 جنيه في ميزانية السنة المالية 1949-1950 في البابين األول و الثالث من 
الفرع ا من القسم 7 (وزارة التجارة و الصناعة ) لتعزيز وظائف مراقبة الشرآات

69-71 15

بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتى: 1- مشروع قانون بتأجير قطعة أرض من امالك الدولة ببور
5510 أمتار الى مبرة محمد على الكبير لمدة عشرين عاما بإيجار اسمى قدره جنيه واحد فى اليام إلنشاء فرع للمبرة بالمدينة المذآورة. 2-  سعيد مساحتها

مشروع قانون بتجديد تأجير قطعة أرض من أمالك الدولة باالسكندرية قسم منيا البصل مساحتها 217 متر الى الجمعية الخيرية لتحفظ القرآن الكريم و نشر 
العلوم اإلسالمية باالسكندرية لمدة عشرين عاما بإيجار أسمى قدره جنيه واحد فى العام. و تأجير قطعة أخرى مجاورة مساحنها 752 متر بنفس الشروط و 

لمدة و القيمة اإليجارية إلستعمالها آملعب للمدرسة المقامة على القطعة. 3- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 5000 جنيه. 4- مشروع قانون فى شأن 
12 يونيه سنة 1949 ضريبة آسب العمل و الضريبة العامة على  إعفاء المنحة المالية لرجال القضاء المختلط األجانب الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى

إليراد. 5-مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 63,463 جنيها فى ميزانيت السنة المالية 1950/49 بالباب الثانى من الفرع 10 من القسم 16 (وزارة 
لاليرادات الفعلية الحصيلة زيادة قيمة ( االجتماعية 1900 جنيه فىالشؤون 1950/1949 .  6- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 41 لسنة 40 و 1949/48 على المدرج إلعانات البر فى بندى  الخيرية فى سنة

ميزانية السنة المالية 1950/49 الباب األول من الفرع 3 من القسم 11 (وزارة العدل) لرفع وظيفة مستشار بمحكمة النقض الى وآيل ثان لها و ثالثين وظيفة 
لمستشارين بمحاآم االستئناف الى وآالء لهذه المحاآم. 7- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 50,000 جنيه فى ميزانية السنة المالية 1950/49 فى 

البابين الثانى والثالث من الفرع 5 من القسم 12 (وزارة األشغال العمومية )لتسوية التجاوز فى اعتماد اإلنارة ولشراء وترآيب مصابيح آهربائية. 8-مشروع 
50,000 جنيه فى ميزانية السنة المالية 1950/49 فى الباب الثانى من الفرع 1 من القسم 6 (وزارة المالية) لمواجهة  انون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ

9 (تنفيذ األحكام القضائية). 9- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 30 جنيه فى ميزانية السنة المالية 1950/49 بالباب األول من الفرع  مصروفات البند
1 من القسم 9 (وزارة الداخلية ) لمواجهة تكاليف رفع درجة وظيفة محافظة القاهرة من مدير عام ا الى درجة وآيل وزارة بصفة شخصية. 10- مشروع 

لمواجهة ( 12 (وزارة األشغال العمومية 3 من القسم 1950/49 بالباب الثالث من الفرع 1000 جنيه فى ميزانية السنة المالية قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ
من السنة الحالية. 11- مشروع قانون برفع تكاليف مشروع و إصالح اليخت الملكى محروسة المخصص له مليون جنيه بالباب الثالث من ميزانية القسم 15 
(وزارة الحربية والبحرية ) الى 1,320,000 جنيه. 12-مشروع قانون بقتح اعتماد إضافى بمبلغ 240 جنيها فى ميزانية السنة المالية 1950/49 فى الباب 

األول من الفرع 1 من القسم 12 (وزارة األشغال العمومية ) إلنشاء وظيفة مدير مجلس البلدى القاهرة. 13- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 5700 
لتعزيز وظائف مراقبة الشرآات. 7 (وزارة التجارة والصناعة) 1 من القسم 1950/49 فى البابين األول والثالث من الفرع جنيه فى ميزانية السة المالية

10 1 6 1950/2/15 16 1 مذآرة إيضاحية عن مرسوم بمشروع قانون بنقل اإلشراف على المجالس البلدية و القروية إلى وزير الشؤون البلدية والقروية

17-19 2 يان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بنقل اإلشراف في المحاسب البلدية و القروية إلى
وزير الشؤون البلدية و القروية.

10 1 7 1950/2/20

10 1 7 1950/2/21 61 1 البيانات المطلوبة في السؤال الموجه من حضرة النائب المحترم حسين محمد حسنى إلى حضرة وزير المعارف العمومية

62-64 2 تقرير اللجنة االقتراحات والعرائض

65-66 3 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض يوم 16 فبراير سنة 1950 و نظرت االقتراح بقانون المقدم من حضرتي النائبين المحترمين حسين محمد حسنى، محمد 
زآى الخاص بتعديل القانون رقم 34 لسنة 1946

67-72 4 التقرير عن مشروع قانون بإلغاء المرسوم بقانون رقم 138 لسنة 1944 بشأن الترقيات و العالوات و التعيينات والمعاشات االستثنائية
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73-81 5 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون يرفع األحكام العرفية في جميع أنحاء المملكة المصرية فيما عدا محافظتي سينا و البحر األحمر و عدم قبول
الطعن في التدابير التي أصدر السلطة القائمة على إجراء األحكام العرفية و بحاله الجرائم العسكرية إلى المحاآم العادية و إحكام أخرى

82-87 6 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون في شأن مجلس الغنائم

88-90 7

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1-مشروع قانون بإلغاء المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 
1944 بشأن الترقيات و العالمات و التعيينات و المعاشات االستثنائية. 2- مشروع قانون برفع األحكام العرفية في جميع أنحاء المملكة المصرية فيما عدا 

محافظتي سيناء والبحر األحمر. وبعدم قبول الطعن في التدابير التي أصدرتها السلطة القائمة في إجراء األحكام العرفية و بإحالة الجرائم العسكرية إلى 
المحاآم العادية وبأحكام أخرى. 3- مشروع قانون في شأن مجلس الغنايم.

10 1 8 1950/2/27 22-23 1 25 لسنة 1946 بمنح  تقرير لجنة الشؤون االقتصادية عن التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع القانون الخاص بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم
التزام تحويل قمامة مدينة القاهرة إلى سماد عضوي بطريقة بيجانوبيكو

24-26 2 يان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع القانون الخاص
بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1946 والخاص بمنح إلزام تحويل قمامة القاهرة إلى سماد عضوي بطريقة بيجانوبيكو.

27 3 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن  الطعن المقدم من أحمد محمد السكري في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم محمد محمد المعازى

28 4 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من محمد على لملوم في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم غريانى عبد الجواد غريانى
نائب طنبدى

29 5 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من األستاذ عبد الرحمن محمد الصفتى في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم عبد 
التواب حسن عبد ألعال نائب العياط

30 6 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من برسوم إسرائيل في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم الشيخ جهالن داود عبد اهللا 
نائب نقادة.

31 7 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من محمد أحمد محمد سعد الدين فى صحة انتخاب حضرة النائب المحترم الشيخ منصور 
سليمان ساعد نائب حلوان

32 8 تقرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من عيد حماد فى صحة انتخاب حضرة النائب المحترم الشيخ محمود دياب نائب الصف.

33 9 تقرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من محمد خليفة سعد فى صحة انتخاب حضرة النائب المحترم على حسن شرابى.

34 10 تقرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من محمد على سعيد وحنا عبد المالك و بدوى طه فى صحة انتخاب حضرة النائب المحترم
حسن رشوان محفوظ نائب الحواتكة.

35-38 11 تقرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من أحمد إبراهيم هارون  فى صحة انتخاب حضرة النائب المحترم معالي األستاذ محمود
سليمان غنام نائب إمبابة.

10 1 9 1950/3/6
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10 1 9 1950/3/6 71 1 مذآرة إيضاحية لمشروع مرسوم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام األمر العالي الصادر فى 14 مايو سنة 1883 تصديقا على الئحة ترتيب و اختصاصات 
مجلس األقباط األرثوذآسيين العمومي و بحكم وقتي

72-73 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بتأجير قطعة أرض من أمالك الدولة بندر ملوي إلى جمعية المحافظة على القرآن الكريم بملوي الستعمالها فى 
أغراض الجمعية بإيجار أسمى قدره جنيه واحد

74-76 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 1,371,874 ج فى ميزانية السنة المالية 1949-1950 بالقسم 8 وزارة المعارف 
العمومية فرع 5 التعليم األولى باب2 - مصروفات عامة لزيادة إعانة مجالس المديريات لنفقات التعليم األولى.

77-78 4 1949-1950 بمبلغ 3200 جنيه بالقسم 8 وزارة المعارف  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي فى ميزانية السنة المالية
العمومية  بالفرعين 2 و4 باب2 مصروفات عامة إلنشاء 160 درجة سادسة فنية

79-81 5 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون برفع تكاليف عملية محطة توليد الكهرباء فى طلخا من 2,100,000 ج إلى 2,900,000 ج

82-85 6 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بتعديل المادتين 3و 4 من القانون رقم 69 لسنة 1942 بتخفيف الضريبة عن صغار مالكي األراضي الزراعية.

86-87 7 3700 جنيه فى ميزانية السنة المالية 1949-1950 بالباب الثاني من الفرع 2 من  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
القسم 11 (وزارة العدل ) لتسوية التجاوز فى بعض بنود هذا الباب.

88-89 8 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون باإلذن للحكومة بأن تأخذ من االحتياطي العام مبلغ 179000 جنيه لتجديدات السكك الحديدية ببرنامج السنوات 
الخمس

90-91 9 51000 جنيه فى ميزانية السنة المالية 1949-1950 بالباب الثالث من الفرع 2 من  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
القسم 12 (وزارة المواصالت) لشراء عشر قاطرات ديزل.

92-93 10 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 2000 جنيه فى ميزانية السنة المالية 1949-1950 بالباب الثاني من الفرع ا (فصل 
ا) من القسم 12 (وزارة األشغال العمومية ) لتسوية تجاوزات بعض البنود

94-96 11 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 1,254,000 جنيه فى البابين الثاني و الثالث من الفرع 2 من القسم 14 (وزارة 
المواصالت ) لتغطية تجاوزات هذين البابين.

97-98 12 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 293000 جنيه فى ميزانية السنة المالية 1949-1950 بالباب الثاني من الفروع 2 و 
3و 4 من القسم 8 (وزارة المعارف العمومية ) لزيادة االعتمادات المخصصة األغذية.

99-100 13 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بتخصيص مبلغ من االحتياطي العام لمنح سلف مؤقتة للمجالس البلدية و القروية لمشروعاتها المختلفة من 
1,750,000 جنيه إلى 2,000,000 جنيه
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101-103 14

يان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتى: 1-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام األمر العالى الصادر 
فى 14 مايو سنة 1883 تصديقا على الئحة ترتيب و اختصاصات مجلس األقباط األرثوذآسيين العمومى و بحكم وقتى  2-مشروع قانون بتأجير قطعة أرض 
من أمالك الدولة بندر ملوى إلى جمعية المحافظة على القرآن الكريم بملوى الستعمالها فى أغراض الجمعية بإيجار اسمى قدره جنيه واحد.  3-مشروع قانون 
1,371,874 ج فى ميزانية السنة المالية 1949-1950 بالقسم 8 وزارة المعارف العمومية فرع 5 التعليم األولى باب2 - مصروفات  بفتح اعتماد إضافى بمبلغ

عامة لزيادة إعانة مجالس المديريات لنفقات التعليم األولى. 4-مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى فى ميزانية السنة المالية 1949-1950 بمبلغ 3200 جنيه 
بالقسم 8 وزارة المعارف العمومية  بالفرعين 2 و4 باب2 مصروفات عامة إلنشاء 160 درجة سادسة فنية 5-مشروع قانون برفع تكاليف عملية محطة توليد 

2,100,000 ج الى 2,900,000 ج. 6-مشروع قانون بتعديل المادتين 3و 4 من القانون رقم 69 لسنة 1942 بتخفيف الضريبة عن  لكهرباء فى طلخا من
صغار مالكى األراضى الزراعية. 7-مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 3700 جنيه فى ميزانية السنة المالية 1949-1950 بالباب الثانى من الفرع 2 

179000 جنيه لتج 8-مشروع قانون باالذن للحكومة بأن تأخذ من االحتياطى العام مبلغ لتسوية التجاوز فى بعض بنود هذا الباب. ( من القسم 11 (وزارة العدل
لشراء عشر 12 (وزارة المواصالت) 1949-1950 بالباب الثالث من الفرع 2 من القسم 51000 جنيه فى ميزانية السنة المالية  اعتماد إضافى بمبلغ

قاطرات ديزل. 10-مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 2000 جنيه فى ميزانية السنة المالية 1949-1950 بالباب الثانى من الفرع ا (فصل ا) من القسم 
12 (وزارة األشغال العمومية ) لتسوية تجاوزات بعض البنود 11-مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 1,254,000 جنيه فى البابين الثانى و الثالث من 
الفرع 2 من القسم 14 (وزارة المواصالت ) لتغطية تجاوزات هذين البابين.  12- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 293000 جينه فى ميزانية السنة 
لمالية 1949-1950 بالباب الثانى من الفروع 2 و 3و 4 من القسم 8 (وزارة المعارف العمومية ) لزيادة االعتمادات المخصصة األغذية. 13- مشروع قانون 

2,000,000 جنيه 1,750,000 جنيه إلى بتخصيص مبلغ من االحتياطى العام لمنح سلف مؤقتة للمجالس البلدية و القروية لمشروعاتها المختلفة من

104-108 15 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراحات برغبات المحالة عليها من المجلس

109-111 16 تقرير لجنة شؤون التربية و التعليم عن مشروع قانون بالعمل بالمرسوم الصادر في 4 سبتمبر سنة 1949 بإنشاء دبلومات جديدة  بكلية طب قصر العيني 
بجامعة فؤاد األول اعتبارا من العام الدراسي 1947-1946

112-114 17 4 سبتمبر سنة 1949  بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بالعمل بالمرسوم الصادر في
بإنشاء دبلومات جديدة بكلية طب قصر العيني بجامعة فؤاد األول اعتبارا من العام الدراسي 1947-1946.

115 18 قرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من الدآتور عبد الجواد حسين درباله في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم إسماعيل
عبد الرازق نائب أبو جرج

116-117 19 قرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من محمد توفيق المبيض في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم محمد محمود السيد
الزيات نائب دائرة قسم ثاني ببندر طنطا.

118-120 20 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من يوسف أحمد مرزوق في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم السيد فتح اهللا البورينى 
نائب سيدي بشر

121 21 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من الشيخ عبد اهللا مجاور بشير مندور في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم أحمد
جبالي حمد الحبالى نائب الشواشنة

10 1 10 1950/3/13 45-47 1 تقرير لجنة شؤون األوقاف و المعاهد الدينية عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم الشيخ رضوان السيد بتعديل المادة 104 من المرسوم 
بقانون رقم 26 لسنة 1936

48-49 2 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة العن الطعن المقدم من تاج  الدين محمد محمد في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم سامى أبو العز ميت
أبو غالب

50-51 3 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من على إسماعيل صبرة في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم عبد الرحمن محمود بك
نائب البربا
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52-55 4 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق النيابة عن الطعن المقدم من حضرة محمود افندى رياض القيعى في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم محمود بك
زآى القيعى نائب بندر آفر الزيات

 

56 5 ِمذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء

57-59 6
بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1-االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم الشيخ 

104 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع األزهر. 2- مشروع قانون بإنشاء وظيفة وآيل وزارة  رضوان السيد بتعديل المادة
برلماني في ميزانية السنة المالية 1950/1949.

60-282 7 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون اإلجراءات الجنائية (واردة من مجلس الشيوخ)

10 1 11 1950/3/14

10 1 12 1950/3/20 19-20 1 قرارات المؤتمر الثامن و الثالثين لإلتحاد البرلماني الدولي   المعاهدات غير المتكافئة

21 2 البيانات الخاصة بالسؤال رقم 11

22-23 3 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن العرائض التي نظرتها اللجنة

24-30 4 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم مريت غالى بك بتنظيم الملكية و اإليجار والعمل في الزراعة

31-35 5 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم إبراهيم شكري بشأن اإلصالح الزراعي

36-37 6 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن االقتراحين المقدمين من حضرتي النائبين المحترمين جميل سراج الدين بك و عبد العزيز الدرمللى رجاء عرضهما على
المجلس

38-39 7 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن تقرير لجنة شؤون المواصالت عن بعض االقتراحات المحالة عليها

40-41 8 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن بعض االقتراحات المحالة عليها

42-44 9 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون بتعديل المادة األولى من القانون رقم 87 لسنة 1945 بإنشاء محكمة استئناف بمدينة اإلسكندرية.

45 10 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن اقتراح حضرة النائب المحترم عبد الحميد السنوسى إنشاء محكمة شرعية إلى جوال المحكمة الجزئية الوطنية بدائرة الرمل

10 1 13 1950/3/21
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10 1 14 1950/3/27 46-47 1 تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 500 جنيه في ميزانية وزارة األوقاف للسنة المالية 1949-1948

48-50 2
بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون بتعديل المادة األولى من القانون رقم 87 
لسنة 1945 الخاص بإنشاء محكمة استئناف في مدينة اإلسكندرية. 2- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 500 جنيه في ميزانية وزارة األوقاف للسنة 

المالية 1949-1948.

51 3 تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن اقتراح حضرة النائب المحترم حسين شمس الدين حموده ضم مسجد برما مرآز طنطا الشهير بمسجد سيدي 
عبد ألعال إلى وزارة األوقاف إلدارة

52 4 تقرير لجنة شؤون األوقاف و المعاهد الدينية عن اقتراح حضرة النائب المحترم محمد سالم جبر إعادة ترميم التكية التابعة لوزارة األوقاف بجهة القبارى
باإلسكندرية

53-54 5 تقرير لجنة الشؤون البلدية والقروية عن االقتراحين المقدمين من حضرتي النائبين المحترمين محمد حسين و محمد سالم رجاء عرضهما على المجلس

55 6 تقرير لجنة الشؤون البلدية و القروية عن االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم حسين الهرميل بشأن مد بلدة محلة مرحوم بالمياه الصالحة للشرب، وذلك 
بعمل تعديالت في عملية مياه الحمام والمغل التي أنشأتهما وزارة الصحة بها، رجاء عرضه على المجلس

56-57 7 تقرير لجنة الشؤون البلدية و القروية عن ثالثة اقتراحات مقدمة من حضرة النائب المحترم حسين محمد حسنى رجاء عرضها على المجلس

58-59 8 تقريري لجنة الشؤون البلدية و القروية عن االقتراحين المقدمين من جضرتى النائبين المحترمين الشيخ عبد العظم محمد عيد و على عبد النظيم رجاء 
عرضهما على المجلس

60-64 9 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من بطرس حكيم قالده افندى في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم حسن رشاد 
المراغى نائب المراغة

65-68 10 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من األستاذ عبد السالم شعبان في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم محمد فريد 
الطاورطى نائب الصوالح

69-70 11 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من حسن مصطفى أمين أحمد في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم عبد الرحمن
متولي عمر نائب سنيطة الرفاعيين

71-72 12 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم على محمد محمود الحساني نائب الصياد

73-84 13 تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم عن مشروع قانون بإنشاء و تنظيم جامعة إبراهيم باشا الكبير

85-88 14 تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم عن مشروع قانون بتقرير المجانية برياض األطفال والتعليم الثانوى والتعليم الفنى

10 1 15 1950/3/28 59 1 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراحات برغبات المحالة عليها من المجلس

60-68 2 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم عبد المقصود حمزة بشأن تشكيل مجلس بلدي مدينة بور سعيد
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69-70 3 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم األستاذ آامل يوسف صالح بك بشأن وجوب احتساب مدة األشغال 
بالمحاماة في معاش الموظف وقد انتخبت اللجنة مقرر لها

71-75 4 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من النائب المحترم إمام وأآد الخاص بمشروع قانون الزآاة

76-77 5 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراحات برغبات المحالة عليها من المجلس

78-79 6 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن بعض االقتراحات برغبات المحالة عليها من المجلس

80-81 7 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم محمد أحمد أبو دومه بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 5 لسنة 
1941 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة و االتجار في المواد السامة

82-83 8
االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم الدآتور حامد خليل الشريف بإنشاء مستشفى أميرى ببندر تقرير لجنة الشؤون الصحية عن االقتراحين اآلتية:1-

لمنشاة مديرية جرجا. 2- االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم أحمد على مراد أبو آريشة بطلب إنشاء مستشفى متنقل في نقطة الدويرات مرآز المنشاة 
جرجا مديرية

84 9
االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم على عبد العظيم بإنشاء مستشفى أو وحدة صحية في -1 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن االقتراحين اآلتيين:

شارع ابن الرشيد بمصر المعالجة سكان هذا ألحى. 2- االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم على مرسى غانم بإنشاء مستشفى أو وحدة صحية بجهة 
بالقاهرة القللى

85 10
االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم صالح الدين تهامى معارك بطلب إنشاء مجموعة صحية -1 قرير لجنة الشؤون الصحية عن االقتراحين اآلتيين:
منطقة طنسا بنى مالو. 2- االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم عبد الرحمن مصطفى خليفة بإنشاء مجموعة صحية بناحية أوالد إلياس لهذه الناحية و 

لها المجاورة البالد بعض
86 11 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن االقتراحين : 1-االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم عبد الحميد السنوسى بإنشاء مستشفى آبير في جهة متوسطة من 

دائرة الرمل باالسكندرية

87 12 تقرير لجنة الشؤون المالية عن االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم عبد المجيد سيف النصر باشا بزيادة االعتماد المقرر إلنشاء مستشفى للحميات 
بملوى ليتسع لمائة و عشرين سريرا.

88 13 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم سليمان عبد الفتاح بتخصيص أمكنة في آل مستشفي مرآز إليواء مرضى التدرن 
الرؤال أيا آانت اإلصابة و أن تقوم هذه األقسام بصرف الدواء مجانا

89 14 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن االقتراحين اآلتيين: 1-االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم سليم أبو العال بإنشاء جبانة (مقابر) لكل من عزبة األهالي 
و عزبة الكتبخانة و عزبة رياض باشا التابعة لبلدة دروة مرآز أشمون.

90-92 15 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 9500 جنيه في ميزانية السنة المالية 1949-1950 البابين األول و الثاني من القسم 
17 (وزارة التموين ) لتسوية تجاوزات هذين البابين

93-95 16 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بتقرير حكم  وقتي خاص بتطبيق قانون المعاشات العسكرية

96-99 17 قرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من األستاذ صادق غيث في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم محمد قرنى بك نائب
اطفيح

100-101 18 تقرير لجنة فحص الطعون عن الطعن المقدم من محمد محمد الفرنوانى بك في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم يس سراج الدين نائب دائرة بوالق 
والزمالك
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102 19 تقرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن همام في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم مصطفى
فهمي عبد ألعال حساب نائب المشاودة

103-106 20 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون خاص بتعديل المواد 4و 5و 7 من القانون رقم 43 لسنة 1948 ( الوارد من مجلس الشيوخ).

107 21 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع قانون في شأن مجلس الغنائم

108-111 22 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم رضوان السيد الخاص بتعديل المادة الثانية من قانون المحاماة الشرعية

112-113 23

9500 جنيه في بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أحذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1-مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
ميزانية السنة المالية 49-1950 بالبابين األول والثاني من القسم 176 (وزارة التموين) لتسوية التجاوز في هذين البابين. 2- مشروع قانون بتقرير حكم وقتي 

خاص بتطبيق قانون المعاشات العسكرية. 3- مشروع قانون بتعديل المواد 4 و5 و7 من قانون إدارة قضايا الحكومة (الواردة من مجلس الشيوخ). 4- 
لتعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع قانون بشأن مجلس الغنائم. 5- االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم الشيخ رضوان السيد 

بتعديل المادة الثانية من قانون المحاماة الشرعية.

10 1 30 1950/6/6 1

2

3

51 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 1950-1951 قسم 24 تنفيذ نظام موظفي الدولة.

52-60 5 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 1950-1951 -المصروفات - قسم 10 وزارة الداخلية

61-66 6 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1050-1951، المصروفات قسم 15 وزارة الزراعية

67-68 7 تقريري لجنة الشؤون البلدية و القروية عن االقتراحين المقدمين من حضرتي النائبين المحترمين محمد زآى أبو الفتوح و على مرسى غانم رجاء عرضهما 
على المجلس.

69-70 8 تقرير لجنة الشؤون البلدية والقروية عن بعض االقتراحات المقدمة من بعض حضرات النواب المحترمين رجاء عرضها على المجلس.

71-73 9 تقرير لجنة الشؤون البلدية والقروية عن بعض االقتراحات المقدمة من بعض حضرات النواب المحترمين رجاء عرضها على المجلس.

74-76 10 تقرير لجنة الشؤون البلدية والقروية عن بعض االقتراحات المقدمة من بعض حضرات النواب المحترمين رجاء عرضها على المجلس.
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77-78 11 تقرير لجنة الشؤون البلدية والقروية عن بعض االقتراحات المقدمة من بعض حضرات النواب المحترمين رجاء عرضها على المجلس.

79-80 12 تقرير لجنة الشؤون البلدية والقروية عن االقتراحين المقدمين من حضرتي النائبين المحترمين الدآتور عباس حلمي طلعت و محمد عبد الحق عمر رجاء 
عرضه على المجلس.

81 13 تقرير لجنة الشؤون البلدية والقروية عن االقتراح برغبة المقدم من حضرة النائب المحترم عبد المقصود حمزة بشأن سرعة تنفيذ ما جاء في تقرير لجنة بحث 
مشروع تحسين منطقة المناخين ببور سعيد رجاء عرضه على المجلس.

82-83 14 تقرير لجنة الشؤون البلدية والقروية عن االقتراحات المقدمة من بعض حضرات النواب المحترمين رجاء عرضه على المجلس

84-85 15 تقرير لجنة الشؤون البلدية و القروية عن االقتراحين المقدمين من حضرتي النائبين المحترمين عباس منصور و الشيخ عبده البرتقالي رجاء عرضهما على
المجلس

86-87 16 تقريري لجنة الشؤون البلدية و القروية عن االقتراحات المقدمة من بعض حضرات النواب المحترمين رجاء عرضهما على المجلس.

88-89 17 تقريري لجنة الشؤون البلدية و القروية عن االقتراحات المقدمة من بعض حضرات النواب المحترمين رجاء عرضهما على المجلس.

90-91 18 تقرير لجنة الشؤون البلدية و القروية عن االقتراحات المقدمة من بعض حضرات النواب المحترمين رجاء عرضهما على المجلس.

92 19 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم مدني حسن حزين بإنشاء وحدة صحية يكون مقرها ناحية العضامية بمرآز إسنا

93 20 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم محمود لطيف بك بنزع ملكية عشرة أفدنة من أرض وزارة األوقاف بزمام بوش 
مرآز سويف لدفن الموتى بها بدال من الجبانة الحالية

94 21 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن االقتراح المقدم من حضر النائب المحترم الدآتور عباس طلعت بإنشاء جبانة لبلدة نعيم مرآز بنى سويف

95-96 22 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن : 1- االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم مصطفى عبد ألعال أبو حساب بإنشاء مجموعة صحية بناحية "بيت داود" 
مرآز جرجا؟ 2- االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم جمال الدين مصطفى خليفة بإنشاء مكتب صحة ببلدة بنى سميع مرآز أبو تيج مديرية أسيوط.

97 23 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم صابر السيد هارون باشا بإنشاء مكتب صحة ببساقلته مرآز أخميم.

98 24 تقرير لجنة الشؤون الزراعية عن االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم فضل اهللا الشافعى أبو وافيه بشأن تزويد الوحدات الزراعية بجرارات الحرث

99-100 25 تقرير لجنة الشؤون الداخلية عن اقتراح بمشروع قانون مقدم من حضرة النائب المحترم األستاذ إبراهيم فكاري بضم بالد بشبيش أول و ثان و العتمانية و أبو 
النجاة إلى مديرية الغربية

101-102 26 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على اقتراح بقانون بضم بعض بالد إلى مديريه الغربية فصال من مديرية 
الفؤادية.
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103-105 27 تقرير لجنة االقتراحات و العرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم الشيخ عبده البرتقالي بتعديل بعض مواد قانون العقوبات

106-124 28 تقرير لجنة الشؤون البلدية و القوية عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم عبد المقصود حمزة بشأن المجلس البلدي لمدينة بور سعيد رجاء 
عرضه على المجلس الموقر.

10 1 31 1950/6/12 91-110 1 تقرير لجنة الشؤون المالية مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 1950-1951، المصروفات، قسم8 وزارة التجارة و الصناعة.

111-150 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون خاص باإلشراف والرقابة عل هيئات التأمين و تكوين األموال

151-177 3 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على  تقرير لجنة الشؤون المالية عن التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم
إيرادات رؤوس األموال المنقولة و على األرباح التجارية والصناعية وعلى آسب العمل

178-179 4 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن بعض االقتراحات برغبات المحالة من المجلس

180-181 5 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن العرائض التي نظرتها اللجنة و ما رأته في آل منها، راجيا عرضه على المجلس الموقر

182-183 6 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن أربعة اقتراحات مقدمة من حضرات النواب المحترمين رجاء عرضها على المجلس

184-186 7 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن خمسة اقتراحات مقدمة من بعض حضرات النواب المحترمين رجاء عرضها على المجلس

187-188 8 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن ثالثة اقتراحات مقدمة من بعض حضرات النواب المحترمين رجاء عرضها على المجلس.

189-190 9 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن ثالثة اقتراحات مقدمة من بعض حضرات النواب المحترمين رجاء عرضها على المجلس

191 10 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن اقتراح حضرة النائب المحترم عبده إسماعيل إنشاء آوبري على مجرى ترعة الزوات تجاه ترعة الديسة

192 11 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن اقتراحي حضرة النائب المحترم حسين الهرميل و هما: 1- إصالح الكوبري الواقع بين سكة المعاهدة (مصر- 
أسكندرية) و السكة الحديد الموصل إلى حوض أبى حديد بزمام محلة مرحوم. 2- إنشاء آوبري على مصرف آفر عصام مرآز طنطا بين الكوبريين الحاليين

193 12 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن اقتراح حضرة النائب المحترم يحي محمود مصطفى إنشاء آوبري على الرياح التوفيقى أمام محطة تصفا مرآز
ميت غمر

194 13
اقتراح حضرة النائب المحترم محمد حلمي لبيب عبد البر جعل جميع المصارف الحقلية -1 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن االقتراحين التاليين:

لمزمع انشاؤها بمديرية المنوفية مغطاة بدال من المصارف المكشوفة. 2- اقتراح حضرة النائب المحترم محمد حمادي النحال إنشاء موردتين على ترعة ديا 
السنطة مرآز آلبشو بناحية الكوم

195 14 قرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن االقتراحين التاليين: 1- اقتراح حضرة النائب المحترم محمود عبد السيد حمزة إيجاد صندل برياح البحيرة لناحية 
البريجات مرآز آوم حمادة. 2- اقتراح حضرة النائب المحترم أحمد إبراهيم حجازى أنشاء آوبري بالمسلح أمام بلدة ميت ربيعة بالقرب من مرآز ببيس
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196 15 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن اقتراح حضرة النائب المحترم محمد على جاد اهللا إنشاء آوبري على ترعة السوهاجية بين أدفا و نجع النجار و وقاية
شاطئ ترعة السوهاجية ، رجاء عرضه على المجلس.

197-198 16 تقرير لجنة الشؤون البلدية و القروية عن االقتراحين المقدمين من حضرتي النائبين المحترمين منصور أبو ساعد و محمد األمور محمدين عبد ألعال رجاء 
عرضتهما على المجلس.

199-200 17 تقرير لجنة الشؤون البلدية و القروية عن االقتراحات المقدمة من بعض حضرات النواب المحترمين رجاء عرضها على المجلس.

201-202 18 تقارير لجنة الشؤون البلدية والقروية عن االقتراحات برغبات المقدمة من بعض حضرات النواب المحترمين رجاء عرضها على المجلس

203 19 تقرير لجنة الشؤون البلدية والقروية عن االقتراحات المقدمة من بعض حضرات النواب المحترمين رجاء عرضه على المجلس

204 20 تقرير لجنة الشؤون البلدية و القروية عن االقتراحات المقدمة من بعض حضرات النواب المحترمين رجاء عرضه على المجلس

205 21 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن اقتراح حضرة النائب المحترم المنجى المنجى محمد بطلب إنشاء فرع لمصلحة الطب الشرعي بمدينة المنصورة.

206 22 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم حامد العال يلى بك بإنشاء محكمة ابتدائية لمحافظة دمياط

207 23 تقرير لجنة الشؤون الحربية والبحرية عن االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم محمد سالم جبر الخاص بإنشاء مدرسة بحرية صناعية بجهة الورديان 
باإلسكندرية

208 24 قرير لجنة الشؤون التجارية والصناعية عن اقتراح حضرة النائب المحترم عبد اللطيف أحمد إبراهيم الخاص بإنشاء مكتب يتبع مصلحة المناجم و المحاجر
بمدينة القصير تسهيال ألعمال الشرآات

209-215 25 تقرير لجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاق النقل الجوى المنتظم بين مصر و النرويج الموقع في 11 مارس سنة 1950

216-221 26 تقرير لجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاق النقل الجوى المنتظم بين مصر و الدنمرك الموقع بالقاهرة في 14 مارس سنة 1950 
رجاء عرضه على المجلس

222-226 27 تقرير لجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاق النقل الجوى المنتظم بين مصر و هولندا الموقع في 8 ديسمبر سنة 1949

227-228 28 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من محمود إسماعيل الصنفاوى في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم الشيخ عباس 
متولي حمادة نائب سنحا

229-232 29 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من األستاذ عبد العزيز الصفتى في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم حافظ شيحا نائب
عابدين

233-234 30 تقرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن الطعنين المقدمين من أحمد يوسف السيد و على دياب على في صحة انتخاب النائب المحترم عبد العاطى 
عبد المجيد حسن نائب دندرة
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235-239 31 تقرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن الطعنين المقدمين من طه في عمر و يحيى آامل بسيونى في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم محمد
الدسوقي  رشدان نائب دائرة الحوامدية

240-244 32 قرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن الطعنين المقدمين من أبى بكر هارون القناشى و حسين حجاب بك في صحة انتخاب حضرة النائب
المحترم جمعه سكران جبيل نائب العامرية.

245-247 33

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع قانون 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس األموال المنقولة و على األرباح التجارية و الصناعية و على آسب 

لعمل. 2- االقتراح بقانون الخاص بالمجلس البلدي ببندر بور سعيد. 3- مشروع قانون بالموافقة على اتفاق النقل الجوى المنتظم بين مصر و النرويج الموقع 
في 11 مارس سنة 1950. 4- مشروع قانون بالموافقة على اتفاق النقل الجوى المنتظم بين مصر والدنمارك المواقع بالقاهرة في 14 مارس سنة 1950. 5-

مشروع قانون بالموافقة على اتفاق النقل الجوى المنتظم بين مصر و هولندا الموقع في 8 ديسمبر سنة 1949.

10 1 32 1950/6/13 36-54 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 1950-1951 (المصروفات ) فسم11- "وزارة الصحة العمومية "

55-56 2 تقرير لجنة الشؤون الداخلية عن االقتراحات المقدمة من بعض حضرات النواب المحترمين

57-58 3 تقرير لجنة الشؤون الداخلية عن اقتراحات برغبة مقدمة من بعض حضرات النواب المحترمين

59-60 4

: 1- اقتراح مقدم من حضرة النائب المحترم الدآتور عباس حلمي طلعت بشأن جعل المكافأة المخصصة لمحفظي القرآن  تقرير اللجنة عن االقتراحات اآلتية
الكريم بالمدارس األولية مرتبا ثابتا و رفعها  إلى ثالثة جنيهات خالف العالوة. 2- اقتراح مقدم من حضرة النائب المحترم زايد مبروك زايد بشأن أنصاف 

مدرسي تحفظ القرآن بالمدارس األولية واإللزامية. 3- اقتراح مقدم من حضرة النائب المحترم أبو المجد محمد الناظر بك بطلب تقديم وجبة غذاء لمدارس 
تحفيظ القرآن وآتاتيب اقري. 4- اقتراح مقدم من حضرة النائب المحترم على آامل آيالني بتقرير وجب غذاء لتالميذ أقسام الحفاظ بالمدارس األولية

61 5 تقرير لجنة الشؤون الداخلية عن االقتراحين

62-84 6 لجنة الشؤون التجارية والصناعية عن مشروع قانون باإلذن لوزارة التجارة والصناعة في منح تراخيص البحث عن المعادن و استفالل المناجم

85-86 7 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على اقتراح بقانون بتعديل الفقرة الخامسة من المادة 99 من المرسوم 
بقانون رقم 78 لسنة 1939 المشتمل على الئحة ترتيب المحاآم الشرعية و اإلجراءات المتعلقة بها.

87-88 8 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن الباب الثالث (في تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية ) والباب الرابع (في االفراج تحت شرط) من مشروع قانون اإلجراءات 
الجنايئة

10 1 33 1950/6/19 44 1 اإلجابة عن السؤال 2

45-47 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بتخصيص مبلغ ثالثمائة و اثنين و ثمانين ألفا و ثمانمائة من المال االحتياطي لرفع تكاليف برنامج السنوات 
الخمس

48-49 3 تقرير لجنة الشؤون البلدية و القروية عن االقتراحين المقدمين من حضرتي النائبين المحترمين الشيخ عبده البرتقالي و الشيخ منصور سليمان ساعد، رجاء 
عرضه على المجلس.
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50 4 تقرير لجنة الشؤون البلدية و القروية عن االقتراحات المقدمة من بعض حضرات النواب المحترمين رجاء عرضه على المجلس.

51-52 5 تقريري لجنة الشؤون البلدية والقروية عن االقتراحات المقدمة من بعض حضرات النواب المحترمين رجاء عرضهما على المجلس الموقر

53-54 6 تقرير لجنة الشؤون البلدية و القروية عن ثالثة اقتراحات مقدمة من حضرات النواب المحترمين حسين فوزي البرادعى بك، و أبو العينين جعفر سالم، و
فضل اهللا الشافعي أبو وافية، رجاء عرضه على المجلس

55-56 7 تقرير لجنة الشؤون البلدية و القروية عن االقتراحات المقدمة من بعض حضرات النواب المحترمين رجاء عرضهما على المجلس.

57 8 تقرير لجنة الشؤون الداخلية عن اقتراحات برغبة مقدمة من بعض حضرات النواب المحترمين.

58-59 9

االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم حسين فوزي البرادعى بك، بإنشاء مستشفى لألمراض -1 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن االقتراحات اآلتية:
لصدرية بمرآز آفر الزيات. 2- االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم عبد العزيز همام ذآى، بإنشاء مستشفى مرآزي أو وحدة صحية باسطنها مرآز 

فوسنا منوفية. 3- االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم عبد اللطيف أحمد إبراهيم، بإنشاء مستشفى جديد بأسوان أو بناء دور علوى بالمستشفى األميرى 
بها. الحالي

60-67 10 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم أحمد مفتاح معبد نائب أبشواى رجاء عرضه
على المجلس.

68-69 11 تقرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم شاآر محمد عبد ألعال بك نائب البدارى رجاء 
عرضه على المجلس

70-73 12 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن المشروع بقانون الخاص ببيان أحوال مسؤولية الوزراء التي لم يتناولها قانون العقوبات، رجاء عرضه على المجلس

74-77 13 قرير لجنة الشؤون التشريعية عن االقتراحين بقانون المقدمين من حضرتي النائبين المحترمين عبد الغنى عبد الجليل أبو سمرة و محمد زآى حسين بك
بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة و االقتراح بقانون المماثل الوارد من مجلس الشيوخ رجاء عرضه على المجلس.

78-79 14

بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1-مشروع قانون باإلشراف و الرقابة على هيئة التأمين و 
تكوين األموال. 2- مشروع قانون باإلذن لوزارة التجارة و الصناعة في منح تراخيص عن المعادن و استغالل المناجم. 3- مشروع قانون بتعديل مرتبات 
بعض رجال ملجس الدولة. 4- التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من المرسوم بقانون الصادر في 10 مايو سنة 

1926 تقرير بعض المحظورات على صيد األسماك. 5- مشروع قانون بتخصيص مبلغ 382,800 ج.م من المال االحتياطي لرفع تكاليف برنامج السنوات 
الخمس.

10 1 34 1950/6/26

10 1 34 1950/6/27 57-72 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 1950-1951 -المصروفات - قسم 16 وزارة المواصالت

73-83 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1950-1951 المصروفات قسم 6- (وزارة المالية )
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84-105 3 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن بعض االقتراحات بقوانين المحالة عليها من المجلس

106-108 4 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن بعض االقتراحات برغبات المحالة عليها من المجلس

109 5 تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن اقتراح حضرة النائب المحترم حامد العاليلى  بك إنشاء قسم ثانوي بمعهد دمياط

110 6 تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم عن اقتراح حضرة النائب المحترم محمد تمام جاد اهللا قيام وزارة المعارف العمومية بمنح آل تلميذ في المدارس األولية 
جلبابا في أول الصيف وجلبابا في أول الشتاء و صندال في أول العام الدراسي

111-112 7 تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم عن اقتراح حضرة النائب المحترم حسين السيسى فتح باب االنتساب إلى المعاهد العليا وآليات الجامعة

113-115 8 تقرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم عبد الفتاح حسن نائب بسيون

116-117 9 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من محمد عزت الليثى زعفراني في صحة انتخاب حضرة النائب للمحترم محمد مأمون
الريادى نائب الواسطى

118 10 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب وزارة العدل رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم معوض جاد المولى بك للتمكن من السير في 
اإلجراءات القانونية في قضية الجنحة رقم 4720 سنة 1949 الدرب األحمر

119 11 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب وزارة العدل رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم يس سراج الدين المكان السير في اإلجراءات
القانونية في قضية الجنحة رقم 558 سنة 1948 المنشية

120-122 12 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن اقتراح حضرة النائب المحترم محمد عبد المنعم ناصف بإنشاء محكمة استئناف بمدينة طنطا

123-126 13 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن االقتراح بقانون بربط درجات أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعات المصرية بدرجات رجال القضاء و النيابة

127 14 14 من مشروع  تقرير اللجنة التي شكلت بقرار من مجلس النواب لالشتراك مع لجنة من مجلس الشيوخ عن التعديل الذي أدخله مجلس النواب على المادة
القانون الخاص بإنشاء و تنظيم جامعة إبراهيم باشا الكبير، والذي لم يوافق عليه مجلس الشيوخ. رجاء عرضه على المجلس

128-130 15
بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون ببيان أحوال مسئولية الوزراء التي لم 

يتناولها قانون العقوبات نص المادة 14 من مشروع القانون الخاص بإنشاء و تنظيم جامعة إبراهيم باشا الكبير. 2-االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب 
المحترم الدآتور عزيز فهمي بربط درجات أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعات المصرية بدرجات النيابة و القضاء.

131-146 16 تقرير لجنة الشؤون االجتماعية والعمل عن مشروع قانون الضمان االجتماعي

147-148 17 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع  قانون بالضمان االجتماعي

149-150 18 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون اإلجراءات الجنائية
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151-153 19 بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون الضمان االجتماعي. 2- مشروع قانون 
اإلجراءات الجنائية.

155-198 20 مشروع قانون االجرءات الجنائية آما أقره مجلس النواب

10 1 35 1950/7/3 45-65 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1950-1951  المصروفات قسم 13 - وزارة العدل

66-76 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية الدولة للسنة المالية 1950-1951  المصروفات قسم 18- وزارة الشؤون االجتماعية

77-80 3 تقرير لجنة الشؤون المالية رقم 92 عن مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 1950-1951  المصروفات قسم 18 - وزارة الشؤون االجتماعية

10 extra. 1 1950/9/17 1-6 ملحق12-1

10 extra. 1 1950/9/18

10 extra. 1 1950/10/2 39-40 1 126,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1951/50 قسم 11 (وزارة الصحة العمومية  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مرسوم بقانون بفتح اعتماد إضافي قدره
) فرع 3 (مصلحة الصحة الوقائية ) باب 3 ( أحمال جديدة) لشراء الكميات الالزمة من مرآبات السلفا لمكافحة وباء الحمى الشوآية

41-42 2 161 لسنة 1950 الخاص بتعيين مناطق زراعة  تقرير الهيئة المشكلة من لجنتي الشؤون الزراعية و شؤون القطن والمحاصيل عن المرسوم بقانون رقم
األصناف المختلفة من القطن في سنة 1950-1951 الزراعية

43-44 3 مذآرة إيضاحية عن مرسوم بقانون رقم 162 سنة 1950 بتعيين المساحة التي تزرع قمحا و شعيرا في سنة 1950-1951 الزراعية

45-49 4 تقرير عن المرسوم بقانون رقم 163 سنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري و تحديد األرباح

50-51 5 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي قدره 22500 ج في ميزانية السنة المالية 1950-1951 قسم 9 ( وزارة المعارف العمومية 
) فرع 4 (التعليم العام) باب 1 (مهايا و أجر و مرتبات ) لرفع درجة 300 وظيفة من الرابعة إلى الثالثة

52-53 6 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي قدره 193,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1950-1951 قسم 9 (وزارة المعارف 
العمومية ) فرع 4 (التعليم العام ) باب 3 ( أعمال جديدة) لشراء بعض األبنية الالزمة لمدارسها لنظره على وجه االستعجال

54-57 7 تقرير لجنة شؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1950-1951 قسم 9 (وزارة المعارف العمومية) فرع 4 (التعليم 
العام) باب1 (مهايا و أجر و مرتبات ) اعتماد إضافي قدره 225000 جنيه إلنشاء 10644 وظيفة لمعلمي و لموظفي التعليم الحر

58-60 8
10,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1950-1951 قسم 16( وزارة المواصالت)  قرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي قدره

فرع 7 (النقل) باب3 ( أعمال جديدة) زيادة على االعتماد المدرج لشراء وصيانة سيارات لوزارة المعارف العمومية على أن يؤخذ هذا االعتماد اإلضافي من 
وفور الباب الثالث من ميزانية قسم 9 (وزارة المعارف العمومية ) فرع 4 (التعليم العام)

61-62 9 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي قدره 28500 ج في ميزانية السنة المالية 1950-1951 قسم 5 (وزارة الخارجية ) باب 2 
(مصروفات عامة) لدفع قيمة اشتراك مصر في مشروع هيئة األمم المتحدة للمعونة الفنية
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63-64 10

بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وفقوا على مشروعات القوانين اآلتى بيانها: 1- قتح اعتماد إضافى قدره 22,500 
جنيه فى ميزانية وزارة المعارف العمومية (التعليم العام) للسنة المالية 1951/1950 لرفع درجة 300 وظيفة من الرابعة الى الثالث على أن يؤخذ هذا 

العتماد من وفور الباب األول من الميزانية المذآور. 2- فتح اعتماد إضافى قدره 28,500 جنيه فى ميزانية وزارة الخارجية للسنة المالية 1951/1950 لدفع 
يمة اشتراك مصر فى مشروع هيئة األمم المتحدة الموضوع لتقديم المساعدات الفنية للبالد الصغير على أن يؤخذ هذا االعتماد من وفور الميزانية العامة

6 من قانون ربط الميزانية. 3- فتح اعتماد إضافى قدره 113,000 جنيه فى ميزانية وزارة المعارف العمومية فرع4 (التعليم العام)  ستثناء من حكم المادة
للسنة المالية 1951/1950 النشاء 10644 وظيفة لمعلمى و لموظفى التعليم الحر. وذلك عن المدة الباقية من السنة المالية المذآورة. على أن يؤخذ هذا 

10 (إعانات للمدارس الحرة). 5- فتح اعتماد إضافى قدره 70,000 جنيه فى ميزانية  العتماد من االعتماد المدرج فى الباب الثانى من نفس الفرع و تحت بند
وزارة المواصالت فرع 7 (النقل) للسنة المالية 1951/1950 زيادة على االعتماد المدرج لشراء و صيانة سيارات لوزارة المعارف العمومية على أن يؤخذ 

هذا االعتماد من وفور الباب الثالث من ميزانية وزارة المعارف العمومية.

65-66 11 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على االقتراح بقانون بتعيين المساحة التي تزرع قمحا و شعيرا في سنة 
1950-1951 الزراعية.

67-68 12 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على: 1- مشروع قانون بالموافقة على اتفاق بين الحكومة المصرية و بين 
وآالة األفاثة واألعمال التابعة لألمم المتحدة. 2- مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية الخدمات الطبية.

10 extra. 2 1950/10/9

10 2 0 1950/11/16

10 2 1 1950/11/16

10 2 2 1950/11/27 38-42 1 تشكيل اللجان

43-44 2 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن مشروع قانون بشأن تطع المياه المرشحة عن األماآن المؤجرة

45-46 3 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1943 بشأن الباعة المتجولين

47-50 4 تقرير لجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاق النقل الجوى المنتظم بين مصر و سويسرا الموقع بالقاهرة في 15 مايو سنة 1950

51-53 5 تقرير لجنة الشؤون البلدية والقروية عن مشروع قانون بإنشاء صندوق تعاوني للتأمين المشترك لتعويض أصحاب المواشي التي تذبح بالسلخانات و تعدم 
لحومها إلصابتهم بأمراض أو لعدم صالحيتها لالستهالك

54-56 6 1951/1950 بمبلغ 8610 جنيهات بالقسم 5 (وزارة الخارجية)  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 
إلنشاء مفوضية بالمملكة المتوآلة اليمنية

57-58 7 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 25000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1950-1951 بالباب األول من القسم 5 
(وزارة الخارجية ) لمواجهة ما يصرف للموظفين تعويضا عن فرق التخفيض الناتج من هبوط سعر الجنيه المصري
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59-60 8 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 100,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1950-1951 بالباب الثالث من القسم 5 
(وزارة الخارجية ) لتكاليف نقل األصناف المعروضة من هيئة اإلغاثة ألمريكية للشرق األوسط لتوزيعها على الالجئين من عرب فلسطين

61-63 9 246 جنيها في ميزانية السنة المالية 1950-1951 بالباب األول من الفرع 4 من  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
القسم 7 (وزارة االقتصاد الوطني) قيمة التكاليف الخاصة برفع مربوط بعض الوظائف العسكرية عن المدة الباقية من السنة الحالية

64-65 10 14000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1950-1951 بالباب الثالث من الفرع 4 من  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
القسم 9 (وزارة المعارف العمومية ) للمساهمة في بناء المدرسة الثانوية الجديدة للبنيين التي تشيدها الجمعية التعاونية المصرية باإلسماعيلية

66-67 11 6,500 جنيه في ميزانية السنة المالية 1950-1951 بالباب الثالث من الفرع ا من  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
القسم 11 (وزارة الصحة العمومية ) لمواجهة المصروفات الالزمة إلنشاء مرآز تدريب لمكافحة األمراض التناسلية

68-69 12 5000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1950-1951 بالباب الثالث من الفرع 1 من  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
القسم 11 (وزارة الصحة العمومية ) لمكافحة الجامبيا

70-71 13 34400 جنيه في ميزانية السنة المالية 1950-1951 بالباب الثاني من الفرع 5 من  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
القسم 12 (وزارة الشؤون البلدية والقروية ) زيادة على االعتماد المدرج لرصف الجانب البحري من شارع األهرام

72-73 14 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 500,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1950-1951 بالباب الثاني من القسم 15 
"وزارة الزراعة" لشراء آيميائيات لمقاومة دودة ورق القطن

74-75 15
7 (وزارة  التجارة 1950-1951 قسم مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع المرسوم بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية
والصناعة ) فرع 4(مصلحة الدمغ والموازين) باب 3 ( أعمال جديدة) قدره 24000 ج إلنشاء دار سك النقود مع رفع تكاليف هذا العمل من 50,000 ج إلى 

ج 120 000
76-77 16 مذآرة إيضاحية مرفوعة لمجلس الوزراء عن مرسوم بمشروع قانون بوقف التقادم المسقط لحق الحكومة في المطالبة بالضريبة على إيرادات رؤوس األموال

المنقولة و على األرباح التجارية والصناعية و على األرباح االستثنائية

78-80 17

1943 73 لسنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم -1 يان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وفقوا على:
بشأن الباعة المتجولين. 2- مشروع قانون بالموافقة على اتفاق النقل الجوى المنتظم بين مصر و سوييسرا الموقع بالقاهرة فى 15 مايو سنة 1950. 3- 

1951/1950 بمبلغ 8,610 جنيه قسم 5 (وزارة الخارجية ) ألنشاء مفوضية بالمملكة المتوآلية  مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى فى ميزانية السنة المالية
اليمنية. 4- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى فى ميزانية السنة المالية 1951/1950 بمبلغ 25,000 ج قسم 5 ( وزارة الخارجية ) باب 1 (ماهيات و أجر و 
مرتبات ) وذلك لمواجهة ما يصرف للموظفين تعويضا عن فرق التخفيض الناتج من هبوط سعر الجنيه المصرى. 5- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى فى 

1951/1950 بمبلغ 100,000 جنيه قسم 5 (وزارة الحارجية) باب 3 ( أعمال جديدة) لتكاليف نقل األصناف المعروضة فى هيئة  ميزانية السنة المالية
إلغاثة األمريكية للشرق األوسط لتوزيعها على الالئجين من عرب فلسطين. 6- مشروع قانون بتعديل بعض الوظائف و فتح إعتماد إضافى فى ميزانية السنة 
لمالية 1951/1950 بمبلغ 246 جنيها قسم 7 (وزارة االقتصاد الوطنى) فرع 4 (مصلحة مصايد األسماك) باب1 (ماهيات وأجر و مرتبات) عن المدة الباقية 

( 9 (وزارة المعارف العمومية 14000 جنيه قسم 1950-1951 بمبلغ مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى فى ميزانية السنة المالية -7 من السنة المالية الحالية.
1950-1951 9 لمواجهة المصاريف الالزمة النشاء مرآز تدريب لمكافحة األمراض التناسلية. ( 11 (وزارة الصحة العمومية -بمبلغ 6500 جنيه قسم
 (مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى فى ميزانية السنة المالية 1950-1951 بمبلع 50000 جنيه قسم 11 (وزارة الصحة العمومية) فرع 1 (الديوان العام

  باب3 ( أعمال جديدة ) لمكافحة بعوض الجامبيا. 10-مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى فى ميزانية السنة المالية 1950-1951 بمبلغ 34,400 جنيه قسم 12
) فرع 5 (مصلحة التنظيم ) زيادة على االعتماد المدرج لرصف الجانب البحرىمن شارع األهرام. 11- مشروع قانون ) وزارة الشؤون البلدية و القروية

 بفتح اعتماد إضافى فى ميزانية السنة المالية 19-1951 بمبلغ 500,000 جنيه قسم 15 (وزارة الزراعية) باب2 (مصروفات عامة) لشراء آيمائيات لمقاومة
 دودة ورق القطن. 12- مشروع قانون بفتح اعتماد أضافى بمبلغ 34,000 جنيه إلنشاء دار سك النقود مع رفع تكاليف هذا العمل من 50,000 جنيه الى

 جنيه فى ميزانية وزارة التجارة والصناعة، و من 50000 جنيه الى 80000 جنيه فى ميزانية مصلحة المبانى األميرية. 13-مشروع قانون بوقف 120,000
. التقادم المسقط لحق الحكومة فى المطابعة بالضريبة على إيرادات رؤوس األموال المنقولة و على األرباح التجارية والصناعية و على األرباح االستثنائية
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10 2 3 1950/12/4

10 2 3 1950/12/5 40-41 1 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون بشأن قطع المياه المرشحة عن األماآن المؤجرة

10 2 3 42 2 تقرير لجنة الشؤون االقتصادية عن مشروع قانون بتأجير قطعة أرض من أمالك الدولة الخصوصية بإيجار أسمى

43-44 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 22540 جنيها في ميزانية السنة المالية 1950-1951 بالبابين الثاني و الثالث من 
الفرع 3 من القسم 1 (المخصصات الملكية و ديوان جاللة الملك) لتسوية تجاوزات هذين البابين

45-47 4

تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروعي قانونين: (األول) بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 75000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1947-1948 الباب 2 من الفرع 
1 من القسم 8 (وزارة المعارف العمومية ) لزيادة إعادة جامعة فؤاد األول و مثله في ميزانية جامعة فؤاد األول للسنة المالية 1947-1948 بالباب الثالث 

لمشروع إنشاء المدينة الجامعية. (الثاني) بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 83160 جنيها في ميزانية السنة المالية 1948-1949 بالباب 3 من الفرع 6 من القسم 6 
(وزارة المالية ) لشراء قطعة أرض من أراضى مدينة األوقاف بالجيزة ألغراض مجلس فؤاد األول األهلي للبحوث وعيرها

48-50 5 50,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1950-1951 بالباب 2 من الفرع 3 من القسم  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
14 (وزارة األشغال العمومية ) زيادة على االعتماد المدرج لمباني الوزارات والمصالح

51-53 6 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 10,000 ج في ميزانية السنة المالية 1949-1950 باب 3 فرع 2 فسم 7 (وزارة 
التجارة والصناعة ) قيمة حصة الحكومة في رأس المال المقدر لتكوين شرآة لدراسة مشروع إنشاء صناعة الحديد والصلب من خام الحديد المصري

54-55 7 تقرير لجنة الشؤون المالية عن فتح اعتماد إضافي بمبلغ 22500 جنيه في ميزانية السنة المالية 1950-1951 بالباب 2 فرع 5 قسم 6(وزارة المالية ) لمقابلة 
التجاوز المنتظر في البند 15

56-59 8
تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروعي قانونين أولهما بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 600,000 ج في ميزانية السنة المالية 1950-1951 قسم 27 ( تنفيذ 

برنامج السنوات الخمس) زيادة على اعتماد مصلحة الري، وثانيها بزيادة تكاليف برنامج السنوات الخمس لرفع التكاليف النهائية لمشروع قناطر أدفينا من 
3,500,000 ج إلى 4,100,000ج

60-62 9 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 16170 جنيها في ميزانية السنة المالية 1950-1951 بالباب األول من ميزانية 
جامعة إبراهيم باشا الكبير لمواجهة مصروفات قبول أآبر عدد ممكن من الحاصلين على شهادة التوجيهية بكليات هذه الجامعة

63-65 10 144 لسنة 1946 بفتح اعتماد إضافي في ميزانية وزارة الخارجية للسنة المالية 1946-1947 بالباب  تقرير لجنة الشؤون المالية عن المرسوم بقانون رقم
الثاني لتسديد متاجر اشتراك مصر في عصبة األمم

66-70 11 1950-1951 بالباب الثالث من  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ ثالثة ماليين من الجنيهات في ميزانية السنة المالية
آل من الفرع 2 من القسم 17 (وزارة الحربية و البحرية) لشراء األصناف الضرورية لتزويد القوات البرية و البحرية والجوية بما يلزمها

71-74 12
19501-951 باب2 40000 ج في ميزانية جامعة فؤاد األول للسنة المالية تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ

لمصروفات إنشاء فرع بكلية طب قصر العيني بمدينة طنطا ومثله الميزانية العامة باب2 فرع 1 قسم 9 (وزارة المعارف العمومية) لرفع إعانة جامعة فؤاد 
األول

75-76 13 100,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1950-1951 قسم 28 (مصروفات غير  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
منظورة) لمواجهة المنتظر صرفه حتى نهاية السنة المالية الحالية

77 14 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء الموقر بشأن السيارات والموتوسيكالت الالزمة لوزارة التموين
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78-80 15

-2 1- مشروع قانون بشأن قطع الرئيسية عن األماآن المؤجرة. بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على:
مشروع قانون بتأجير قطعة ارض من أمالك الدولة الخصوصية لمبرة محمد على الكبير لبندر ميت غمر بإيجار سمى قدره جنيه واحد سنويا و لمدة عشرين 

سنة. 3- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 22,540 جينها فى ميزانية السنة المالية 1950-1951 بالبا بين الثانى والثالث من الفرع 3 من القسم 1 
(المخصصات الملكية و ديوان جاللة الملك) لتسوية تجاوزات هذين البابين. 4- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 50,000 (معدال الى 90,000 ج) فى 

ميزانية السنة المالية 1950-1951 بالباب 2 من الفرع 3 من القسم 14 (وزارة األشغال العمومية) زيادة عن اإلعتماد لمدرج لمبانى الوزارات والمصارح. 
5- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 22,500 ج فى ميزانية السنة المالية 1950-1951 بالباب 2 فرع 5 قسم 6 (وزارة المالية ) لمقابلة التجاوز 

المنظور فى البند 15. 6- مشروع قانون بزيادة تكاليف برنامج السنوات الخمس، لرفع التكاليف النهائية لمشروع قناطر أدفينا من  3,500,000 ج الى 
السنة ميزانية ف 600 000 بمبلغ إضاف اعتماد بفتح قانون مشروع 7 ج 4 100 16,170 ج فى000 لتنفيذ برنامج السنوات الخمس زيادة على اعتماد مصلحة الرى. 8-مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ ,27  المالية 1951-1950 قسم

ميزانية السنة المالية 1950-1951  بالباب األول من ميزانية جامعة إبراهيم باشا الكبير لمواجهة مصروفات قبول أآبر عدد ممكن من الحاصلين على شهادة 
لتوجيهية بكليات هذه الجامعة. 9-مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ اعتماد إضافى بمبلغ 3,000,000 فى ميزانية السنة المالية 1950-1951 بالباب 

الثالث من الفرع 2 و1 من القسم 17 (وزارة الحربية البحرية ) لشراء األصناف الضرورية لتزويد القوات البحرية والبرية  والجوية  بما يلزمها. 10- 
(40,000 جنيه) معبال الى 35,000 فى ميزانية جامع فؤاد األول للسنة المالية 1951/1950 باب لمصروفات انشاء  مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ

2 فرع 1 قسم 9 (وزارة المعارف العمومية ) لرفع اعانة الجامعة. 11- مشروع  فرع بكلية ظب القصر العينى بمدينة طنطا و مثله فى الميزانية العامة باب
قانون بفتح اعماد إضافى بمبلغ 100,000 جنيه (خفض الى 50,000 جنيه) فى ميزانية السنة المالية 1951/1950 قسم 28 (مصروفات غير منظورة ) 

لمواجهة المنتظر صرفه حتىى نهاية السنة المالية الحالية. 12-مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 16,000 فى ميزانية السنة الماليةس 1951-1950 
13-مشروع قانون بإنشاء صندوف لشراء و صيانة سيارات و موتوسيكالت لوزارة التموين. أعمال جديدة) باب3 ( 7 (النقل) قسم 16 وزارة المواصالت فرع

 ألصابتها بأمراض أو لعدم صالحيتها لالستهالك.

81-89 16 تقرير لجنة الشؤون التجارية والصناعية عن مشروع قانون بمزاولة مهنة وآالء البراءات

90-94 17 تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم عن مشروع قانون بإنشاء معهد الوثائق والمكتبات في جامعة فؤاد األول وبالالئحة األساسية

95-96 18 تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم عن مشروع قانون بتشكيل مجلس التأديب المخصوص للموظفين اإلداريين والفنيين من غير أعضاء هيئة التدريس 
بالجامعات

97-98 19 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بتشكيل مجلس التأديب المخصوص للموظفين و 
اإلداريين و الفنيين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

10 2 4 1950/12/11,12 1-34

57 1 اإلجابة عن السؤال رقم 12

58-59 2 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء بالسم و وافقوا على: 1- مشروع قانون خاص بمزاولة مهنة وآالء البراءات. 2-مشروع 
قانون خاص بإنشاء معهد الوثائق والمكتبات بجامعة فؤاد األول بالالئحة األساسية لهذا المعهد.

60-63 3 تقرير لجنة الرد على خطاب العرش

10 2 5 1950/12/18 45-46 1 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن العرائض التي نظرتها اللجنة وما رأته في آل منها
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47-48 2
تقرير لجنة الشؤون الحربية والبحرية عن االقتراحين اآلتيين: 1- االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم إبراهيم شكري بإنشاء معهد و مصنع لألبحاث 

والمنتجات الذرية تمشيا مع التطور العلمي من ناحية و استكماال لوسائل الدفاع عن آياننا من جهة أخرى. 2- االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم اللواء 
محمد فتوح باشا بالبدء فورا بإنشاء و تنظيم الدفاع السلبي في أنحاء المملكة المصلية.

49-50 3 12000 جنيه في ميزانية جامعة فؤاد األول عن السنة المالية 1950-1951 لمقابلة  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
الزيادة الناجمة عن المساهمة في تكاليف أغذية الطلبة

51-52 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 72000 ج في ميزانية السنة المالية 1950-1951 قسم 22 (مصروفات تصفية حالة 
الطوارئ)

53-55 5 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 120,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1950-1951 باب3 فرع 5 قسم 9 (وزارة 
المعارف العمومية) لمشروعات التعليم األولى ضمن البند 16(مصروفات مكافحة الجهل و الفقر والمرض)

56-58 6 تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن مشروع القانون الوارد من مجلس الشيوخ الخاص بتعديل المادة 27 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 
بإعادة تنظيم الجامع األزهر

59-62 7 تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن مشروع قانون بتعديل الفقرة (2) م المادة 104 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع 
األزهر

63-64 8 تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم عبد الرحمن عنبر بتعديل المادة 106 من المرسوم بقانون 
رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع األزهر

65-72 9 تقرير لجنة الشؤون الزراعية عن مشروع قانون خاص باالتجار في مبيدات الحشرات واألمراض النباتية وصناعتها

73-74 10

12,000 ج في ميزانية مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ -1 بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء بالسم و وافقوا على:
جامعة فؤاد األول لمقابلة الزيادة الناجمة عن المساهمة في تكاليف أغذية الطلبة. 2- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 72,000 ج في القسم 22 

(مصروفات تصفية حالة الطوارئ). 3-مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 120,000 ج باب 2 فرع 5 فسم 9 (وزارة المعارف العمومية) لمشروعات 
التعليم األولى ضمن البند 16 (مصروفات مكافحة الجهل والفقر والمرض). 4- مشروع قانون خاص بتعديل المادة 27 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 

1936 بإعادة تنظيم الجامع األزهر. 5-مشروع قانون خاص بتعديل الفقرة 2 من المادة 104 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع 
ألزهر. 6- القتراح بقانون بتعديل المادة 106 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع األزهر. 7- مشروع قانون خاص باالتجار في 

وصناعتها. النباتية واألمراض الحشرات مبيدات

75-85 11 تقرير لجنة الشؤون الزراعية عن مشروع قانون بإحصاء بعض الحيوانات وباالحتياطيات التي تتخذ لمقاومة األمراض المعدية والوبائية في الحيوانات
والطيور المستأنسة

10 2 6 1950/12/25 1-25 الوقائع المصرية 5 فبراير سنة 1951

10 2 6 1950/12/25

10 2 6 1950/12/26 41 1 اإلجابة عن السؤال رقم 4

10 2 6 42 2 6250 ج (عدل إلى 5000 ج) في ميزانية السنة المالية 1950-1951 في  مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
الباب األول من القسم 13 (وزارة العدل) إلنشاء خمسين وظيفة لقضاة من الدرجة الثانية
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43-44 3
بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون خاص بإحصاء بعض الحيوانات و 

باالحتياطيات التي تتخذ لمقاومه األمراض ألمعديه والوبائية في الحيوانات و الطيور المستأنسة. 2- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 6250 ج (عدل 
إلى 5000 ج) في ميزانية السنة المالية 1950-1951 في الباب األول م القسم 13 (وزارة العدل) إلنشاء خمسين وظيفة لقضاة من الدرجة الثانية.

45-50 4 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من الشيخ حسن مبروك بك في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم محمد عبد الرحمن 
محمد نائب دائرة نقطة بولس السلخانة

51-52 5 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم على الطعن المقدم في صحة نيابة حضرة النائب المحترم محمد عبد الرحمن محمد.

53-54 6 بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على قبول الطعن المقدم في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم  محمد 
عبد الرحمن محمد.

55 7 تقرر لجنة االقتراحات والعرائض عن بعض االقتراحات برغبات المحالة عليها من المجلس

56-58 8 تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن المرسوم بقانون رقم 177 لسنة 1950 بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 4660 جنيها في ميزانية الجامع األزهر 
والمعاهد الدينية للسنة المالية 1951-1950

59-75 9 تقرير اللجنة عن مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لوزارة األوقاف للسنة المالية 1946-1947 و عن تقرير ديوان المحاسبة عن هذا الحساب

76-79 10

تقرير لجنة الشؤون المالية عن: 1- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 1,150,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1950-1951 بالفرع 1 قسم 9 ( 
وزارة المعارف العمومية ) منه 730000 جنيه في باب 2 لزيادة إعانة جامعة فاروق األول لشراء مبنى المدرسة اإليطالية بالشاطبى و الباقي و قدره 

420000 جنيه في باب 3 لشراء استديو لوتوريا باألهرام و مدرسة الخديوي األول اإليطالية باإلسكندرية. 2- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 
730000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1950-1951 لجامعة فاروق األول باب 3 لشراء المدرسة اإليطالية بالشاطبى

80-84 11 تقرير لجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاق النقل الجوى المنتظم بين مصر و ترآيا بالموقع بأنقره في 12 أبريل سنة 1950

85-90 12 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون ببيان اإلجراءات التي تتبع أمام مجلس األحكام المخصوص

10 2 7 1951/1/1 43-44 1 تقرير لجنة الشؤون البلدية والقروية عن االقتراحات المقدمة من حضرة النائب المحترم محمود فهمي المكاوي

45-46 2 176 لسنة 1950 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 119 لسنة 1948 الخاص باإلذن لوزير المالية في  تقرير لجنة الشؤون المالية عن المرسوم بقانون رقم
إصدار أذون على الخزانة في حدود مبلغ خمسين مليونا من الجنيهات لتغطية ورق النقد الذي يصدره البنك األهلي و لتمويل محصول القطن

47-48 3 1,000,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1950-1951 قسم 23 ( إعانة غالة  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
المعيشة ) لمواجهة المنتظر صرفه حتى نهاية السنة المالية

49-53 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 350,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1950-1951 تحت قسم خاص بعنوان 
"تكملة أنصاف العمال"
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54-55 5

مشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لوزارة األوقاف للسنة -1 بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على:
المالية 1946-1947. 2- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 1,150,000 جنيه فى ميزانية السنة المالية 1950-1951 بالفرع 1 قسم 9 (وزارة 

المعارف العمومية ) منه 730,000 جنيه فى باب 2 لزيادة اعادة جامع فاروق األول لشراء مبنى المدرسة اإليطالية بالشاطبى والباقى قدره 420,000 فى 
باب 3 لشراءات لتيوريا باألهرام و مدرسة الخديوى األول االيطالية باالسكندرية. 3- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 730,000 ج فى ميزانية السنة 

المالية 1950-1951 فى ميزانية جامعة فاروق األول باب 3 لشراء المدرسة االيطالية بالشاطبى. 4- مشروع قانون ببيان االجراءات الى تتبع أمام مجلس 
األحكام المخصوص. 5- مشروع قانون بالموافقة على اتفاق النقل الجوى المنتظم بين مصر و ترآيا الموقع بأنقرة فى12 أبريل سنة 1950. 6- مشروع 

1,000,000 جنيه فى قسم 33 (اعانة غالء المعيشة) لمواجهة صرفه حتى نهاية السنة المالية. 7- مشروع قانون بفتح اعتماد  انون بفتح اعتماد إضافى
"تكملة انصاف العمال". 350,000 جنيه تحت قسم خاص بعنوان إضافى بمبلغ

10 2 8 1951/1/8 16-20 1 القرارات التي أصدرها المؤتمر التاسع والثالثين لالتحاد البرلماني الدولي المعقود في دبلن من8 إلى 13 سبتمبر سنة 1950

21-23 2

تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون: (ا) بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 112000 جنيه في ميزانية جامعة فاروق األول للسنة المالية 1951-1950 
بالباب األول لتسوية التجاوز في هذا الباب (عدلته اللجنة إلى ب) (ب) بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 112000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1951-1950 
بالباب الثاني من الفرع 1 من القسم 9 (وزارة المعارف العمومية ) لزيادة إعانة جامعة فاروق األول (عدلته اللجنة إلى ا) (ج) بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 

9000 جنيه في ميزانية جامعة فاروق األول للسنة المالية 1950-1951 بالباب الرابع لتسوية التجاوز في هذا الباب

24-25 3 بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية وزارة المعارف 
العمومية و ميزانية جامعة فاروق األول.

26-27 4 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن بعض االقتراحات المحالة عليها من المجلس

28-31 5 تقرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم حسين القيمى نائب منشاة مطاى، ورجاء عرضه 
على المجلس و قد انتخاب اللجنة حضرة النائب المحترم إبراهيم مكاوي مقرر اها

32-35 6 تقرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من عبد الفتاح افندى عامر الزمر في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم مراد إبراهيم
الزمر نائب المنصورية

10 2 9 1951/1/15 40-41 1 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن العرائض التي نظرتها اللجنة و ما رأته في آل منها

42-43 2 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن بعض االقتراحات المحالة عليها من المجلس

44 3 تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن اقتراح حضرة النائب المحترم على محمد محمود الحسانى ضم مسجد الحسانى العمى بالدابة البحرية إلى 
وزارة األوقاف

45-50 4 تقرير لجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاق النقل الجوى المنتظم بين مصر و السويد الموقع بالقاهرة في 12 ديسمبر سنة 1949

51-56 5 تقرير لجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاق النقل الجوى المنتظم بين المملكة المصرية والجمهورية الفرنسية الموقع بالقاهرة في 6 
أغسطس سنة 1950

57 6 تقرير لجنة الشؤون المالية عن تفصيالت مبلغ 15786 جنيها (عدل إلى 8742 جنيها) مدرج في ميزانية السنة المالية 1950-1951 بالقسم 14 (وزارة 
األشغال العمومية) فرع 4 (إدارة الغاز والكهرباء لمدينة القاهرة ) باب1- مهايا و أجر و مرتبات
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58-59 7 تقرير لجنة الشؤون المالية عن: مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 30,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1950-1951 في قسم 8 (وزارة التجارة 
والصناعة ) فرع 6 (مصلحة المناجم لشؤون الوقود) باب3 ( أعمال جديدة) لشراء مستودعات لمعمل تكرير البترول األميري بالسويس

60-61 8 10,000 جنيه (عدل إلى 5000 جنيه ) في السنة المالية 1950-1951 باب3 "أعمال  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
جديدة " فرع 1 "الديوان العام" قسم 6 "وزارة المالية " للصرف على شؤون مؤتمر هيئة اتحاد غزالي القطن الدولية الذي سيعقد بمصر سنة 1951

62-63 9

مشروع قانون بالموافقة على اتفاق النقل الجوى المنتظم بين مصر -1 بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و واقوا على:
13 ديسمبر سنة 1949. 2- مشروع قانون بالموافقة على اتفاق النقل الجوى المنتظم بين الحكومة المصرية و الجمهورية  و السويد الموقع بالقاهرة في

الفرنسية الموقع بالقاهرة في 16 أغسطس سنة 1950. 3- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 30,000 جنيه القسم 8 (وزارة التجارة و الصناعة ) فرع 
6 (مصلحة المناجم لشؤون الوقود) باب 3 ( أعمال جديدة) لشراء مستودعات لمعمل تكرير البترول األميري بسويس. 4- مشروع قانون بمبلغ 5000 جنيه 
باب 3 ( أعمال جديدة) فرع 1 (الديوان العام) قسم 6 ( وزارة المالية ) للصرف على شؤون مؤتمر هيئة اتحاد غزالي القطن الدولية الذي سيعقد بمصر سنة 

1951
64-70 10 تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم عن مشروع قانون بالالئحة األساسية لكلية طب قصر العيني في جامعة فؤاد األول

71-76 11 تقرير لجنة الشؤون الداخلية عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم حسين أبو الفتح بشأن نظام معاشات أعضاء نقابة الصحفيين

77-79 12 قرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من محمد عبد الرحيم حمادي في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم زآى أمين همام
نائب بلصفورة

10 2 10 1951/1/22 41 1 اإلجابة عن السؤال رقم 6

42--43 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون باعفاء السندات الصادرة طبقا للقوانين رقم 76 و رقم 78 و رقم 90 لسنة 1948 وفوائدها من الضرائب عدا 
رسم األيلولة على الترآات

44-45 3
بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون بالالئحة األساسية لكلية طب قصر العيني 
في جامعة فؤاد األول. 2- اقتراح بقانون بشأن نظام المعاشات ألعضاء نقابة الصحفيين. 3- مشروع قانون بإعفاء السندات الصادرة للقوانين رقم 76 ورقم 78 

و رقم 90 لسنة 1948 و فوائدها من الضرائب عدا رسم األيلولة على الترآات.

46-50 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 131,939 جنيها في ميزانية السنة المالية 1951/1950 باب2 فرع 4 قسم 17 
(وزارة الحربية والبحرية ) ألعانة شرآي سعيدة و مصر للطيران

10 2 11 1951/1/29 1-50 الوقائع المصرية 19 فبراير سنة 1951

10 2 11 1951/1/30 51-77 الوقائع المصرية 26 فبراير 1951

10 2 11 78 1 اإلجابة  عن السؤال رقم 5

79-80 2
131,939 جنيها ف ميزانية بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ

السنة المالية 1950-1951 بالقسم 17 (وزارة الحربية والبحرية ) في الفرع 4 (مصلحة الطيران المدني) بالباب الثاني (مصروفات عامة) إلعانة شرآتي 
للطيران مصر و سعيدة
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81 3 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1950-1951 بمبلغ 15,000 جنيه في القسم 6 وزارة 
المالية فرع 1 (الديوان العام) لزيادة إعانة األزهر و المعاهد الدينية )

82-83 4 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع قانون باإلذن لوزير المالية في أن يأخذ من االحتياطي العام مبلغ 4,000,000 جنيها لتمويل عملة شراء 
المهمات االحتياطية السكك الحديدية و التلغرافات والتليفونات

84-85 5
بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي:  1- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة 

لمالية 1950-1951 بمبلغ 15,000 جنيه في القسم 6 وزارة المالية فرع 1 ( الديوان العام) لزيادة إعانة األزهر و المعاهد الدينية ). 2- مشروع قانون باإلذن 
لوزير المالية في أن يأخذ من االحتياطي العام مبلغ 4,000,000 جنيها لتمويل عملة شراء المهمات االحتياطية السكك الحديدية و التلغرافات و التليفونات.

86-87 6 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 150-1951 قسم 26 (مصرفات خفض تكاليف المعيشة وعمليات 
التموين) اعتماد إضافي قدره 900,000 جنيه لمواجهة الزيادة التي قررت على أسعار قصب السكر بواقع 20 مليما عن آل قنطر

88-91 7 قرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتمادين إضافيين في ميزانية السنة المالية 1951/1950 القسم 11 (وزارة الصحة العمومية ) أحدهما 
بمبلغ 575,000 جنيه بالباب الثاني من الفرع 1 (الديوان العام) و اآلخر بمبلغ 65,000 ج في الباب الثاني من الفرع 6 ( المستشفيات الجامعية )

92-96 8 1950-1951 جملتها 37300  تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن مشروع قانون بفتح اعتمادات إضافية في ميزانية وزارة األوقاف للسنة المالية
جنيه

97-101 9 تقرير لجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاق النقل الجوى المنتظم بين مصر و سيالن الموقع بلندن في 26 سبتمبر سنة 1950

102-107 10 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن بعض االقتراحات بقوانين المحالة عليها من المجلس

108-109 11 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن أربعة اقتراحات مقدمة من بعض حضرات النواب المحترمين

110-111 12 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن ثالثة اقتراحات مقدمة من بعض حضرات النواب المحترمين

112 13 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن اقتراح حضرة النائب المحترم محمود فهمي المكاوي إصالح وترميم الكوبري الواقع على ترعة الزمر ببوالق 
الدآرور الموصل ما بين عزبة حرب و عزب محمد إمام

113 14 تقرير لجنة شؤون التموين عن اقتراح حضرة النائب المحترم أبو العينين جعفر سالم بإنشاء مكتب للتموين ببندر الباجور

114-115 15

بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على: 1- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 
1951-1950 بمبلغ 900,000 جنيه في القسم 26 (مصروفات خفض تكاليف المعيشة وعمليات التموين) لمواجهة الزيادة إلى قررت على أسعار قصب 

لسكر 20 مليما عن آل قنطار. 2- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1950-1951 بمبلغ 575,000 جنيه في القسم 11 (وزارة 
الصحة العمومية) فرع 1 (الديوان العام) باب2 (مصروفات عامة) لمواجهة الزيادة في بنود األمانات و التوريدات و األغذية و بعض البنود األخرى. 3- 
65,000 جنيه في القسم 11 (وزارة الصحة العمومية) فرع ( المستشفيات الجامعية ) و ذلك لمواجهة التجاوزات  مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
المنتظرة في بندى األغذية و األدوية. 4- مشروع قانون بالمواجهة على اتفاق النقل الجوى المنتظم بين مصر و سيالن الموقف بلندن في 26 سبتمبر سنة 

1950. 5- التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع قانون خاص بمهنة وآالء البراءات.
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116-119 16 تقرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من سهري الطاهر خليل العمارى في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم أبو الفصل 
محمود بدران بك نائب الكرنك

120-123 17 تقرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من عبد العارف في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم محمد حنفي الشريف نائب دائرة 
بندر سوهاج

124-128 18 تقرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من يوسف محمد محروس في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم هاشم السيد همام

129-133 19 قرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من محمد على أحمد صبره في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم شاآر عثمان غزالي
بك نائب دائرة بنى زيد رقم 22 مديرية أسيوط

134-151 20 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة عن الفترة المالية من مارس إلى يونيه سنة 1951

152-154 21 تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم عن مشروع قانون بإنشاء معهد العلوم السياسية في جامعة فؤاد األول و بالالئحة األساسية لهذا المعهد

155-156 22 تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم عن خمسة اقتراحات برغبات خاصة بإنشاء مدارس في مختلف نواحي التعليم في بعض جهات القطر مقدمة من بعض
حضرات النواب المحترمين

10 2 11 157-164 23 تقرير الهيئة المكونة من لجنتي الشؤون  الزراعية والشؤون الصحية عن مشروع قانون في شأن الكالب ومرض الكلب

165-170 24 تقرير لجنة الشؤون التجارية والصناعية عن مشروع قانون باألسماء التجارية

171-185 25 تقرير لجنة الشؤون التجارية والصناعية عن مشروع قانون بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة

10 2 12 1951/2/5 48 1 اإلجابة عن السؤال رقم (1)

49-50 2 اإلجابة عن السؤال رقم (2) آشف ببيان قضايا الجنايات المحالة منذ أربع سنوات إلى محكمة أسيوط و لم يفصل فيها بعد و أسباب عدم الفصل

51-52 3
بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون بمزاولة مهنة المحاسبة و المراجعة. 2- 

مشروع قانون باألسماء التجارية. 3- مشروع قانون بإنشاء معهد العلوم السياسية في جامعة فؤاد األول و بالالئحة األساسية لهذا المعهد. 4- مشروع قانون في 
شأن الكالب و مرض الكالب.

53-55 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة عن فترة المالية مارس- يونيه سنة 1951- المصروفات - قسم 1- المخصصات الملكية و 
ديوان جاللة الملك

56-58 5 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة عن الفترة من مارس - يونية سنة 1951 -المصروفات - القسم 2- الدين العام

59-60 6 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة من المدة من مارس لغاية يونية سنة 1951  قسم 5- وزارة الخارجية
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61-67 7 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة عن المدة من مارس لغاية يونيه سنة 1951 المصروفات قسم 7- وزارة االقتصاد الوطني

68-73 8 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للفترة المالية مارس- يونيه سنة 1951 (المصروفات) القسم 11 (وزارة الصحة العمومية)

74-80 9 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية الدولة عن الفترة من مارس- يونيه سنة 1951- المصروفات القسم 12- وزارة الشؤون البلدية والقروية

81-86 10 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة عن الفترة مارس-يونيه سنة 1951- المصروفات قسم 14 وزارة األشغال العمومية

87-92 11 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع المصروفات- قسم 18 - وزارة الشؤون االجتماعية

93-94 12 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية مجلس فؤاد األول األهلي للبحوث عن المدة المالية مارس- يونيه سنة 1951

95-99 13 تقرير اللجنة  عن االقتراح بمشروع قانون المقدم من حضرة الشيخ المحترم عبد الرحمن الرافعى بك و الوارد من مجلس الشيوخ بمنع األجانب من تملك 
األراضي الزراعية في المملكة المصرية

100 14 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن اقتراح مقدم من حضرة النائب المحترم مصطفى عبد ألعال أبو حساب بخصوص ندب دائرة من حضرات مستشاري 
محكمة استئناف أسيوط لالنتقال لمدينة سوهاج للنظر في قضايا مديرية جرجا والمديرات الواقعة جنوبها

101 15 التقرير اقتراح مقدم من حضرة النائب المحترم حامد محمد األلقى بك بخصوص بناء دار للمحكمة الجزئية يعلوها طابق للمحكمة الشرعية بمدينة بورسعيد

102 16 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب وزارة العدل إذن المجلس في رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم حسين على عطية بك إلمكان السير
في اإلجراءات القانونية في قضية المخالفة رقم 1880 سنة 1950 منوف

103 17 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب وزارة العدل إذن المجلس في رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم حسين على عطية بك إلمكان السير
في اإلجراءات القانونية في قضية المخالفة رقم 2805 سنة 1950 منوف

104 18 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب وزارة العدل إذن المجلس في رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم حسين على عطية بك إلمكان السير
في اإلجراءات القانونية في قضية المخالفة رقم 2379 سنة 1950 منوف

105 19 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب وزارة العدل إذن المجلس في رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم الدآتور محمد عبد الحميد بالل 
إلمكان السير في اإلجراءات القانونية في قضية الجنحة رقم 2219 سنة 1949 مرآز فوه

106 20 قرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب وزارة العدل إذن المجلس في رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم أحمد أحمد أبو الفتح إلمكان السير
في اإلجراءات القانونية في القضيتين 234و 254 مصر سنة 1940 صحافة

107 21 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب وزارة العدل إذن المجلس في رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم على آيالني إلمكان السير في 
اإلجراءات القانونية في قضية الجنحة رقم 1182 سنة 1947 ديروط

108 22 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب وزارة العدل -إذن المجلس في رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم مصطفى موسى إلمكان السير في 
اإلجراءات القانونية في قضية الجنحة رقم 2956 سنة 1948 الدرب األحمر
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109 23 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب وزارة العدل إذن المجلس في رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم عباس الرمالى بك إلمكان السير في
اإلجراءات القانونية في قضية الجنحة رقم 153 سنة 1950 مستعجل السيدة

110 24 قرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب وزارة العدل إذن المجلس في رفع الحصانة البرلمانية عن حضرات النواب المحترمين أحمد أبو الفتح و حسين أبو
الفتح و على عبد العظيم إلمكان السير في اإلجراءات القانونية في القضية رقم 5844 سنة 1947 جنح السيدة

111 25 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب وزارة العدل إذن المجلس في رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم حسين على عطية بك إلمكان السير
في اإلجراءات القانونية في قضية المخالفة رقم 2336 سنة 1950 منوف

112 26 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب وزارة العدل إلى المجلس في رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم محمود المكاوي إلمكان السير في
اإلجراءات القانونية في الشكوى رقم 1238 سنة 1945 إداري امبابنه

113 27
اقتراح حضرة النائب المحترم حامد محمد األلفي بك بشأن بناء عيادة خارجية على األرض الفضاء الملحقة بالمستشفى تقرير لجنة الشؤون الصحية عن:1-
ألميري ببور سعيد بدال من األآشاك الخشبية. 2- اقتراح حضرة النائب المحترم عبد الرحمن مصطفى خليفة بشأن إنشاء مرآز لرعاية الطفل بناحية بندر 

صدفا
114-115 28 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن اقتراح حضرة النائب المحترم جمال الدين مصطفى خليفة بشأن استخدام ألطباء األجانب ألآفاء في المصالح الحكومية 

التابعة لوزارة الصحة لفترة معينة حتى يتكامل العدد الكافي من األطباء المصريين

116-118 29 تقرير اللجنة االقتراحات والعرائض عن بعض االقتراحات المحالة عليها من المجلس

119-120 30 تقرير لجنة الشؤون البلدية والقروية عن االقتراحات المقدمة من حضرات النواب المحترمين

121-122 31 تقرير لجنة الشؤون البلدية والقروية عن االقتراحات المقدمة من حضرات النواب المحترمين : حسين فوزي البرادعى بك و محمود خليفة محمود، ومحمد 
حمادي النخال، وعبد الرحمن مصطفى خليفة، بإنشاء عمليات مياه صالحة للشرب، وحمامات شعبية

123-124 32 تقرير لجنة الشؤون البلدية والقروية عن االقتراحات المقدمة من حضرتي النائبين المحترمين حسين محمد السيسى، و سليمان محمد العقاد، بإصالح بعض 
شوارع القاهرة و رصفها و زيادة اإلضاءة بها.

125 33
اقتراح حضرة النائب المحترم أبو العينين جعفر بشأن مخابرة مديرية المنوفية لنقل سيارة اإلسعاف من الجمعية أوال) ): تقرير لجنة الشؤون الداخلية عن
بشبين الكوم إلى بندر الباجور. (ثانيا)  اقتراح حضرة النائب المحترم إسماعيل أمين بشأن تيسير عربات جيب لتأمين الطرق من حوادث االعتداء على 

السيارات
10 2 13 1951/2/12 33-34 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للفترة مارس-يونيه سنة 1951 -المصروفات - القسم 4- مجلس الوزراء

35-43 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للفترة مارس-يونيه سنة 1951 -المصروفات - القسم6- وزارة المالية

44-53 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للفترة مارس-يونيه سنة 1951 -المصروفات - القسم8- وزارة التجارة و الصناعة

54-67 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للفترة مارس-يونيه سنة 1951 -المصروفات - القسم9- وزارة المعارف العمومية

68-70 5 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للفترة مارس-يونيه سنة 1951 -المصروفات - القسم15- وزارة الزراعة
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71-78 6 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للفترة مارس-يونيه سنة 1951 -المصروفات - القسم16- وزارة المواصالت

79-88 7 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للفترة مارس-يونيه سنة 1951 -المصروفات - القسم17- وزارة الحربية والبحرية

89 8 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للفترة مارس-يونيه سنة 1951 -المصروفات - القسم19- وزارة التموين

90 9 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للفترة مارس-يونيه سنة 1951 -المصروفات - القسم23- إعانة غالء المعيشة

91-92 10 250,000 ج في ميزانية السنة المالية 1951/1950 باب3 فرع 3 قسم 14 (وزارة  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
األشغال العمومية ) لتسوية التجاوزات المتوقعة في الباب المذآور.

93-95 11
1 (الديوان فرع ( 17(وزارة الحربية والبحرية 1950-1951 قسم تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية

العام والجيش)باب3 ( أعمال جديدة) اعتماد إضافي قدره 225000 جنيه لشراء خط أنابيب المياه الممتدة في الصحراء الغربية من النوبارية إلى مرسى 
مطروح

96-98 12 837 جنيها في ميزانية السنة المالية 1950-1951 باب1 فرع 11 قسم 17( وزارة  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
الحربية والبحرية ) قيمة التكاليف الخاصة برفع مربوط بعض الوظائف العسكرية عن الستة الشهور الثانية من السنة المالية

99-100 13 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 65,000 ج في ميزانية السنة المالية 1950-1951 باب 2 فرع 2 قسم 10 (وزارة 
الداخلية ) لمواجهة بدل الغذاء المستحق و ما قد يستحق لرجال البوليس في األحوال التي تستلزم استخدامهم طول اليوم

101-103 14 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون باإلذن للحكومة في أن تأخذ من المال االحتياطي العام مبلغ 250,000 جنيه لرفع اعتماد السلف التي تمنح 
للمجالس البلدية والقروية من مليونين من الجنيهات إلى 2,250000 جنيه

104-106 15  25 تقرير لجنة الشؤون المالية عن التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع قانون بتحديد وزن الخالص في الجنيه و تعديل بعض أحكام القانون رقم
لسنة 1916 الخاص بنظام النقود في البالد المصرية

107-108 16 تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم عن التعديالت التي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع القانون الخاص بتشكيل مجلس التأديب المخصوص للموظفين 
اإلداريين والفنيين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

109-111 17 تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم عن مشروع قانون بإنشاء آلية طب طنطا في جامعة فؤاد األول

112 18 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن العرائض التي نظرتها و ما رأته في آل منها

113-114 19 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن ثالثة اقتراحات مقدمة من حضرة النائب المحترم عبد الحميد عبد الرحيم رضوان

115-116 20 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن ثالثة اقتراحات مقدمة من بعض حضرات النواب المحترمين

117 21 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن اقتراحين مقدمين من حضرتي النائبين المحترمين أبو العينين جعفر ومحمود فهمي المكاوي
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118 22 تقرير لجنة الشؤون الحربية والبحرية عن اقتراحين مقدمين من حضرتى النائبين المحترمين أبو العينين جعفر سالم، وعيد مرعى أبو سمره

119 23 تقرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن تحقيق صحة نيابة حضرة النائب المحترم محمد حسين شعير نائب الشهداء الذي فاز باالنتخاب ولم 
يطعن في صحة انتخابه

120 24 تقرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن تحقيق صحة نيابة حضرات النواب المحترمين حسين السيد البدراوى بك نائب نبروه و عبد القادر النجار
نائب العطارين ومحمد عثمان محمد أمين الريدى نائب الواسطى، الذين فازوا بالترشيح و لم يطعن في صحة نيابتهم

121-122 25

250,000 جنيه فى مشروع  قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ -1 بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على:
ميزانية السنة المالية 1950-1951 فى القسم 14 (وزارة األشغال العمومية ) فرع 3 بالباب الثالث ( لتسوية التجاوزات المتوقعة فى الباب المذآور). 2-

مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 225,000 جنيه فى ميزانية السنة المالية 1950-1951 قسم 17 (وزارة الحربية و البحرية) فرع1 ( الديوان العام و 
لجيش) باب 3 ( أعمال جديدة) لشراء خط أنابيب المياه الممتدة فى الصحراء الغربية من النوبارية الى مرسى مطروح. 3- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى 

بمبلغ 837 جنيها فى ميزانية السنة المالية 1950-1951 (وزارة الحربية و البحرية) فرع 11 (مصلحة السجون) باب 1 (مهايا و أجر و مرتبات ) قيمة 
التكاليف الخاص برفع مربوط بعض الوظائف العسكرية عن الستة شهور الثانية عن السنة المالية. 4- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى فى ميزانية السنة 
لمالية 1950-1951 قسم 10 (وزارة الداخلية ) فرع 2 البوليس الباب الثانى (مصروفات عامة ) قدره 65,000 جنيه لمواجهة بدل الغذاء المستحق لرجال 
(لرفع اعتماد السلف التى تمنح للمجالس البلدية و 250,000 جنيه مشروع قانون باالذن للحكومة فى أن تأخذ من المال االحتياطى العام مبلغ البوليس. 5-

قانون بتحديد وزن الذهب الخاص فى الجنيه و تعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1916 الخاص بنظام النقود المصرية. 7- اإلقتراح بقانون المقدم من 
حضرة الشيخ المحترم عبد الرحمن الرافعى بك بمنح غير المصريين من تملك األراضى الزراعية فى المملك المصرية. 8- التعديالت التى أدخلها مجلس 

الشيوخ على مشروع القانون الخاص بتشكيل مجلس التأديب المخصوص للموظفين االداريين والفنيين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

10 2 14 1951/2/19 34-35 1 بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باإلسم و وافقوا على مشروع قانون باشاء آلية طب طنطا فى جامعة فؤاد األول.

36 2 14000 خط تليوفنى جديد فى القاهرة لحل أزمة المواصالت التليفونية  مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء بطلب التعاقد من اآلن على توريد و ترآيب أجهزة
التي استحكمت من جراء آثرة طلبات الجمهور و تقدر تكاليف هذه الخطوط بمبلغ 800,000 جينه حسب التوزيع التالى:

37-42 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة عن الفترة المالية مارس- يونيه سنة 1951 - المصروفات قسم 10 وزارة الداخلية

43-48 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة في الفترة المالية مارس- يونيه سنة 1951 المصروفات قسم 13- وزارة العدل

49-50 5 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة في الفترة المالية مارس- يونيه سنة 1951 المصروفات قسم 20- ديوان المحاسبة

51 6 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة في الفترة المالية مارس- يونيه سنة 1951 المصروفات قسم 22- مصروفات تصفية حالة 
الطوارئ

52-56 7
( 10 (وزارة الداخلية 1950-1951 في القسم 166,500 ج في ميزانية السنة المالية تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
منه 29,500 ج في فرع 1 باب 2 و 133,000 ج في فرع 2 باب2 و 4000 ج في فرع 3 باب 2 لتغذية التجاوزات في بعض بنود الباب الثاني من الفروع 

المذآورة
57-58 8 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح  اعتماد إضافي بمبلغ 193,300 ج في ميزانية السنة المالية 1950-1951 باب 1 فرع 2 قسم 16 (وزارة 

المواصالت) لزيادة المصروفات الفعلية

59-60 9 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 52,700 ج في ميزانية السنة المالية 1950-1951 فرع 6 قسم 17 (وزارة الحربية 
و البحرية) لتقرير وسائل الدفاع
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61-63 10 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون باإلذن للحكومة في أن أخذ من المال االحتياطي العام ما يلزم لتمويل عمليات لتموين البالد بالجنوب والمواد 
األخرى و ذلك في حدود مبلغ 30 مليون من الجنيهات

64-71 11 تقرير لجنة الحسابات العامة عن مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للجامع األزهر والمعاهد الدينية للسنة المالية 1947-1948، وعن تقرير ديوان 
المحاسبة عن هذا الحساب

72-73 12 تقرير الهيئة المكونة من لجنتي الشؤون التشريعية و شؤون التموين عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص 
بشؤون التموين

74-76 13 تقرير لجنة الشؤون الزراعية عن مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 61 لسنة 1946 الخاص بوقاية المزروعات من اآلفات الواردة من 
الخارج رجاء عرضه على المجلس

77 14 تقرير لجنة الشؤون الزراعية عن اقتراح حضرة النائب المحترم حسين عثمان الهرميل إنشاء مجموعة زراعية بناحية محلة مرحوم مرآز طنطا

78-80 15 تقرير لجنة شؤون التموين عن اقتراح حضرة النائب المحترم محمد رفيق الطرزى، بناء صوامع حديثة لتخزين الحبوب الالزمة لتموين البالد

81-84 16 تقرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن الطعنين المقدمين في انتخاب حضرة النائب المحترم محمد توفيق خشبة نائب بندر أسيوط

85-92 17 تقرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من محمد افندى عبد اهللا محمد بالل في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم أحمد عثمان 
عبد الغفار نائب دائرة تال

93-100 18 تقرير لجنة الشؤون الحربية و البحرية عن مشروع قانون بإنشاء آلية الطيران الحربي الملكية

101-102 19

بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على: 1- مشروع قانون باالذن للحكومة فى أن ترتبط بتوريد و ترآيب 
أجهزة 14,000 خط تليفونى جديد فى حدود مبلغ 800,000 ج. 2- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 166,500 ج فى ميزانية السنة المالية 

1951/1950 ج فى القسم 10 (وزارة الداخلية). 3- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 193,300 ج فى ميزانية السنة المالية 1951/1950 باب1 فرع 
2 قسم 16 ( وزارة المواصالت) لزيادة المصروفات الفعلية. 4- مشروع قانون باالذن للحكومة فى أن تأخذ من المال االحتياطى العام ما يلزم لتمويل عمليات 

30 مليونا من الجنيهات. 5- مشروع قانون باعتماد الحساب الختامى للجامع األزهر و المعاهد  تموين البالد بالحبوب و المواد األخرى و ذلك فى حدود مبلغ
1948/1947. 6- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين. 7- مشروع قانون  لدينية عن السنة المالية

61 لسنة 1946 الخاص بوقاية المزروعات من اآلفات الواردة من الخارج.  8- مشروع قانون بإنشاء آلية الطيران  تعديل المادة الثالث من القانون رقم
الحربي الملكية.

10 2 15 1951/2/26 25 1 اإلجابة عن السؤال رقم 2

26 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية الدولة للفترة مارس- ينونيه سنة 1951- المصروفات - قسم 21 - معاشات و مكافآت

27 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية الدولة لمدة مارس- يونيه سنة 1951 قسم 24- تكملة إنصاف عمال اليومية
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28-31 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية المدة مارس- يونيه 1951 قسم 26- مصروفات خفض تكاليف المعيشة و عمليات التموين

32-33 5 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية جامعة فاروق األول للسنة المالية 1951-1950

34-35 6 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية جامعة فؤاد األول للمدة مارس- يونيه سنة 1951

36-37 7 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية جامعة إبراهيم باشا الكبير للسنة المالية للمدة مارس- يونيه سنة 1951

38-39 8 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 2000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1951/1950 بالباب 2 من الفرع 5 من القسم 
13 (وزارة العدل) لمواجهة زيادة المنصرف في بعض بنود الباب المذآور

40-41 9 تقرير لجنة الشؤون االقتصادية عن مشروع قانون بتأجير قطعة أرض من أمالك الدولة الخصوصية بإيجار أسمى

42 10 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن اقتراحي حضرة النائب المحترم حسن رشوان محفوظ

43 11
اقتراح حضرة النائب المحترم حسين عثمان الهرميل بناء آوبري جديد بدال من الكوبري الحالي الموصل -1: تقرير لجنة الشؤون األشغال العمومية عن

ناحية ميت سودان مرآز طنطا. 2- اقتراح حضرة النائب المحترم الشيخ محمود دياب تجديد و توسيع الكوبري الموجود على ترعة الخشاب أمام بلدة اسكر 
الصف بناحية

44 12 تقرير لجنة األشغال العمومية عن اقتراح حضرة النائب المحترم على محمد الحسانى إنشاء آوبري على ترعة الطارف تجاة ناحية الهيشة مرآز نجع حمادي

45-46 13 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم عبد مرعى أبو سمرة بتعديل المادة 3 من القانون رقم 140 لسنة 
1947 الخاص بالخدمة العسكرية

47 14 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن بعض االقتراحات المحالة عليها

48-49 15 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن بعض االقتراحات المحالة عليها

50 16 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن بعض االقتراحات المحالة عليها

51 17 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن العرائض المحالة عليها

52-62 18 تقرير لجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على االتفاقية الخاصة بمزايا و حصانات الوآاالت المتخصصة التي أقرتها الجمعية العمومية الالمم
المتحدة في 21 نوفمبر سنة 1947

63-65 19 تقرير لجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية مكافحة جريمة إبادة الجنس والجزاء عليها الموقعة ابتداء من 9 ديسمبر سنة 1948
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66 20 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع قانون خاص بالرهون و حقوق االمتياز البحرية

67 21 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب وزارة العدل إذن المجلس في رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم أحمد صادق األجهورى إلمكان
السير فى اإلجراءات القانونية فى قضية الجنحة رقم 2141 سنة 1950 مرآز فوة

68 22 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب وزارة العدل إذن مجلس في رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم زآى أمين همام المكان السير في 
اإلجراءات القانونية في المحضر رقم 8 أحوال قسم األزبكية

69-70 23

بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 2000 جنيه في 
1950-1951 بالباب 2 من الفرع 5 من القسم 13 (وزارة العدل) لمواجهة المنصرف في بعض بنود الباب المذآور. 2- مشروع قانون  ميزانية السنة المالية
بتأجير قطعة أرض من أمالك الدولة ببندر حلوان إلى جمعية المحافظة على القرآن الكريم بحلوان بإيجار أسمى قدره جنيه سنويا و لمدة خمس عشرة سنة

الستعمالها في أغراض الجمعية. 3- مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية مكافحة جريمة إبادة الجنس والجزاء عليها، الموقعة ابتداء من 9 ديسمبر سنة 1948. 
4- التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع قانون خاص بحقوق االمتياز والرهون.

71-74 24 تقرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن الطعنين المقدمين من محمد حمودة إبراهيم و محمد عبد الكريم حسن أبو شقة الشهير بعبده أبو شقه في 
صحة انتخاب حضرة النائب المحترم على سيد خشبة نائب محافظة الصحراء الجنوبية

75-78 25 تقرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من لوقا عبد المالك جريس في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم محمد فوزي أبو سيف
نائب القوصية

79-100 26 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن مشروع قانون بتقسيم شبكه الطرق العامة إلى مناطق و خطوط

101-102 27 بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على: 1- مشروع قانون بتقسيم شبكة الطرق العامة إلى مناطق.

1-8 14مايو سنة 1951  (العدد 27) مجلس النواب سؤال رقم 3 (آتابة ) موجه إلى حضرة المعالي وزير الداخلية من حضرة النائب المحترم  الوقائع المصرية
دآتور يحي العاليى

10 2 16 1951/3/5

10 2 16 1951/3/6

10 2 16 1951/3/6 73-74 1 بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بالموافقة على االتفاقية الخاصة بمزايا و حصانات 
الوآالء المتخصصة التي أقرتها الجمعية العمومية لألمم المتحدة في نوفمبر سنة 1947.

75-80 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية اإلذاعة الالسلكية للمدة مارس- يونيه سنة 1951 المصروفات -اإليرادات

81 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية اإلذاعة الالسلكية للمدة مارس-يونيه سنة 1951

82-87 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية الدولة للمدة (مارس- يونيه سنة 1951) اإليرادات
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88 5 53 لسنة 1935 بتقدير إيجار  تقرير لجنة الشؤون المالية عن العديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع قانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم
األراضي الزراعية التخاذه أساسا لتعديل ضرائب األطيان

89-97 6 تقرير لجنة المحاسبة عن مشروع ميزانية مجلس النواب عن أربعة أشهر من مارس لغاية يونيه سنة 1951

98-101 7 تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن مشروع ميزانية الجامع األزهر والمعاهد الدينية في المدة من مارس إلى يونيه سنة 1951

102-105 8 59و 61 من قانون  قرير لجنة الشؤون الدستورية عن االقتراح بمشروع قانون المقدم من حضرة الشيخ المحترم محمد حسين هيكل باشا بتعديل المادتين
االنتخاب، والوارد من مجلس الشيوخ

106-107 9
بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع قانون بتعديل أحكام 

المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 بتقدير ألراضى الزراعية التخاذه أساسا لتعديل ضرائب األطيان. االقتراح بمشروع قانون المقدم من حضرة الشيخ 
المحترم محمد حسين هيكل باشا بتعديل المادتين 59 و 61 من قانون االنتخاب.

108-113 10 تقرير لجنة شؤون التربية والعليم عن مشروع قانون بالالئحة األساسية لكلية العلوم في جامعة فؤاد األول

114 11 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن بعض االقتراحات المحالة عليها

115-118 12  146 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم عبد المقصود محمد حمزه بتعديل بعض أحكام القانون رقم
لسنة 1950 بتشكيل مجلس بلدي لمدينة بور سعيد

119-121 13 تقرير لجنة الشؤون البلدية والقروية عن االقتراحات المقدمة من حضرة النواب المحترمين منصور سليمان ساعد، و أبو العينين جعفر، وعلى محمد الحساني 
وحسين الهرميل

122-123 14 تقرير لجنة الشؤون البلدية والقروية عن االقتراحات المقدمة من حضرات النواب المحترمين

124-125 15 تقرير لجنة الشؤون البلدية والقروية عن االقتراحات المقدمة من حضرات النواب المحترمين زأيد مبروك زايد، الدآتور عباس حلمي طلعت، محمد حمادي
النحال، الشيخ عبد العظيم عيد

126-127 16 تقرير لجنة الشؤون البلدية والقروية عن االقتراحين المقدمين من حضرتى النائبين المحترمين حسين محمد العيسى، ومنصور سليمان ساعد برصف بعض
الشوارع

128 17 تقرير لجنة الشؤون االقتصادية عن اقتراح حضرة النائب المحترم عبد اللطيف أحمد إبراهيم بشأن بيع أو احتكار األراضي الموجودة بالقصير لألهالي لحل 
أزمة المساآن

129-136 18 تقرير لجنة الشؤون المالية عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم أحمد محمد إباظة بشأن ضريبة األطيان في سنتي 1949و 1950

137-138 19 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة في الفترة المالية مارس- يونيه سنة 1951 المصروفات قسم 25- إعانة وزارة األوقاف 
لمواجهة عبء غالء المعيشة و تطبيق قواعد اإلنصاف

139-157 20 تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن مشروع ميزانية وزارة األوقاف عن المدة من مارس - يونيه سنة 1951
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158-188 21 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بإنشاء بنك مرآزة للدولة

1-4 -القسم البرلمانية  (العدد 29)  21 من مايو سنة 1951  مجلس النواب سؤال رقم 16 آتابة موجهة إلى حضرة صاحب المعالي وزير  لوقائع المصرية
الداخلية من حضرة النائب المحترم إدريس عبد السميع غيث

10 2 17 1951/3/12

10 2 17 1951/3/13 32-56 ملحق 28-1

10 2 17 1951/3/13 57-58 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 20,000 ج في ميزانية السنة المالية 1951/1950 باب3 قسم 4 (مجلس الوزراء) 
لزيادة المخصص لالتفاق على مشروعات العامة التي تقيمها الحكومة في السودان، وذلك إلعانة منكوبى السيول

59-60 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي مبلغ 125,000 ج في ميزانية السنة المالية 1951/1950 باب3 فرع1 قسم 18 (وزارة 
المعارف العمومية) لشراء مبنى المدرسة اإليطالية بشبرا

61-64 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 82579 ج في ميزانية السنة المالية 1950-1951 بند 11 فرع 5 قسم 9 (وزارة 
المعارف العمومية ) لسد العجز الناتج في الحسابات الختامي لبعض مجالس المديريات في ميزانية سنة 1950-1949

65-66 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 750000 ج في ميزانية السنة المالية 1950-1951 باب3 فرع 4 قسم 14 (وزارة 
األشغال العمومية ) لمواجهة االرتباطات الواجب صرفها

67-68 5 6,000 ج في ميزانية السنة المالية 1950-1951 باب3 فرع 1 قسم 8 (وزارة التجارة  تقرير لجنة المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
والصناعة ) الشتراك مصر في سوق ميالنو الدولية المزمع أقامته في أبريل سنة 1951

69-70 6 489,800 جنيه في ميزانية السنة المالية 1950-1951 فرع 2 قسم 14 (وزارة  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
األشغال العمومية) منه 22,400 ج في باب1 و 300,000 في باب 2 و 167,400 ج في باب3 لتسوية التجاوزات المتوقعة في األبواب الثالثة المذآورة

71-79 7 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بإقرار وتعديل تكاليف مشروعات تعميم مياه الشرب

80-81 8 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون اإلذن للحكومة في أخذ مبلغ 1,500,000 ج من االحتياطي العام لشراء أدوية و آالت جراحية

82-83 9 100 ألف جنيه من المال االحتياطي العام لمدينة فاروق األول الجامعية الستكمال المبنى السكنى  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بأخذ مبلغ
الثاني للطلبة

84-85 10 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بأخذ مبلغ 30,000 ج من المال االحتياطي العام لمنحه بصفة سلفة لجامعة فؤاد األول

86-88 11 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بشأن اإليجارات الزراعية عن عام 1945-1944

89-111 12 تقرير لجنة الشؤون المالية عن التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع قانون بالترخيص للحكومة في التعاقد مع شرآة الملح والتعين األهلية 
الستخراج ملح الطعام من مالحات المكس و مالحتي بليسى و منيسى و المالحات المجاورة لها ببلطيم
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112-113 13 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم حسين على عطية بك بتعديل بعض أحكام القانون رقم 99 لسنة 
1949 بشأن فرض ضريبة عامة على اإليراد

114-115 14 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم حسين على عطية بك بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 
1939 والقانون رقم 146 لسنة 1950 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس األموال المنقولة و على األرباح التجارية و الصناعية و على آسب العمل

116 15 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن بعض االقتراحات المحالة عليها

117 16 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن العرائض المحالة عليها

118 17 تقرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن تحقيق صحة نيابة حضرة النائب المحترم حسن مبروك بك نائب نقطة بوليس السلخانة

119-132 18 تقرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن الطعنين المقدمين من األستاذ عبد اللطيف محمود سند و عباس محمد عصفور في صحة انتخاب حضرة 
النائب المحترم محمد رضوان المرسى السيدة نائب المطرية دقهلية

133-138 19 تقرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من األستاذ عادل سيدهم في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم محمد آامل محمود
الحينى نائب دائرة قلوصنا بمديرية المنيا

139 20 تقرير لجنة الشؤون المالية عن التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع ميزانية الدولة للمدة ( مارس- يونيه سنة 1951 ) قسم 17 - وزارة الحربية 
والبحرية

10 2 18 1951/3/19 1-43 ملحق 11-1

10 2 18 1951/3/19 44-45 1 بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و رفضوا االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم محمد أباظة بشأن 
ضريبة األطيان في سنتي 1949 و 1950.

46-47 2

يان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على ما يأتي: 1- مشروع قانون بالالئحة األساسية لكلية العلوم في جامعة
ؤاد األول. 2- مشروع قانون بإنشاء بنك مرآزي للدولة. 3- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 20,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1951/1950 

باب 3 قسم 4 (مجلس الوزراء) لزيادة المخصص لالتفاق على المشروعات العامة التي تقيمها الحكومة في السودان و ذلك بإعانة منكوبى السيول. 4- مشروع 
125,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1951/1950 قسم 9 (وزارة المعارف العمومية) الشراء مبنى المدرسة اإليطالية   قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
لشبرا. 5- مشروع بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 82579 جنيها في ميزانية السنة المالية 1951/1950 بالبند 10 (إعانات ) بالفرع 5 قسم 9 (وزارة المعارف 
لعمومية ) لسد العجز الناتج في الحساب الختامي لبعض مجالس المديريات ميزانية سنة 1949. 6-مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 750,000 جنيه 

في ميزانية السنة المالية 1951/1950 في القسم 14 (وزارة األشغال العمومية ) فرع 4 (مصلحة الميكانيكا و الكهرباء) لمواجهة االرتباطات الواجب 
صرفها. 7- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 489,800 جنيه السمة المالية 1951/1950 فرع 2 قسم 14 (وزارة األشغال العمومية ) منه 22,400 

ف المتوقعة التجاوزات لتسوية 3 باب ف جنيه 167 400 و 2 باب ف جنيه 300 000 و 1 باب ف  األبواب الثالثة المذآورة. 8- مشروع قانون بإقرار و تعديل تكاليف مشروعات تعميم مياه الشرب. 9-مشروع قانون باإلذن للحكومة في أخذ مبلغ جنيه
1,500,000 جنيه من االحتياطي العام لشراء أدوية و آالت جراحية. 10- مشروع قانون بأخذ مبلغ 100,000 جنيه من المال االحتياطي لمدينة فاروق األول 

الجامعية الستكمال المبنى السكنى الثاني للطلبة. 11-مشروع قانون بأخذ مبلغ 30,000 جنيه من المال االحتياطي العام لمنحه بصفة سلفة الجامعة الفؤاد 
األول. 12- التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع قانون بالترخيص للحكومة في التعاقد مع شرآة الملح و التعدين األهلية الستخراج ملح الطعام 

من مالحات المكس و مالحتي بلبيس و منيس والمالحات المجاورة لها ببلطيم.
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48-49 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون باإلذن للحكومة بزيادة القرض المرخص بإصداره في مسر لمواجهة تكاليف إنشاء محطة جديدة إلنارة مدينة
القاهرة من 4,300,000 ج إلى 6,500,000 ج

50-52 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 149000 ج في ميزانية السنة المالية 1950-1951 باب1 فرع 4 قسم 9 (وزارة 
العارف العمومية) لمواجهة الزيادة في مهايا و أجر و مرتبات معلمى و موظفي التعليم الحر

53-54 5 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 8,000 ج في ميزانية السنة المالية 1950-1951 باب1 فرع 7 قسم 13 (وزارة 
العدل) لتسوية التجاوز المتوقع في هذا الباب

55-57 6
تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتمادين إضافيين في ميزانية السنة المالية 1950-1951 قسم 16 (وزارة المواصالت) 1- بمبلغ 

67,000 ج باب3 فرع 2 لمواجهة حالة الصرف بسبب تقدم العمل في معظم المشروعات فوق ما آان منتظرا. 2- بمبلغ 60,000 ج باب2 فرع 3 لمواجهة 
حالة الصرف بسبب الزيادة المطردة في عدد السنتراالت التي أنشئت حديثا و لموجهة مصروفات الصيانة والتحسينات التي أدخلت على آادر العمال

58-59 7

2 قسم 1,288,000 ج باب2 فرع بمبلغ -1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتمادين إضافيين في ميزانية السنة المالية 1951-1950
16(وزارة المواصالت ) لعدم تحقيق شئ من المستبعد للمنظور عدم صرفه وللوفر بسبب االطراد المستمر في ارتفاع أسعار المهمات. 2- بمبلغ 397,000 
ج باب 3 فرع 3 قسم 16( وزارة المواصالت) لعدم تحقيق ما يوازى هذا المبلغ من المستبعد للمنظور عدم صرفه بسبب اطراد ورود المهمات لمشروعات 

السنتراالت بعض
60-61 8 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 1500 ج في ميزانية السنة المالية 1950-1951 باب2 فرع 1 قسم 18 (وزارة 

الشؤون االجتماعية ) لمقابلة التجاوز في بعض بنود الباب المذآور

62-65 9 تقرير لجنة الشؤون المالية عن األمر العسكري رقم 99 لسنة 1950، بزيادة إعانة غالء المعيشة لموظفي و مستخدمي وعمل المحال الصناعية والتجارية

66-76 10 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون خاص بفرض ضريبة على المسارح و غيرها من محال الفرجة والمالهي

77-91 11 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بشأن مدد الخدمة المؤقتة التي تحتسب في المعاش

92-93 12 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع قانون بتعديل المادتين والخامسة من المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 
1929 الخاص بالحجز االدارى

94-96 13 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على المشروع بقانون بتعديل المادة 178 من قانون العقوبات

97 14 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن االقتراح برغبة المقدم من حضرة النائب المحترم لملوم عبد الرحمن الملوم بزيادة عدد حضرات المستشارى محكمة 
القضاء االدارى أمام مجلس الدولة

98 15 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب وزارة العدل إذن المجلس في رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم عبد العزيز إسماعيل الشلقانى 
إلمكان السير في اإلجراءات القانونية في قضية الجناية رقم 5951 لسنة 1939 قليوب

99 16 تقرير لجنة الشؤون البلدية والقروية عن اقتراح حضرة النائب المحترم منصور سليمان ساعد ضم المعصرة المحطة إلى تنظيم حلوان ليقوم باإلشراف عليها

100 17
إنشاء مجموعات صحية بنواحي دير -1 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن االقتراحات المقدمة من حضرة النائب المحترم عبد الرحمن مصطفى خليفة.

الجنادلة. وأوالد الياس والعزيزة بمرآز صدفا أسيوط. 2- إنشاء مجموعات صحية في آل من دير الجنادلة و أوالد الياس بمرآز صدفا. 3- أنشاء مستشفى 
صدفا بندر بناحية مرآزي
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101 18 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن االقتراحين المقدمين من حضرة النائب المحترم على محمد الحساني

102 19 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن اقتراح حضرة النائب المحترم إسماعيل محمد أباظه أنشاء مستشفى جديد بمدينة أبو حماد شرقية بدال من مستشفى الحالي 
المتهدم

103 20 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن اقتراح حضرة النائب المحترم جميل سراج الدين أنشاء مجموعة صحية ببلدة المعصرة مرآز بلفاس غربية

104-105 21 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن أربعة اقتراحات مقدمة من حضرات النواب المحترمين محمد مغازى البرقوقى بك و على محمد محمود الحسانى و الشيخ 
عبد العظيم عيد و جمال الدين مصطفى خليفة رجاء عرضه على المجلس

106 22 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن اقتراحين مقدمين من حضرتي النائبين المحترمين الدآتور حامد خليل الشريف و الشيخ عبده محمود البرتقالي

107-108 23 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن ثالثة اقتراحات مقدمة من حضرتي النائبين المحترمين األول من عبد الرحمن مصطفى خليفة والثاني والثالث من منصور
سليمان ساعد

109-110 24 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن أربعة اقتراحات مقدمة من حضرة النائب المحترم محمد تمام جاد اهللا

111 25 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن اقتراحين مقدمين من حضرتي النائبين المحترمين عبده إسماعيل و الدآتور عباس حلمي طلعت

112-116 26 تقرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم محمد تمام جاد اهللا الشهير بأبي الفتوح نائب إدفا 
رجاء عرضه على المجلس

117-118 27 تقرير اللجنة عن التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم حسين أبو الفتح بشأن نظام المعاشات ألعضاء
نقابة الصحفيين

119-120 28

يان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على: 1- مشروع قانون بزيادة المبلغ المأذون للحكومة بإصدار قرض به 
4,300,000 جنيه إلى 6,500,000 جنيه و ذلك في الوقت الذي تراه الحكومة مناسبا و  في مصر لمواجهة تكاليف إنشاء محطة جديدة إلنارة القاهرة من

بالشروط التي يحدد لها وزير المالية بموافقة مجلس الوزراء. 2- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 149,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 51/50 
اب 1 فرع 9 (وزارة المعارف العمومية ) لمواجهة الزيادة في مهايا و أجر و مرتبات معلمى و موظفي التعليم الحر. 3- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي 
بمبلغ 8,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1950-1951 باب 1 (مهايا و أجر و مرتبات) فرع 7 (مصلحة الشهر العغارى و التوثيق) قسم 13 ( وزارة 

لعدل) لتسوية التجاوز المتوقع في هذا الباب. 4- مشروع قانون بفتح اعتمادين إضافيين في ميزانية السنة المالية 1951/1950 قسم 16 (وزارة المواصالت). 
لمواجهة حالة الصرف بسبب تقدم العمل في معظم المشروعات فوق ما أعمال جديدة) باب3( ( 2 (مصلحة السكك الحديدية (ا) بمبلغ 670,000 جنيه فرع
لمواجهة حالة الصرف بسبب الزيادة المضطردة في عدد الستزاالت التي أنشئت حديثتا لمواجهة مصروفات الصيانة و التحسينات  باب 2 (مصروفات عامة)

التي أدخلت آادر العمال. 5- مشروع قانون بفتح اعتمادين إضافيين في ميزانية السنة المالية 1951/1950 قسم 16 (وزارة المواصالت) األول بمبلغ 
1,288,000 جنيه فرع 2 (مصلحة السكك الحديدية ) باب2 (مصروفات عامة) لعدم تحقيق شئ من المستبعد للمنظور عدم صرفه وللوفر بسبب االضطراد 

المستمر في ارتفاع أسعار المهمات.  والثاني- بمبلغ 397,000 جنيه في فرع 3 (مصلحة التلغرافات و التليفونات بب3 ( أعمال جديدة) لعدم تحقيق ما يوازى 
هذا المبلغ من المستبعد للمنظور عدم صرفه بسبب اضطراد ورود المهمات لمشروعات بعض السنتزاالت.  6- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية 

لسنة المالية 1951/50 قسم 18 (وزارة الشؤون االجتماعية) فرع 1 (الديوان العام) باب2 (مصروفات عامة)  بمبلغ 1500 جنيه لمقابلة التجاوز في بعض 
بنود الباب المذآور. 7- التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع قانون بتعديل المادتين الثانية و الخامسة من المرسوم  بقانون رقم 55 لسنة 1929 

(وارد من مجلس الشيوخ). 8- التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على االقتراح بقانون بإنشاء صندوق معاشات و إعانات  لخاص بالحجز اإلداري
الصحفيين
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10 2 19 1951/3/26

10 2 19 1951/3/26 19-20 1 50,000 ج فى ميزانية جامعة فؤاد األول للسنة المالية 1950-1951 باب2 لتغطية  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ
التجاوز فى بند 7 (توريدات عمومية)

21-22 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون برفع تكاليف إنشاء آوبرى سوهاج- أخميم من 500,000 ج إلى مليون جنيه فى ميزانية السنة المالية 1950-
1951

23-24 3

بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على: 1- مشروع قانون بفتح اعتماد إضاافى بمبلغ 50,000 جنيه في 
ميزانية السنة المالية 1950-1951 (جامعة فؤاد األول) باب 2 (مصروفات عامة) لتغطية تجاوز بند 7 (توريدات عمومية ). 2- مشروع قانون يرفع تكاليف 
- أخميم من 500,000 جنيه إلى مليون جنيه في ميزانية السنة المالية 1950-1951. 3- مشروع قانون بفرض ضريبة على المسارح و  إنشاء آوبري سوهاج

غيرها من محال الفرجة و المالهي. 4- مشروع قانون بشأن مدد الخدمة المؤقتة التي تحسب في المعاش.

25 4 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن بعض االقتراحات المحالة عليها

26-27 5 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراحات المحالة عليها

28 6 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن اقتراح حضرة النائب المحترم محمد حمدي النحال إنشاء مصارف حقلية في حوض الرسم و الزعفران لتوصيل 
أراضى الحوضين إلى مصرف برآة السبع

29 7 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن اقتراح حضرة النائب المحترم محمد مغازى البرقوقى بك إنشاء آوبري جديد في ترعة السالمونية أمام بلنكومة
مرآز قلين بدال من الكوبري الحالي لعدم صالحيته

30 8 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن اقتراح حضرة النائب المحترم حسين عثمان الهرميل، توسيع مسقاة الدودريه والعناية بها (برلمام محلة مرحوم)

31 9 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن اقتراح حضرة النائب المحترم حسين عثمان الهرميل بناء تكسية لجسر ترعة أم عبد اهللا األيسر الكائن أمام سكن
محلة مرحوم

32 10 قرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن اقتراح حضرة النائب المحترم عبده إسماعيل لتعديل مصرف البوهية بدائرة تفتيش ري زفتي بحيث يتوسط المسافة
بين ترعتي صدفا و الخمشة

33-35 11 271 حرف (1) بناحية آفر الحاج شربيني مرآز بلقاس مديرية  صورة الطعن مقدم من األستاذ المغازى حسن شعير الناخب بهذه الدائرة و المقدم برقم
الغربية والذي آان منافسا في الترشيح لحضرة المطعون في انتخابه

10 2 20 1951/4/2

10 2 20 1951/4/3 45-64 ملحق 12-1

10 2 20 1951/4/3 65 1 اإلجابة عن السؤالين رقمي 15و 16 بيان بعدد األجانب الذين غادروا المملكة المصرية دون سداد الضرائب المستحقة عليهم و مقدار تلك الضرائب
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66-75 2 تقرير الهيئة المشكلة من لجنتي الشؤون المالية والشؤون الحربية و البحرية عن مشروع قانون بإنشاء نشأة اقتصادية لقوات جاللة الملك و اعتماد النظام 
الخاص بها

76-79 3 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن المرسوم بمشروع قانون في شأن عدم جواز توقيع الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين أو معاشاتهم أو مكافآتهم أو
حوالتها إال في األحوال الخاصة

80 4 تقرير لجنة شؤون التموين عن االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم الشيخ عبده محمود البرتقالي أنشاء مكتب تموين بالمعادى

81 5 تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن اقتراح حضرة النائب المحترم سليمان عبد الفتاح إصالح دورة مياه مسجد عزبة عقل بالمنصورة و منحه 
إعانة تعمير

82 6 قرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن اقتراح حضرة النائب المحترم الدآتور عباس حلمي طلعت تجديد مسجد ناحية بنى عفان مرآز بنى سويف
التابع لوزارة األوقاف

83 7 تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن اقتراح حضرة النائب المحترم أحمد مفتاح معبد ضم المسجد الكبير بناحية أبو آساء مرآز أبشواى مديرية
الفيوم والشهر بمسجد مفتاح بك معبد إلى وزارة األوقاف.

84-85 8 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم محمد الشافعي اللبان بك بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة
الصادر به القانون رقم 9 لسنة 1949

86 9 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم أحمد حسن سليم المناديلى بإضافي فقرة جديدة إلى المادة 238 من 
قانون العقوبات.

87-97 10 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم سيد حسين سعيد إغا بتعديل إنشاء بلدية اإلسماعيلية

98-100 11 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراحات المحالة عليها

101-115 14 تقرير لجنة الشؤون المالية عن التعديالت التي أدخلتها الحكومة على مشروع ميزانية المدة مارس-يونيه سنة 1951

10 2 21 1951/4/9

10 2 21 1951/4/9 32-33 1
1- مشروع قانون بإنشاء منشأة اقتصادية لقوات جاللة الملك و بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على:

اعتماد النظام الخاص بها. 2- مشروع قانون في شأن عدم جواز توقيع الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين أو معاشاتهم أو مكافآتهم أو حوالتها إال 
خاصة أحوال

34-35 2 بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم على الطعن المقدم في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم عبد المنعم حشيش

36-37 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون باإلذن للحكومة باستعمال مبلغ 250,000 جنيه من رصيد حساب تثبيت أسعار الخيش بوزارة التموين لتمويل 
علمية استيراد للحوم و الماشية

38-40 4 تقرير لجنة الشؤون الدستورية عن مشروع القانون الوارد من مجلس الشيوخ والخاص بجعل المراسيم بقوانين الصادرة في المدة من 2 فبراير إلى 12 أبريل 
سنة 1938 في حكم الصحيحة
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41 5 قرير لجنة الشؤون الداخلية عن اقتراح حضرة النائب المحترم محمد مغازى البرقوقى بك انشائ نقطة بوليس دائمة بناحية شباس الشهداء، مرآز دسوق،
مديرية الفؤادية

42-44 6 تقرير لجنة الشؤون البلدية والقروية عن االقتراحات

45-46 7 تقرير لجنة الشؤون البلدية والقروية عن االقتراحات

47 8 تقرير لجنة الشؤون الزراعية عن االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم عبد الرحمن مصطفى خليفة و االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم محمد 
محمد سويلم

48 9 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراحات المحالة  عليها

49-50 10 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن العرائض المحالة عليها

51 11 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن تحقيق صحة نيابة حضرة النائب المحترم حسن معوض جاد المولى نائب الفشن

52-53 12 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من الشيخ أحمد على الناظر في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم أحمد حلمي قبيص 
نائب الطليحات

10 2 22 1951/4/16

10 2 22 1951/4/16 27-28 1
بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على: (ا) مشروع قانون باإلذن للحكومة باستعمال مبلغ 250,000 ج من 

رصيد حساب تثبيت أسعار الخيش بوزارة التوين لتمويل عملية استيراد للحوم و الماشية. 2- مشروع القانون الخاص بجعل المراسيم بقوانين الصادرة في 
المدة من 2 فبراير إلى 12 أبريل سنة 1938 في حكم الصحيحة.

29 2 تقرير لجنة الشؤون االقتصادية عن اقتراح حضرة النائب المحترم محمد عبد الحق إبراهيم عمر بشأن تسهيل وسائل الري والصرف ألراضى الحكومة بدائرة
مرآز الحسينية شرقية و تقسيمها إلى قطع صغير لتوزيعها على صغار الزراع

30-31 3 تقرير لجنة الشؤون البلدية والقروية عن االقتراحات

32-33 4 تقرير لجنة الشؤون البلدية والقروية عن االقتراحات

34-36 5 تقرير لجنة شؤون التموين عن االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم منصور سليمان ساعد رفع سعر القمح إلى خمسة جنيهات لألرداب

37 6 تقرير لجنة شؤون التموين عن االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم حسين عبد الرازق بشأن إعفاء المتأخرين عند تسديد حيازة سنة 1949 و تأجيل 
حيازة سنة 1950 إلى آخر يونيه سنة 1951 لعدم وجود قمح إطالقا
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38-39 7 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراحات المحالة عليها راجيا عرضه على المجلس الموقر

40-41 8 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم الشيخ عبد العظيم محمد عيد بشأن نقل المحامين المقيدين أمام
المحاآم المختلطة لغاية صدور القانون رقم 51 لسنة 1949 إلى جدول المحامين أمام المحاآم الوطنية

42-43 9 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن ثالثة اقتراحات مقدمة من حضرات النواب المحترمين محمود فهمي المكاوي و عبد الرحمن مصطفى خليفة و محمد 
األنور محمدين

44-45 10 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن ثالثة اقتراحات مقدمة من حضرات النواب المحترمين: محمد محمد سويلم، و محمود دياب بدوى، و محمد أحمد البديوى

46-47 11 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن ثالثة اقتراحات مقدمة من حضرات النواب المحترمين على محمد الحسانى و محمد عبد الحق إبراهيم عمر و عبد اللطيف
أحمد إبراهيم

48-50 12 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم سعيد على بسيونى نائب منشاة بلبع باشا رجاء 
عرضه على المجلس

51-54 13 تقرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم محمد صالح بهجت نائب لبنود

55-59 14 قرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعنين المقدمين من أحمد مبارك عبد اهللا و محمد فريد شمروخ في صحة انتخاب حضرة النائب
المحترم على عبد المجيد وهب اهللا بك نائب الرئيسية

10 2 23 1951/4/18

10 2 23 1951/4/18 36 1 اإلجابة عن السؤال رقم 3  اجمالى مصروفات و إيرادات مناجم الذهب من 1935 إلى 1951

37-38 2 مذآرة إيضاحية للمرسوم بمشروع قانون بشأن الجمعيات

39-40 3
تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع القانون الوارد من الحكومة باستمرار العمل ببعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1950 برفع األحكام العرفية في 

جميع أنحاء المملكة المصرية فيما عدا محافظتي سينا و البحر األحمر و بعدم قبول الطعن في التدابير التي أصدرتها السلطة القائمة على إجراء األحكام
العرفية و بإحالة الجرائم العسكرية إلى المحاآم العادية و بأحكام أخرى

10 2 24 1951/4/23 1-24 ملحق 9-1

10 2 24 1951/4/23 25-26 1 بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون في شأن الجمعيات .

27-28 1
بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون باستمرار العمل ببعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 

1950 برفع األحكام العرفية في جميع أنحاء المملكة المصرية فيما عدا محافظتي سيناء و البحر األحمر و بعدم قبول الطعن في التدابير التي أصدرتها السلطة 
القائمة على إجراء األحكام العرفية و بإحالة الجرائم العسكرية إلى المحاآم العادية و بأحكام أخرى.
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29-34 2 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع قانون بشأن مكافحة الدعارة

35 3 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب وزارة العدل إذن المجلس في رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم إبراهيم دسوقي أباظة باشا ألمكان 
السير في اإلجراءات القانونية في القضية رقم (1) صحافة سنة 1951

36-37 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع ميزانية جامعة إبراهيم باشا الكبير للفترة المالية مارس- يونيه سنة 1951

38-39 5 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1936 بشروط توظيف األجانب

40-43 6
تقرير لجنة الشؤون المالية عن :1- اقتراح بقانون مقدم من حضرة النائب المحترم نصر الدين محسن بتعديل المادة 17 من القانون رقم 146 لسنة 1950. 2- 
قتراح برغبة مقدم من حضرة النائب المحترم محمد سالم جبر بشأن تعديل طريقة تطبيق المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 

لسنة 1950 بقيام موظفي الغرف التجارية لتمثيل التجار أمام لجان طعون الضرائب

44 7 تقرير لجنة الشؤون المالية عن االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم محمود فهمي أبو آروره بزيادة مرتبات الموظفين الذين ينقلون إلى أسوان و منحهم 
استمارات سفر مجانية

45-46 8 تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم الدآتور محمد مندور بتعديل بعض األحكام الوقتية الواردة بالمرسوم 
بالقانون رقم 156 لسنة 1949 بإنشاء جامعة محمد على

47-48 9 تقرير لجنة الشؤون البلدية والقروية عن اقتراح حضرة النائب المحترم أحمد حمادي بإنشاء حوض تطهير بساحل مدينة اإلسكندرية لتطهير المحارات ذات 
األصناف في فترة الصيف

49-50 10 "21" من القانون رقم 98  تقرير لجنة الشؤون البلدية والقروية عن اقتراح حضرة النائب المحترم محمد سالم جبر، زيادة قيمة اإلعفاء الذي نصت عليه المادة
لسنة 1950 الخاص بإنشاء مجلس بلدي مدينة اإلسكندرية بالنسبة لعوائد البلدية على األمالك إلى 24 جنيه بدال من 12 جنيها سنويا

51-52 11 تقرير لجنة الشؤون البلدية والقروية عن االقتراحات

53 12 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن اقتراح حضرة النائب المحترم الدآتور حامد خليل الشريف إنشاء آوبري على ترعة الفاروقية تجاه قرية تجع 
عمران بمرآز المنشاه بجرجا

54 13 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن اقتراح حضرة النائب المحترم أبو شادي عبد الحميد آيالني تطهير مصرف حوين جمعيه بجوار السكة الحديد

55 14 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن اقتراح حضرة النائب المحترم إسماعيل محمد أباظه إلسراع في تنفيذ إنشاء مصرف تيمور بمرآز الحسينية

56 15 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن اقتراح حضرة النائب المحترم الشيخ محمود دياب بدوى إنشاء آوبري على ترعة الخشاب مرآز الصف تجاه بلدة
ألحى و طريق زراعي يمتد من الكوبري إلى بلدة ألحى و امتداده إلى بلدة المنشى ليتصل بالطريق الزراعي اآلخر الموصل من ترعة الخشاب إلى المنشى

57 16 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم الدآتور حامد خليل الشريف بشأن تعديل الفقرة األولى من المادة 
401 مرافعات والكلمة األولى من الفقرة الثانية

58 17 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراحات المحالة عليها



Chronological Index to Supplementary Information (Malahiq) for the Chamber of Deputies

Hay'a Dawr Jalsa

(Legislature) (Yearly Session) (Daily Session)

Date (A.D.)

(y/m/d)
Contents

Page of 
Supplementary 

Information 
(Mulhaq)

Supple-
mentary 
(Mulhaq) 

#

59-60 18 بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 
1939 بشروط توظيف األجانب التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع قانون بشأن مكافحة الدعارة.

10 2 25 1951/5/1

10 2 25 1951/5/1 34-35 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع قانون باإلذن للحكومة في منح مجلس إدارة محطة إنارة القاهرة و شراء عملية
اإلنارة بالغاز بها سلفة قدرها 450,000 جنيه من المال االحتياطي العام

36-37 2

1- اقتراح بقانون مقدم من حضرة النائب المحترم الدآتور محمد بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على:
مندور بتعديل بعض األحكام الوقتية الواردة بالمرسوم بقانون رقم 156 بإنشاء جامعة محمد على الكبير. 2- التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع 

450,000 جنيه ( عدل إلى 231,000 جنيه) من  قانون باإلذن للحكومة في منح مجلس إدارة محطة إنارة القاهرة و شراء عملية االنارة بالغاز بها سلفة قدرها
العام. االاحتياطى المال

38-39 3 تقرير لجنة الشؤون البلدية و القروية عن االقتراحات

40 4 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم سليمان محمد العقاد بإنشاء مستشفى بقسم الجمالية

41 5 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم عبد المجيد سيف النصر باشا إنشاء مستشفى للحميات بملوى المدرج له اعتماد
بميزانية 1951-1950

42-46 6 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن ثالثة اقتراحات بقوانين مقدمة من حضرة النائب المحترم يوسف الريدى بك

47 7 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم سليمان عبد الفتاح بتعديل نص المادة 30 من القانون رقم 141 لسنة 
1947 الخاص بتعيين و انتخاب العمد و المشايخ

48-49 8 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراحات المحالة عليها

50-51 9 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن العرائض المحالة عليها

10 2 26 1951/5/8 1-49 ملحق 20-1

10 2 26 1951/5/8 50-51 1 فتوى قسم الرأي بمجلس الدولة

52-53 2
بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم  و وافقوا على مشروع قانون خاص باعتماد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 

1945-1944 و عن فقرير ديوان المحاسبة المقدم إلى البرلمان عن بعض المسائل التي أثارها الديوان مع وزارة المالية بصدد االتفاق الذي تم بينهما و بين 
بنك مصر في أول سبتمبر سنة 1944 بشأن حصص التأسيس التي انشاءت لصالح الحكومة مقابل تدخلها لدعم البنك.

54-68 3 تقرير لجنة الشؤون التجارية والصناعية عن مشروع قانون خاص بالغرف التجارية
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69-79 4 تقرير لجنة الشؤون التجارية والصناعية عن مشروع قانون الموازين والمقاييس والمكاييل

80 5 تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن اقتراح حضرة النائب المحترم محمد حمادي النحال منح إعانة تعمير لمسجد عزبة شعيب و عزبة عبد اهللا 
التابعتين لمنشاة عبد اهللا مرآز السنطة

81 6 : 1- مسجد سيدي إبراهيم  تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن اقتراح حضرة النائب المحترم محمد حمدي النحال، منح إعانة شعائر دينية لكل من
الكالوى بناحية آفر آال الباب مرآز السنطة و2- المسجد الكبير بناحية تطاى مرآز السنطة

82 7 تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن اقتراح حضرة النائب المحترم محمد حمدي النحال منح المسجد القبلي بالجعفرية مرآز السنطة إعانة تعمير

83 8 تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن اقتراح حضرة النائب المحترم عبده محمود البرتقالي منح إعانة تعمير لمسجد عزبة نافع التابعة لقسم المعادى

84 9 تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن اقتراح حضرة النائب المحترم زايد مبروك زايد توسيع الجامع الكبير التابع لوزارة األوقاف بببا و بناء دورة 
مياه جديدة له

85 10 تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن اقتراح حضرة النائب المحترم زايد مبروك زايد منح إعانة شعائر الخمسة مساجد بمرآز ببا وهى: جامع  
العكايشة بببا، جامع آفر المناشى، جامع  السلطاني، جامع آفر جمعة، جامع هرنشنت

86 11 قرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن اقتراح حضرة النائب المحترم أحمد حسن سليم المناديلى ترميم ضريح سيدي سعد اهللا الحسيني بدائرة نقطة
بوليس المتولي

87 12 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراحات المحالة عليها

10 2 27 1951/5/14

10 2 27 1951/5/14 41 1 اإلجابة عن السؤال رقم 15

42 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن اقتراح مقدم من حضرة النائب المحترم حسين عثمان الهرميل بتكليف الصيارف بتنفيذ العملية الخاصة بإعفاء صغار المالك 
من دفع ضريبة من تلقاء أنفسهم

43-45 3 64 لسنة 1942 الخاص بتخصيص مبلغ 1,500,000 ج من االحتياطي  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بتعديل المادة األولى من القانون رقم
العام لشراء مهمات و أصناف احتياطية الستعمال الوزارات و المصالح الحكومية و للبيع للجمهور

46 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع قانون بأخذ مبلغ 30,000 جنيه من المال االحتياطي العام لمنحه بصفة سلفة 
لجامعة فؤاد األول

47-48 5 تقرير لجنة الشؤون الحربية و البحرية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 100 لسنة 1939 بإنشاء قوات مرابطة، والقانون رقم 
140 لسنة 1947 الخاص بالخدمة العسكرية

49-50 6 تقرير لجنة الشؤون الحربية و البحرية عن اقتراح بقانون مقدم من حضرة النائب المحترم عيد مرعى أبو سمره بتعديل المادة 3 من القانون رقم 140 لسنة 
1947 الخاص بالخدمة العسكرية
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51-53 7 تقرير الهيئة المكونة من لجنتي الشؤون التشريعية و شؤون التموين عن مشروع قانون بإضافة أحكام جديدة إلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص 
بشؤون التموين

54-55 8

بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على: 1- مشروع قانون خاص بالغرف التجارية. 2- مشروع قانون 
الموازين و المقاييس والمكاييل. 3- مشروع قانون بتعديل المادة األولى من القانون رقم 64 لسنة 1942. 4- التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع 

القانون الخاص بأخذ مبلغ 30,000 جنيه من المال االحتياطي العام لمنحه بصفة إعانة لجامعة فؤاد األول. 5- مشروع قانون بإضافة أحكام جديدة إلى 
المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين.

56-57 9 تقرير لجنة الشؤون البلدية والقروية عن االقتراحات اآلتية: األول- اقتراح حضرة النائب المحترم أبو العينين جعفر سالم، تنظيم الرقابة على األسواق. الثاني- 
اقتراح حضرة النائب المحترم عبد اللطيف بدر الدين، إنشاء عملية مياه جديدة بمدينة رشيد تأخذ من الترعة الرشيدية

58-59 10
تقرير لجنة الشؤون البلدية و القروية عن االقتراحات اآلتية: األول- اقتراح حضرة النائب المحترم سليمان عبد الفتاح، إصالح دورة مياه مسجد عزبة عقل 

بالمنصورة. الثاني- اقتراح حضرة النائب المحترم مصطفى محمد عوض، إصالح دورة مياه مسجد فرنور مرآز شبراخيت بحيرة. الثالث- اقتراح حضرة 
النائب المحترم أحمد حسن المناديلى، إصالح و رصف شوارع السروجية و المغربلين و حارة بحيرة.

60-61 11 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن خمسة اقتراحات مقدمة من حضرة النائب المحترم عباس منصور

62-63 12 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن ثالثة اقتراحات مقدمة من حضرات النواب المحترمين عبده إسماعيل و على حسن شرابى و أبو شادي عبد الحميد
الكيالنى

64-65 13 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن أربعة اقتراحات مقدمة من حضرات النواب المحترمين إسماعيل محمد أباظه و الشيخ محمود دياب بدوى و محمد مغازى
البرقوقى بك و محمد تمام جاد اهللا

66-67 14 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن أربعة اقتراحات مقدمة من حضرات النواب المحترمين: عبد اللطيف علما بك و منصور سليمان ساعد و عبده إسماعيل و 
محمد حمدي النحال

68 15 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن اقتراح حضرة النائب المحترم يوسف الشريعى مد جسر مصرف صليبة الدير بناحية منشاة بدينى الشريعى مرآز
سمالوط إلى ما بعد المنطقة الواقعة بحري الكوبري القائم عليه و سد الفجوة الموجودة في امتداد جسر هذا المصرف

69 16
: (1) اقتراح حضرة النائب المحترم الدآتور عباس حلمي طلعت، إنشاء آوبري جديد على مصرف المحيط  قرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن

بالطريق رقم 224 الموصل لبلدة باروط مرآز بنى سويف. (2) اقتراح حضرة النائب المحترم عبد الرحمن مصطفى خليفة، إنشاء آوبري على الترعة 
السوهاجية شرق مرآز صدفا أمام بلدة الغنايم .

70 17 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن اقتراحي حضرة النائب المحترم محمد همام خلف اهللا: (1) عمل قنطرة صغيرة أمام بلدة القمانة مرآز نجع حمادي. 
(2) إنشاء آوبري أمام بلدة القبيبة مرآز نجع حمادي.

71 18 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن اقتراح حضرة النائب المحترم الشيخ محمود دياب بدوى إصالح الكوبري المقام على ترعة الخشاب مرآز الصف
بين بلدة الصف و عزبة  الغجر.

72 19 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن اقتراح حضرة النائب المحترم الدآتور حامد خليل الشريف إنشاء آوبري على ترعة الزرزورية عمومي القريب من
ناحية الحريزات مرآز المنشاة

73 20 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب وزارة العدل إذن المجلس في رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم السيد محمود الشندويلى بك إلمكان 
السير في اإلجراءات القانونية في قضية مخالفة التنظيم رقم 37 سنة 1950 بندر سوهاج رجاء عرضه على المجلس



Chronological Index to Supplementary Information (Malahiq) for the Chamber of Deputies

Hay'a Dawr Jalsa

(Legislature) (Yearly Session) (Daily Session)

Date (A.D.)

(y/m/d)
Contents

Page of 
Supplementary 

Information 
(Mulhaq)

Supple-
mentary 
(Mulhaq) 

#

10 2 28 1951/5/21

10 2 28 1951/5/21 17 1 اإلجابة عن السؤال رقم 5 المقدم من حضرة النائب المحترم محمد حنفي الشريف

18 2 اإلجابة عن السؤال رقم 13

19-20 3 49,250 ج في ميزانية السنة المالية 1950/1951 قسم 2 (الديوان العام ) لتسوية  قرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
التجاوز في القسم المذآور.

21-22 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 1300 جنيها فى ميزانية السنة المالية 1950-1951 قسم 12 (وزارة العدل) فرع 1 
(الديوان العام) باب 2 (مصروفات عامة) لتسوية تجاوزات بعض بنود الباب المذآور

23-24 5

1939 100 لسنة 1- مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على:
بإنشاء قوات مرابطة والقانون رمق 140 لسنة 1947 الخاص بالخدمة العسكرية. 2- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1950-

1951 بمبلغ 49,250 جنيها قسم 2 "الدين العام ". 3- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1950-1951 بمبلغ 1300 جنيه قسم 13 
"وزارة العدل".

25 6 30 من القانون رقم 141 لسنة 1947  تقرير لجنة الشؤون الداخلية عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم سليمان عبد الفتاح بتعديل نص المادة
الخاص بالعمد والمشايخ

26-27 7 تقرير لجنة الشؤون البلدية و القروية عن اقتراح حضرة النائب المحترم الدآتور حامد خليل الشريف، منح سلفة مالية إلى مجلس المنشاة البلدى قدرها عشرون
ألفا من الجنيهات إلنشاء مشروع إلغاء المنشاة بالكهرباء

28-29 8

اقتراح حضرة النائب المحترم الدآتور حامد الشريف، إنشاء دورة مياه مسجد الرافعى األول- تقرير لجنة الشؤون البلدية و القروية عن االقتراحات اآلتية:
بنجع الطينة التابع لناحية العنبرية بمرآز المنشاة. الثاني- اقتراح حضرة النائب المحترم عبد الغزير همام زآى، إنشاء دورة مياه مسجد بلدة أجهور الرمل 
بمرآز قويسنا - منوفية. الثالث- اقتراح حضرة النائب المحترم عبد الرحمن متونى عمر، إنشاء عمليات مياه صالحة للشرب لبعض بالد مراآز أبو آبير و 

صقر آفر و الحسينية
30 9

اقتراح حضرة النائب المحترم عبد الرحمن مصطفى خليفة، أنشاء حنفيات مياه صالحة األول: تقرير لجنة الشؤون البلدية و القروية عن االقتراحين اآلتيين:
للشرب داخل شوارع البربا مرآز صدفا مديرية أسيوط. الثاني: اقتراح حضرة النائب المحترم محمد عبد المنعم ناصف، أنشاء دورة مياه مسجد ناحية آفر 

قلين مرآز الحمام
31 10 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراحات المحالة عليها

32-33 11
تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن اقتراحين بقانونين مقدمين من حضرة النائب المحترم الشيخ عيد العظيم عيد وهما: (1) اقتراح بقانون بتعديل المادة 

106 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بشأن امتحانات النقل والشهادة الدراسية في األزهر. (2) اقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 3 
لسنة 1948 المعدل لبعض مواد القانون رقم 36 لسنة 1941 المعدل للمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 الخاص بتنظيم دخول امتحان شهادة العالمية.

10 2 29 1951/5/28

10 2 29 1951/5/28 13-15 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بزيادة المبلغ المخصص من المال االحتياطي العام لسلف مقاومة دودة القطن

16-17 2 بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على: مشروع قانون بزيادة المبلغ المخصص من المال االحتياطي العام 
لسلف مقاومة دودة القطن
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18-19 3 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على اقتراح بقانون بتعديل الفقرة الخامسة من المادة 99 المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 
1931 المشتمل على الئحة ترتيب المحاآم الشرعية و اإلجراءات المتعلقة بها

20 4 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن اقتراح مقدم من حضرة النائب المحترم زآى دياب بشأن انتقال دائرة استئنافية من محكمة استئناف المنصورة إلى الزقازيق
لنظر القضايا المدنية المستأنفة الخاصة بدائرة مديرية الشرقية

21 5 تقرير اللجنة عن اقتراح مقدم  من حضرتي النائبين المحترمين محمود خليفة محمود و محمد تمام جاد اهللا

22-23 6
بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على: 1- اقتراح بقانون بتعديل 

الفقرة الخامسة من المادة 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على الئحة ترتيب المحاآم الشرعية و اإلجراءات المتعلقة بها. 2- التعديل 
الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع القانون الخاص باالتجار في مبيدات الحشرات واألمراض النيانية و صناعتها.

24 7 تقرير لجنة الشؤون الزراعية عن التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع القانون الخاص باالتجار في مبيدات الحشرات و األمراض النباتية و 
صناعتها

10 2 30 1951/6/4

10 2 30 1951/6/4 51-77 1 بيان حضرة صاحب المعالي وزير المالية عن السياسة المالية و االقتصادية

78-80 2 تقرير لجنة الشؤون الداخلية عن المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية المصرية

81 3 مذآرة إيضاحية مرفوعة لمجلس الوزراء عن تعديل بعض أحكام القانون رقم 41 لسنة 1946

82-83 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بتعديل المادتين 1و 2 من القانون رقم 69 لسنة 1942 بتخفيف الضريبة عن صغار مالكي األراضي الزراعية

84-86 5
تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتمادات إضافية في ميزانيات جامعات فؤاد األول و فاروق األول و إبراهيم الكبير عن السنة المالية 

1951-1950 بمبالغ 57074 جنيها و 36276 جنيها و 17000 جنيه على التوالي مقابل فتح اعتماد إضافي في ميزانية الدولة لذلك العام المالي بمبلغ 
102,350 جنيها بالقسم 9 (وزارة المعارف العمومية) لزيادة إعانات الجامعات الثالث بمقدار 57074 جنيها و 28276 جنيها و 1700 جنيه على التوالي

87-88 6 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1943 بزيادة بعض رسوم البريد

89-90 7

1946 41 لسنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم -1 بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم على:
بالترخيص بإصدار قرض لتمويل القطن الذي تشتريه الحكومة. 2- مشروع قانون بتعديل المادتين 1 و 2 من القانون رقم 69 لسنة 1942 بتخفيف الضريبة 
على صغار مالكي األراضي الزراعية المعدل بالقوانين رقم 87 لسنة 1944 و 55 لسنة 1945 و 33 لسنة 1950. 3- مشروع قانون بفتح ثالثة  اعتمادات 

إضافية في ميزانيات جامعات فؤاد األول و فاروق األول و إبراهيم باشا الكبير عن السنة المالية 1950-1951 بمبالغ 57074 ج و 36276 ج و 17000 ج 
102,350 ج بالقسم 9 (وزارة المعارف العمومية) لزيادة إعانات الجامعات  على التوالي مقابل فتح اعتماد اضافى في ميزانية الدولة لذلك العام المالي بملغ
57074 ج و 28276 ج و 17000 ج على التوالي. 4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1943 بزيادة بعض رسوم  لثالث بمقدار

البريد
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91-92 8 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن اقتراحين مقدمين من حضرتي النائبين المحترمين محمد أحمد البديوى و الشيخ محمود دياب بدوى

93 9 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن اقتراحين مقدمين من حضرتي النائبين المحترمين محمود فهمي مكاوى و عبد الرحمن مصطفى خليفة

94-160 10 قريرلجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون وارد من مجلس الشيوخ بإضافة آتاب رابع إلى قانون المرافعات المدنية و التجارية فى اإلجراءات المتعلقة
بمسائل األحوال الشخصية

161-162 11 قرير الهيئة المكونة من لجنتى الشؤون البلدية والقروية و شؤون المواصالت عن اقتراح حضرة النائب المحترم محمد آمال الخشن بك توسيع أو ازدواج
النفق السفلى المار تحت أشرطة السكك الحديدية بمدينة بنها

163 12

اقتراح حضرة النائب المحترم عبد الرحمن مصطفى خليفة، إنشاء دورات مياه مسجد األول- تقرير لجنة الشؤون البلدية و القروية عن االقتراحين اآلتيين:
حميد سالمه بناحية الشنابه و مسجد عباس عطية عبد العال بناحية آيمان سعيد بمرآز صدفا و مسجد ناحية العطايفة ومسجد الزاوية ببندر صدفا مديرية 
سيوط. الثانى- اقتراح حضرة النائب المحترم محمد القونى، إصالح دورتى مياه مسجد تاحية خمارة و مسجد ناحية رمسيس مرآز اتياى البارود مديرية 

البحيرة.

164 13 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراحات المحالة عليها

10 2 31 1951/6/11

10 2 31 1951/6/11 47-48 1 بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على: 1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 160 لسنة 1950 
الخاص بالجنسية المصرية. 2- مشروع قانون باضافة آتاب رابع الى قانون المرافعات المدنية والتجارية فى االجراءات المتعلقة بمسائل األحوال الشخصية.

49-55 2 تقرير لجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على معاهد الدفاع المشترك والتعاون االقتصادى بين دول الجامعة العربية و ملحقها العسكرى 
الموقعين باالسكندرية فى17 من يونيو سنة 1950، وعلى البروتوآول اإلضافى لها الموقع بالقاهرة فى 2 فبراير سنة 1951

56-61 3 تقرير لجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاق استيراد المواد التربوية و العلمية والثقافية الموقع بليك سكسس فى 22 نوفمبر سنة 
1950

62-63 4 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن اقتراح بقانون مقدم من حضرة النائب المحترم الشيخ عبد العظيم محمد عيد بشأن المحامين المقيدين أمام المحاآم المختلطة 
لغاية تاريخ صدور القانون رقم 15 لسنة 1949 إلى جدول المحامين أمام المحاآم الوطنية

64-65 5 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم أحمد سليم المناديلى بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 338 من قانون 
العقوبات

66 6 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن اقتراح بقانون مقدم من حضرة النائب المحترم الدآتور حامد خليل الشريف بتعديل الفقرة األولى من المادة 401 من قانون 
المرافعات والكلمة األولى من الفقرة الثانية منها

67 7 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن اقتراح حضرة النائب المحترم عباس منصور إنشاء مصرف من بلدة القلزم و ينتهى فى مصرف األحراز مرآز
شبين القناطر

68 8 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن اقتراح حضرة النائب المحترم زايد مبروك زايد، ردم ترعة الشراهنة فى الجزء الواقع فى بندر ببا و عمل فتحة 
للترعة تحرى البندر

69 9 تقرير لجنة الشؤون األشغال العمومية عن اقتراح حضرة النائب المحترم محمد حمزه دعبس إصالح و إعادة قوة التيار الكهربائى إلى ما آانت عليه بمنطقة
الجيزة المعروضة لقطع التيار و خفضه
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70 10 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم محمد عبد الرحيم عنبر، إقامة مبنى جديد لمستشفى طهطا العمومى

71 11 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم عبد المجيد سيف النصر باشا بشأن توسيع مستشفى األمراض الصدرية بملوى و 
ذلك بعمل مبنى خلفه يسع 70 سريرا

72 12 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراحات المحالة عليها

73-78 13 تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم عن التعديالت التى أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع قانون بالالئحة االساسية لكلية العلوم فى جامعة فؤاد األول

79-90 14 تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم عن التعديالت التى أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع قانون بالالئحة االساسية لكلية طب قصر العينى بجامعة فؤاد األول

91-92 15

يان اسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم و النداء باالسم و وافقوا على: 1- التعديالت التى أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع قانون 
الالئحة األساسية لكلية العلوم فى جامعة فؤاد األول. 2- التعديالت التى أدخلها مجلس الشيوخ علىمشروع  قانون بالالئحة االساسية لكلية طب قصر  العينى 
بجامعة فؤاد األول. 3- مشروع قانون بالموافقة على معاهدة الدفاع المشترك و التعاون االقتصادى بين دول الجامعة العربية  و ملحقها العسكرى الموقعين 
باالسكندرية فى 17 مايو سنة 1950 و على البروتوآول االضافى لها الموقع بالقاهرة فى 2 فبراير سنة 1951. 4- مشروع قانون بالموافقة على استيراد 

المواد التربوية والعلمية و الثقافية الموقع بليك سكس فى 22 فبراير سنة 1950.

10 2 32 1951/6/18

10 2 32 1951/6/19

10 2 32 1951/6/19 89 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للمدة المالية مارس- يونيه سنة المصروفات قسم 27- مصروفات غير منظورة

90-91 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بربط ميزانية جامعة فاروق األول للمدة المالية مارس- يونيه سنة 1951

92-93 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بربط ميزانية جامعة فؤاد األول للمدة المالية مارس-يونيه سنة 1951ى

94-95 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بربط ميزانية جامعة إبراهيم باشا الكبير للمدة المالية مارس-يونيه سنة 1951

96 5 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بربط ميزانية مجلس فؤاد األول األهلي للبحوث للمدة المالية مارس-يونيه سنة 1951

97 6 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بربط ميزانية اإلذاعة للمدة المالية من مارس- يونيه سنة 1951



Chronological Index to Supplementary Information (Malahiq) for the Chamber of Deputies

Hay'a Dawr Jalsa

(Legislature) (Yearly Session) (Daily Session)

Date (A.D.)

(y/m/d)
Contents

Page of 
Supplementary 

Information 
(Mulhaq)

Supple-
mentary 
(Mulhaq) 

#

98-99 7

يونية - مشروع قانون ربط ميزانية الدولة عن المدة من مارس -1 بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على:
سنة 1951. 2- مشروع قانون بربط ميزانية جامعة فاروق األول عن المدة من مارس -يونيه سنة 1951. 3- مشروع قانون بربط ميزانية جامعة فؤاد األول 

عن المدة من مارس - يونيه سنة 1951. 4- مشروع قانون بربط ميزانية جامعة إبراهيم باشا الكبير عن المدة من مارس -يونيه سنة 1951. 5- مشروع 
قانون بربط ميزانية مجلس فؤاد األول األهلي للبحوث عن المدة من مارس - يونيه سنة 1951. 6- مشروع قانون بربط ميزانية اإلذاعة الالسلكية المصرية 

- يونيه سنة 1951. 7- مشروع قانون بربط ميزانية وزارة األوقاف عن المدة من مارس - يونيه سنة 1951. 8- مشروع قانون بربط  عن المدة من مارس
.1951 -يونيه سنة ميزانية األزهر و المعاهدة الدينية عن المدة من مارس

100-102 8 تقرير لجنة الشؤون الزراعية عن التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع قانون بإحصاء بعض الحيوانات و باالحتياطيات التي تتخذ لمقاومة 
األمراض المعدية والوبائية في الحيوانات والطيور المستأنسة

103-108 9 تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم عن ثالثة اقتراحات بقوانين مقدمة من حضرة النائب المحترم محمد فريد زعلوك بتعديل قوانين جامعات فؤاد األول و 
فاروق األول و إبراهيم باشا الكبير

109-110 10
بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على: 1- التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع قانون 

بإحصاء بعض الحيوانات و االحتياطيات التي تتخذ لمقاومة األمراض المعدية و الوبائية في الحيوانات و الطيور المستأنسة. 2- ثالثة اقتراحات بقوانين مقدمة 
من حضرة النائب المحترمين محمد فريد زعلوك بتعديل قوانين الجامعات الثالث : فؤاد األول  و فاروق األول و إبراهيم باشا الكبير.

111-113 11 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن مشروع قانون بحظر صناعة الطافيا و تداولها و استيرادها

114 12 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن اقتراحي حضرة النائب المحترم محمود فهمي المكاوى : (1) إصالح وترميم آوبري بوالق الدآتور الواقع على 
ترعة الزمر. (2) أنشاء آوبري على مصرف الليبنى في منتصفة ما بين آرداسة و منشاة البكارى.

115 13 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن: 1- اقتراح حضرة النائب المحترم منصور سليمان ساعد تعميق مجارى السيول ببالد المنية و الشرفاء والصف و 
إقامة سدود لها ابتداء من مجاريها في الصحراء إلى النيل لحماية المزروعات

116 14 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن اقتراح حضرة النائب المحترم جمال الدين مصطفى خليفة تحويل أراضى الحياض بمديرية أسيوط إلى ري صيفي و
خاصة حوض الزناروبى سميع والحديقة

117-118 15

اقتراح حضرة النائب المحترم زايد مبروك زايد، إنشاء عمليات مياه صالحة للشرب بنواحي قرير لجنة الشؤون البلدية والقروية عن االقتراحات اآلتية:
هربشنت و آوم الصعايدة و السلطاني التابعة لمرآز ببا. الثاني- اقتراح حضرة النائب المحترم عبد العزيز همام ذآرى، إنشاء عملية مياه صالحة للشرب 

لتغذية بلدتي أجهور و عرب الرمل التابعتين لمرآز قيسينا. الثالث- اقتراح حضرته، إنشاء عملية مياه صالحة للشرب لتغذية بلدتي مشيرف و مسجد الخضر 
منوفية. الباجور لمرآز التابعتين

119-120 16

اقتراح حضرة النائب المحترم محمد محمود القونى، تغيير سيارة المطافى الخاصة بايتامى األول- تقرير لجنة الشؤون البلدية والقروية عن االقتراحات اآلتية:
البارود بأخرى جديدة. الثاني - اقتراح حضرة النائب المحترم عبد الرحمن متولى عمر، إنشاء عملية مياه للشرب في آل من ناحيتي منشاة القاضي والسنيطة 
مرآز فاقوس مديرية الشرقية. الثالث- اقتراح حضرة النائب المحترم الدآتور حامد الشريف، إنشاء دورة مياه جامع علوان بناحية الحريزات الغربية التابعة 

المنشاة لمرآز
121 17 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراحات المحالة عليها

122-124 18 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم سامي حسن أبو العز بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 
1948 الخاص بتعديل المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 بشأن الترخيص في االشتراك في إنشاء بنك زراعي

125-126 19 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن العرائض المحالة عليها
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127-133 20 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس األموال المنقولة و على 
األرباح التجارية والصناعية و على آسب العمل

134 21 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع القانون الخاص بفتح اعتماد إضافي المطلوب و قدره 2500 ج في الباب األول من ميزانية مصلحة المناجم 
لشؤون المعادن واالحجار عن السنة المالية 1950-1951 على أن يؤخذ هذا االعتماد من وفور بند 8 بالباب الثاني آما سبقت اإلشارة

135-136 22 بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على: مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 2500 جنيه في ميزانية 
السنة المالية 1950-1951 باب1 فرع 5 قسم 8 وزارة التجارة والصناعة

137-147 23 مرسوم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن فرض ضريبة عامة على اإليراد

148-154 24 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على الترآات

10 2 33 1951/6/25

10 2 33 1951/6/26

10 2 33 1951/6/27

10 2 33 1951/6/27 88-90 1 تقرير لجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على االتفاق العام للتعاون الفني طبقا لبرنامج النقطة الرابعة بين مصر و الواليات المتحدة
األمريكية الموقع في 5 مايو سنة 1951

91-97 2 تقرير لجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاق المقر بين الحكومة المصرية والهيئة العالمية للصحة الموقع بالقاهرة في 25 مارس سنة 
1951

98-99 3
يان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على: (1) مشروع قانون بالموافقة على االتفاق العام للتعاون الفني طبقا 

5 مايو سنة 1951. (2) مشروع قانون بالموافقة على اتفاق المقرين الحكومة  لبرنامج النقطة الرابعة بين مصر و الواليات المتحدة األمريكية الموقع في
المصرية والهيئة العالمية الصحية الموقع بالقاهرة في 25 مارس سنة 1951

100-101 3

1939 14 لسنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم -1 يان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على
بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس األموال المنقولة و على األرباح التجارية و الصناعية و على آسب العمل. 2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 

رقم 99 لسنة 1949 بشأن فرض ضريبة عامة على اإليراد. 3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على 
الترآات

102-103 4 تقرير لجنة الشؤون البلدية والقروية عن مشروع قانون بشأن تمثيل وزارة األوقاف بمجلس بلدي مدينة اإلسكندرية

104-109 5 تقرير لجنة الشؤون البلدية و القروية عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم عبد المقصود حمزة، و عن مشروع قانون بشأن تعديل بعض 
أحكام القانون رقم 148 لسنة 1950 الخاص بالمجلس البلدي لمدينة بور سعيد

110-111 6
بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على: 1- اقتراح بقانون مقدم من حضرة النائب المحترم عبد المقصود 

حمزة و عن مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1950 الخاص بالمجلس البلدي لمدينة بور صعيد. 2- مشروع قانون بشأن تمثيل 
وزارة األوقاف بمجلس بلدي مدينة اإلسكندرية.
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112-169 7 تقرير لجنة

10 2 34 1951/7/9

10 2 34 1951/7/9 41 1 وزارة المالية - مصلحة األموال المقررة / ملخص بشأن اقتراح حضرة النائب المحترم حسين عثمان الهرميل تكليف الصيارف بتنفيذ العملية الخاصة بإعفاء 
صغار المالك  من دفع ضريبة أطيانهم من تلقاء أنفسهم

42-43 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 1951-1952 قسم 4 مجلس الوزراء

44-52 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 1950-1951 المصروفات قسم 6 - وزارة المالية

53-54 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1951-1952 / المصروفات قسم 19 - وزارة التموين

55-60 5 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية المصروفات قسم 27- مصروفات خفض تكاليف المعيشة و تنظيم عمليات التموين

61-63 6 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية مجلس فؤاد األول األهلي للبحوث عن السنة المالية 1952-1951

64-65 7 تقرير لجنة الشؤون المالية عن اقتراح بقانون لمنع تهريب الممولين من ضريبة الترآات قبل وفاتهم

66-69 8 تقرير لجنة الشؤون المالية عن اقتراح بقانون بتعديل المادة 11 من القانون رقم 99 لسنة 1949

70-71 9 99 لسنة 1949 بشأن  قرير لجنة الشؤون المالية عن اقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم حسين على عطية بك بتعديل بعض أحكام القانون رقم
فرض ضريبة عامة على اإليراد.

72-73 10 14 لسنة 1939  تقرير لجنة الشؤون المالية نعن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم حسين على عطية بك بتعديل بعض أحكام القانون رقم
والقانون رقم 146 لسنة 1950 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس األموال المنقولة و على األرباح التجارية والصناعية و على آسب العمل.

74-78 11 تقرير لجنة الشؤون المالية عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم األستاذ سامي حسن أبو العز بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 139 لسنة 
1948 المعدل لبعض أحكام المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1939 الخاص بالترخيص للحكومة باالشتراك في إنشاء بنك زراعي

79-84 12 تقرير لجنة الشؤون الحربية والبحرية عن مرسوم بمشروع قانون بإنشاء مجلس أعلى و مجالس إدارة لمصانع وزارة الحربية والبحرية

85-100 13 تقرير اللجنة عن مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لوزارة األوقاف للسنة المالية 1947-1948 و عن تقرير ديوان المحاسبة عن هذا الحساب

101-104 14 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1950 في شأن النقل العام للرآاب بالسيارات
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105 15 :(1) اقتراح حضرة النائب المحترم محمد صالح بهجت إنشاء رصيف لمحطة ناحية البراهمه و عمل آشك لصرف  تقرير لجنة شؤون المواصالت عن
التذاآر بها

106-107 16

(1) اقتراح حضرة النائب المحترم عبده إسماعيل إنشاء طريق زراعي بين صدقا مرآز السنبالوين وأوالد صقر مرآز  قرير لجنة شؤون المواصالت عن
آفر صقر بجوار خط سكة حديد وجه بحري. (2) اقتراح حضرة النائب المحترم منصور سليمان ساعد عمل وصلة لطريق الشوبك الشرقي مرآز الصف 
تصل إلى طريق البحر الموصل للشوبك البحري و القبلي بتمهيد جسر ترعة الطرخانية أو عن طريق آوع أبى شباك. (3) اقتراح حضرة النائب المحترم 

السيد مرزوق رصف الطريق الممهد على الضفة اليسرى لترعة المحمودية بين آفر الدوار واإلسكندرية.

108-109 17 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات الجنائية (وارد من مجلس الشيوخ)

110-116 18 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم للتسجيل و رسوم الحفظ المعدل بالقانون رقم 
94، 63 لسنة 1948 و 70 لسنة 1950

117 19 قرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب وزارة العدل إذن المجلس في رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم محمد محمود علوان إلمكان السير
في اإلجراءات القانونية عن المحضر رقم 2 أحوال ص 63 في 19 يونيه سنة 1950

118 20 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب وزارة العدل إذن المجلس في رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم محمد سالم جبر ألمكان السير في
اإلجراءات القانونية فيما منسوب لحضرته

119 21 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب وزارة العدل إذن المجلس في رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم محمد هاشم باشا إلمكان السير في 
اإلجراءات القانونية في قضية الجنحة المباشرة رقم 141 سنة 1951 مرآز بنها المرفوعة من جمال عبد الحليم هاشم افندى

120-124 22 تقرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من محمد عبد المنعم محمد مصطفى عجوره الصغير في صحة انتخاب حضرة النائب 
المحترم عبد اللطيف مصطفى بدر الدين نائب دائرة الفاروقية

125-126 23 تقرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم في صحة انتخاب المرحوم زآى على الدربى نائب أبو شوشه

127-131 24 تقرير لجنة فحص الطعون و تحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم عبد اللطيف علما بك نائب دائرة جزيرة األعجام 
قليوبية

132-135 25 تقرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم من طايل على دبوس في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم محمود إبراهيم حاتم نائب 
دائرة التوفيقية بحيرة

136 26
تقرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن تحقيق صحة نيابة حضرات النواب المحترمين حسن فهمي تمام نائب البدارى و عبد اللطيف المردنلى 
نائب ديوان قسم شبرا و محمد سعد الدين بيومي نائب قسم شبرا و الدآتور حنفي أبو العال نائب نقطة بوليس الحضره و مهني إمام قرشي نائب ديرمواس و 

محمد مرسى غانم نائب نقطة بوليس العدوية و المغازى حسن شعير نائب أبو زاهر الذين فازوا بالترشيح و لم تطعن في صحة نيابتهم.

137 27 قرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن تحقيق صحة نيابة حضرة النائب المحترم حسن صبري قاسم غنام نائب إمبابة الذي فاز باالنتخاب ولم
بطعن في صحة انتخابه

138-139 28 قرير لجنة الشؤون الخارجية عن االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم محمد على قاسم بتعميم نظام الملحقين التجاريين و الزراعيين في السفارات
والمفوضيات المصرية

140 29 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراحات المحالة عليها
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141-142 30 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن اقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم سليمان عبد الفتاح بتعديل الفقرة األخيرة من المادة 480 من قانون 
المرافعات المدنية والتجارية رقم 77 لسنة 1949 الخاصة بإشكاالت التنفيذ في األحكام وإباحة رفعها بدون قيد وال شرط.

143-149 31 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم محمد محمود الزيات بشأن تشكيل مجلس بلدي لمدينة طنطا

150-151 32

بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على: 1- التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع قانون خاص 
بفرض ضريبة على المسارح و غيرها من محال الفرجه. 2- اقتراح بقانون مقدم من حضرة النائب المحترم سامي حسن ابو العز بتعديل بعض أحكام القانون 

رقم 39 لسنة 1948 الخاص بتعديل الرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 بشأن الترخيص في االشتراك في إنشاء بنك زراعي. 3- مشروع قانون بإنشاء 
مجلس أعلى و مجالس إدارة المصانع الحربية. 4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل و رسوم الحفظ. 5- 

مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لوزارة األوقاف للسنة المالية 1948-1947.

152-198 33 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بتقرير رسم دمغة

10 2 35 1951/7/16

10 2 35 1951/7/16 44 1 بيان باألحكام التي صدرت في خالل سنوات 1947و 1948و 1949و 1950و و األحكام التي سقطت منها و المبالغ التي لم تحصل في نظر سقوطها

45 2 الوزارات التي استثنيت  قرار مجلس الوزراء الخاص بإيقاف التعيين

46-47 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 11200 جنيه في الباب األول من ميزانية جامعة فؤاد األول للسنة المالية 1950-
1951

48-50 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 282,360 جنيها في ميزانية السنة المالية 1950-1951 في الفرع 1و 2 و 3و5 و7 
و11 من القسم 9 (وزارة المعارف العمومية ) لمواجهة الزيادة في المصروفات

51-52 5

مشروع قانون بتعديل -2 1- مشروع قانون بتقرير رسم دمغة. بيان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على:
106 في شأن النقل العام للرآاب بالسيارات. 3- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 11,300 جنيه في الحساب األول من  بعض أحكام القانون رقم

1951/1950. 4- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 282,360 جنيه في ميزانية السنة المالية 1950/1951  ميزانية جامعة فؤاد األول للسنة المالية
قسم 9 (وزارة المعارف العمومية).

53-54 6 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للسنة المالية سنة 1951-1952 المصروفات قسم 5 - وزارة الخارجية

55-63 7 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 1951-1952 المصروفات قسم 8 - وزارة التجارة والصناعة

64-77 8 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 1951-1952 / المصروفات قسم 18- وزارة الشؤون االجتماعية

78-85 9 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1943 باستقالل القضاء
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86-87 10 يان أسماء حضرات النّواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1943 
باستقالل القضاء.

88 11 تقرير لجنة الشؤون الداخلية عن اقتراح حضرة النائب المحترم محمد رفيق الطرزى نشر نوادي الرماية بالرصاص في جميع مراآز القطر المصري

89-91 12 تقرير لحنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة عن الطعن المقدم في صحة انتخاب حضرة النائب المحترم أحمد إبراهيم عطا اهللا بك رجاء عرضه على 
المجلس

92 13 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن سبعة من االقتراحات المحالة عليها

10 2 36 1951/7/23

10 2 36 1951/7/23 49-51 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 1951-1952 المصروفات قسم 1 - المخصصات الملكية و ديوان جاللة الملك

52-62 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1951-1952 المصروفات قسم 13 -وزارة العدل

63-67 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 1951-1952 مصروفات قسم 15 -وزارة الزراعة

68-69 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية 1951-1952 المصروفات قسم 20 ديوان المحاسبة

70-72 5 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 33,500 جنيه في ميزانية المدة (مارس-يونيه 1951) بالباب الثالث من الفرع 7 من 
القسم 16 (وزارة المواصالت) لشراء وتسيير السيارات والموتوسيكالت الالزمة لمصلحة البريد

73-74 6 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 300,000 جنيه في ميزانية المدة (مارس-يونيه سنة 1951) بالباب الثالث من الفرع 
6 من القسم 17 (وزارة الحربية والبحرية ) إلغاثة أهالي محافظات الصحراء الغربية والجنوبية والبحر األحمر و سيناء

75-76 7 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 2850 جنيها في ميزانية المدة (مارس-يونيه سنة 1951) في الباب الثالث من الفرع 
5 من القسم 9 (وزارة المعارف العمومية ) لشراء مبنى مدرسة الدخيلة األولية للبنات باإلسكندرية

77-78 8

بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم على: 1- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 33,500 جنيه في ميزانية المدة 
مارس- يونيه سنة 1951 قسم 16 (وزارة المواصالت ) لشراء و تيسير السيارات و الموتوسيكالت الالزمة لمصلحة البريد. 2- مشروع قانون بفتح اعتماد 

ضافي بمبلغ 300,000 جنيه في ميزانية المدة مارس -يونيه سنة 1951 قسم 17 ( وزارة الحربية و البحرية) إلغاثة أهالي محافظة الصحراء الغربية 
الجنوبية و البحرية األحمر. 3- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 2850 جنيه في ميزانية المدة (مارس - يونيه سنة 1951 ) في الباب الثالث من 

الفرع 5 من القسم 9 (وزارة المعارف العمومية ) لشراء مبنى مدرسة الدخلية األولية للبنات باإلسكندرية.

79-81 9 تقرير لجنة الشؤون الداخلية عن مشروع قانون بتعديل تحديد الدائرتين االنتخابيتين الخامسة بمديرية الفؤادية والخامسة عشرة بمديرية الغربية.

82 10 التقرير الثاني اللجنة الشؤون الصحية عن مشروع قانون بحظر صناعة الطافيا و تداولها واستيرادها
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83 11 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن اقتراح حضرة النائب المحترم الشيخ محمد حمزة عبس إنشاء قسم لألمراض الباطنية في المكان الذي يشغله وابور المياه 
ببندر الجيزة و إلحاقه بمستشفى الرمد

84 12 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن اقتراح حضرة النائب المحترم الشيخ محمود دياب إنشاء فرع  لمعالجة وطب األسنان بالمستشفى المرآزي بمرآز الصف
جيزة

85-86 13 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن العرائض المحالة عليها

87 14 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن ستة من االقتراحات المحالة عليها

88-120 15 تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن مشروع ميزانية وزارة األوقاف المالية 1952-1951

121-131 16 تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم عن مشروع قانون بتنظيم مرحلة التعليم االبتدائي

10 2 37 1951/7/30

10 2 37 1951/7/30 61 1 المرآز اإلحصائي للقطن بأصنافه في 18 يونيه سنة 1951

62-63 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية المدة المالية مارس- يونيه سنة 1951 بمبلغ 18,100 ج بميزانية جامعة إبراهيم 
باشا الكبير باب 4 ( إعانة غالء المعيشة) لمواجهة الزيادة في إعانة غالء المعيشة

64-65 3
تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية المدة المالية مارس- يونيه سنة 1951 بمبلغ جنيها بالفرع 2 باب 3 قسم 14 

"وزارة األشغال العمومية" لتسوية ثمن األرض التي تم تبادلها بين الحكومة و دائرة المغفور له صاحب السمو األمير محمد عمر طوسون باشا لمشروع 
تعديل مجرى بحر بسنديلة بمرآز طلخا بمديرية الغربية

66-67 4 "مارس- يونيه سنة 1951" بالباب 3  قرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي قدره مليونان الجنيهات في ميزانية األربعة األشهر
فرع 1 قسم 17(وزارة الحربية والبحرية) لمواجهة نفقات السيارات والمهمات التي تم استيرادها

68-69 5 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون باإلذن للحكومة بأخذ 200,000 ج من االحتياطي العام

70-71 6

مشروع قانون بتعديل -2 مشروع قانون بتنظيم مرحلة التعليم االبتدائي. -1 يان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم على:
تحديد الدائرتين االنتخابيتين الخامسة بمديرية الفؤادية و الخامسة عشرة بمديرية الغربية. 3- مشروع قانون بحظر صناعة الطافية و تداولها و استيرادها. 4- 

مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 181,100 جنيه في ميزانية المدة من مارس- يونيه سنة 1951 (جامعة إبراهيم باشا الكبير) باب 4 ( إعانة غالء 
المعيشة) لمواجهة الزيادة في هذا الباب. 5- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 9261 جنيها في ميزانية المدة من مارس - يونيه سنة 1951 قسم 14 

(وزارة األشغال العمومية ) فرع 2 (مصلحة الري) باب 3 ( أعمال جديدة لتسوية ثمن األرض التي تم تبادلها بين الحكومة و دائرة المغفور له صاحب السمو 
ألمير محمد عمر طوسون باشا لمشروع تعديل مجرى بحر بسنديله مرآز طلخا غربية. 6- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 2,000,000 ميزانية 
-يونيه سنة 1951 قسم 17 (وزارة الحربية و البحرية ) فرع 1 (الديوان العام و الجيش) باب 3 ( أعمال جديدة) لمواجهة نفقات السيارات  لمدة من مارس

والمهمات التي تم استبدالها. 7- مشروع قانون باإلذن للحكومة في أخذ مبلغ 200,000 جنيه من االحتياطي العام لرفع قيمة السلفة السابق اإلذن بها و قدرها 
القروية و البلدية للمجالس سلفا المخصصة 1950 لسنة 124 رقم القانون جنيه 500 000

لمواجهةزيادة إعانة غالء المعيشةى فى تلك المجالس.
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72-73 7 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 1951-1952/ المصروفات قسم2 - الدين العام

74-83 8 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 1951-1952/ المصروفات قسم 10-وزارة الداخلية

84-100 9 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 1951-1952/ المصروفات قسم 16- وزارة المواصالت

101-102 10 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية للدولة للسنة المالية 1951-1952/ المصروفات قسم 21- معاشات ومكافآت

103 11 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية للدولة للسنة المالية 1951-1952/ المصروفات قسم 23- إعانة غالء المعيشة

104 12 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 1951-1952/ المصروفات قسم 25- تكملة إنصاف العمال باليومية

105-106 13 1951-1952/ إعانة وزارة األوقاف لمواجهة عبء غالء المعيشة و تطبيق قواعد  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للسنة المالية
اإلنصاف

107-162 14 تقرير اللجنة الحسابات العامة عن مشروعات القوانين الخاصة باعتماد الحسابات الختامية للدولة للسنوات المالية 1946-1945، 1947-1946، 1947-
1948(واردة من مجلس الشيوخ) و 1948-1949 و عن تقارير ديوان المحاسبة عن هذه الحسابات

163-164 15
مشروعات القوانين الخاصة باعتماد الحسابات الختامية للدولة -1 بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على:

للسنوات المالية 1945-1946 و 1946-1947 و 1947-1948 و 1948-1949. 2- مشروع قانون بتنظيم مرحلة التعليم الثانوي. 3- مشروع قانون لحماية 
اآلثار

165-176 16 تقرير لجنة شؤون التربية و التعليم عن مشروع قانون بتنظيم التعليم الثانوي

177-189 17 تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم عن مشروع قانون لحماية اآلثار

190-191 18 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن المشروع بقانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1948 الصادر بتعديل القانون رقم 92 لسنة 1944 
بشأن رسوم التسجيل و رسوم الحفظ

192 19 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب إبراهيم عبد اهللا المصري، وآخرين إذن المجلس في رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم عبد الستار 
طاهر المصري إلمكان السير في اإلجراءات القانونية في قضية الجنحة المباشرة رقم 1085 سنة 1950 أبو حمص

193 20 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن بعض االقتراحات الحالة عليها

10 2 38 1951/8/6

10 2 38 1951/8/6 43-56 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 1951-1952 / المصروفات قسم 7 -وزارة االقتصاد الوطني
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57-85 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 1951-1952/ المصروفات قسم 9- وزارة المعارف العمومية

86-94 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 1951-1952/ المصروفات قسم 12- وزارة الشؤون البلدية والقروية

95-96 4 تقرير لجنة الشؤون المالية ن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 164,000 ج في ميزانية المدة مارس- يونيه سنة 6951 باب2 فرع 5 قسم 9 (وزارة 
المعارف العمومية ) لتسوية التجاوز في اعتماد إعانة مجالس المديريات

97-98 5 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 5000 ج في ميزانية المدة المالية مارس-يونيه سنة 1951 باب1 فرع 1 قسم 13 
"وزارة العدل" لصرف األجور اإلضافية لبعض موظفي الوزارة

99-100 6 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بتعديل تكاليف مشروع محطة قوة

101-102 7 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 41 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 90 لسنة 1951 بالترخيص بإصدار 
قرض لتموين القطن الذي تشتريه الحكومة

103-104 8

بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على: 1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1948 
الصادر بتعديل القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل و رسوم الحفظ. 2- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 164,000 ج في ميزانية المدة 

مارس- يونيه سنة 1951 قسم 9 " وزارة المعارف العمومية" فرع 5 "التعليم األولى " باب 2 "مصروفات عامة" لتسوية التجاوز في إعانة مجالس 
المديريات. 3- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 5,000 ج في ميزانية المدة مارس - يونيه سنة 1951 قسم 13 " وزارة العدل" فرع 1 "الديوان 

العام" باب 1 "مهايا و أجر و مرتبات " لصرف األجور اإلضافية لبعض موظفي الوزارة. 4- مشروع قانون برفع تكاليف محطة فوه الواردة ضمن 
مشروعات تعميم مياه الشرب المعتمدة بالقانون رقم 84 لسنة 1951 من 1,800,000 جنيه إلى 3,000,000 جنيه. 5- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام 

1951 بالترخيص بإصدار قرض لتمويل القطن الذي تشتريه الحكومة. 90 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم القانون رقم 41 لسنة

105-107 9 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن االقتراح بمشروع القانون المقدم من حضرة النائب المحترم اسطفان باسيلى بك بشأن اإلجراءات في القضايا الحكومة 
الخاصة بالجرائم التي تقع بواسطة الصحف

108-109 10 يان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على: 1- اقتراح بقانون بشأن اإلجراءات في القضايا الخاصة بالجرائم 
التي تقع بواسطة الصحف.

110-112 11 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن االقتراح بمشروع قانون المقدم من حضرة الشيخ المحترم عبد الفتاح الشلقانى بتعديل المادة 27 من القانون رقم 80 لسنة 
1944 و الوارد من مجلس الشيوخ

113 12 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم أحمد عثمان عبد الغفار

114 13 قرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب وزارة العدل إذن المجلس في رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم إبراهيم شكري للتحقق من السير
فى اإلجراءات القانونية في القضية رقم 17 سنة 1951 جنايات صحافة

115-123 14 تقرير لجنة الشؤون التجارية والصناعية عن التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع القانون الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل

124 15 تقرير لجنة الشؤون التجارية والصناعية عن اقتراح حضرة النائب المحترم أحمد حمادي بشأن إصدار قرار وزاري يلزم أصحاب الدوائر والتفتيش الزراعية 
ببيع منتجاتهم المسعرة حسب التسعيرة و ليست بالمزاد العلني أو بمظاريف مقفولة
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125-126 16
1- التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع قانون خاص بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على:

بالموازين و المقاييس والمكاييل. 2- اقتراح بقانون بتعديل المادة 27 من القانون رقم 80  لسنة 1944 بإنشاء صندوق المعاشات و المرتبات للمحاماة 
المختلطة

127 17 تقرير لجنة الشؤون الحربية والبحرية عن اقتراح حضرة النائب المحترم عبد اللطيف أحمد إبراهيم إسناد مهمة حراسة سواحل البحر األحمر لمصلحة خفر
السواحل و تحويل السلطة العسكرية إلى مدينة ينبع وزارة الداخلية

128-129 18
إستنته اقتراح حضرة النائب المحترم عبد العظيم محمد عيد إذاعة اآلذان للصلوات الخمس طول األسبوع أسوة بما تقرير لجنة الشؤون االقتصادية عن: (1)

محطة اإلذاعة بالنسبة ليوم الجمعة. (2) اقتراح حضرة النائب المحترم على مرسى غانم جعل منطقة نهر النيل من سوهاج إلى قنا منطقة التزام لصيد السمك 
أسوان التزام بمنطقة أسوة

130-131 19 تقرير لجنة الشؤون البلدية والقروية عن اقتراحين بقانونين، األول: مقدم من حضرة النائب المحترم سيد حسين أغا بشأن إنشاء مجلس بلدى مدينة اإلسماعيلية 
والثانى: مقدم من حضرة النائب المحترم محمد الزيات بشأن إنشاء مجلس بلدى لمدينة طنطا

132-134 20 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم سليمان عبد الفتاح بحذف وتعديل مواد القانون رقم 41 لسنة 1944 
الخاص بعقد العمل الفردي

135-138 21 تقرير اللجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم سليمان عبد الفتاح بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1945 الخاص 
بتنظيم المجالس البلدية والقروية و منحها سلطة مرآزية مع إضافة شرط جديد للمرشحين

139 22 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن بعض االقتراحات المحالة عليها

10 2 39 1951/8/13 1-44 ملحق 35-1

10 2 39 1951/8/13 45-55 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 1951-1952 ( المصروفات ) قسم 11- وزارة الصحة العمومية

56-62 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 1951-1952 ( المصروفات ) قسم 14- وزارة األشغال العمومية

63-82 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 1951-1952 ( المصروفات ) قسم 17- وزارة الحربية والبحرية

83-84 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 1951-1952 ( المصروفات ) قسم 22- مصروفات حالة الطوارئ

85-86 5 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 1951-1952 ( المصروفات ) قسم 29- مخصصات الجامع األزهر والمعاهد الدينية

87-90 6 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية جامعة فاروق األول عن السنة المالية 1952-1951

91-94 7 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية جامعة فؤاد األول عن السنة المالية 1952-1951

95-97 8 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية جامعة إبراهيم باشا الكبير عن السنة المالية 1952-1951
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98-106 9 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 1951-1952 اإليرادات

107-118 10 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بالموافقة على االتفاق المالي بين مصر وبريطانيا الموقع في أول يوليه سنة 1951

119-120 11
بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على: 1- مشروع قانون بالموافقة على االتفاق المالي بين مصر و بريطانيا 

1950. 2- اقتراح بقانون مقدم من حضرة النائب المحترم الدآتور عزيز فهمي بشأن تعديل المادة 135 من قانون اإلجراءات  لموقع في أول يوليه سنة
الجنائية الجديد الخاص بجرائم النشر. 3- اقتراح بقانون مقدم من حضرة النائب المحترم الدآتور عزيز فهمي بإلغاء المادة 193 من قانون العقوبات.

121-130 12 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن اقتراحين بقانونين بشأن الفصل في صحة أعضاء مجلسي البرلمان، أولهما مقدم من حضرة النائب المحترم عبد المجيد عبد
الحق بك والثاني (وارد من مجلس الشيوخ) مقدم من حضرة الشيخ المحترم راغب اسكندر بك

131-132 13
    بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على اقتراح بقانون مقدم من حضرة النائب المحترم عبد المحيد عبد
لحق و االقتراح بالقانون المقدم من حضرة الشيخ المحترم راغب اسكندر بك و الوارد من مجلس الشيوخ فيما يتعلق بالفصل في صحة نيابة أعضاء مجلسي

البرلمان
133-145 14 تقرير لجنة الشؤون التجارية والصناعية عن مشروع القانون الخاص باإلذن للحكومة في التعاقد مع شرآة اتحاد مناجم مصر االستغالل خام المنجنيز و 

الحديد

146-147 15 بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على: مشروع قانون باإلذن للحكومة في التعاقد مع شرآة اتحاد مناجم 
مصر الستغالل خام المنجنيز و الحديد.

148-154 16 تقرير لجنة الشؤون الحربية والبحرية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1947 الخاص بالخدمة العسكرية واالقتراح بقانون 
المقدم من حضرة النائب المحترم محمد عبد الرحيم عنبر بتعديل هذا القانون

10 2 40 1951/8/20

10 2 40 1951/8/20 45 1 "يرجع تاريخ تقسيم اإلداري للمملكة المصرية إلى أمد بعيد لذلك بقاء هذا التقسيم على هذا النحو ال يتفق وما طرأ من زيادة عدد السكان و  مذآرة إيضاحية
انتشار درجة العمران

46-47 2
140 لسنة 1- مشروع  قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على:

1947 الخاص بالخدمة العسكرية و االقتراح بقانون بتعديل هذا القانون (المقدم من حضرة النائب المحترم محمد عبد الرحيم عنبر). 2- مشروع قانون بإنشاء 
الفاروقية مديرية

48-49 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 1951-1952/ المصروفات قسم 7- وزارة االقتصاد الوطني (فرع 2- باب3)

50 4 1951-1952 / المصروفات الكادر العام و تحسين حال بعض الطوائف وتعزيز بعض  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للسنة المالية
الدرجات

51-54 5 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية اإلذاعة الالسلكية للسنة المالية 1951-1952/ المصروفات -اإليرادات

55-58 6 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع فانون بتعديل درجات بعض الوظائف و فتح اعتماد إضافي بمبلغ 165 جنيها في ميزانية المدة (مارس-يونيه سنة 
1951) باب1 فرع 7 قسم 17(وزارة الحربية والبحرية)

59-60 7 4000 ج في ميزانية المدة (مارس- يونيه سنة 1951) باب3 فرع 6 قسم 9 (وزارة  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
المعارف العمومية) لشراء مبنى سويسرا في معرض البينالي الدولي للفنون الجميلة بفينسيا
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61-62 8 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بمد ميعاد عرض مشروع قانون التعريفة الجمرآية و مشروع القانون الخاص برسم اإلنتاج على البرلمان

63-68 9 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بوضع نظام لتسجيل مبيعات القطن المحلوج للتصدير

69-74 10 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بإنشاء ديوان الموظفين

75 11 20 يونيه سنة 1948  قرير لجنة الشؤون المالية عن  االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم عبد اللطيف أحمد إبراهيم بتطبيق قرار مجلس الوزراء في
بشأن سفر الموظفين السودانيين المعينين بالحكومة المصرية مجانا

76-81 12 تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن مشروع ميزانية الجامع األزهر والمعاهد الدينية للسنة المالية 1952-1951

82-92 13 تقرير لجنة الحسابات العامة عن مشروعات القوانين الخاصة باعتماد الحسابات الختامية لجامعة فاروق األول للسنوات المالية 1945-1946و 1946-
1947و 1947-1948(وارد من مجلس الشيوخ) و 1948-1949 و عن تقارير ديوان المحاسبة عن هذه الحسابات

93-104 14 تقرير لجنة الحسابات العامة عن مشروعات القوانين الخاصة باعتماد الحسابات الختامية لجامعة فؤاد األول للسنوات المالية 1945-1946 و 1946-1947و 
1948-1947(وارد من مجلس الشيوخ) و 1948-1949 و عن تقارير ديوان المحاسبة عن هذه الحسابات

105-110 15 تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم عن مشروع قانون بالالئحة األساسية لكلية الهندسة في جامعة فؤاد األول

111-114 16 تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم عن إحدى و عشرين اقتراحا برغبة بطلب إنشاء مدارس في مختلف نواحي التعليم في بعض جهات القطر مقدمة من بعض 
حضرات النواب المحترمين

115 17 تقرير لجنة الشؤون التجارية والصناعية عن اقتراح حضرة النائب المحترم حسين عثمان الهرميل بأن تقوم الحكومة بشراء مواد تموين البناء أسوة بمواد 
التموين الغذائية و أن تشرف على أسعارها لدى تجارها لتحد م موجة غالئها

116-117 18

قرير لجنة الشؤون البلدية والقروية عن االقتراحات اآلتية: (األول) اقتراح حضرة النائب المحترم محمد حمدي النحال، ردم األربع برك الكائنة بناحية آال 
الباب. (الثاني) اقتراح حضرة النائب المحترم عبد العزيز همام ذآى، ردم البرك الكائنة ببلدة "مصرف" بمرآز الباجور و بلدتي "أجهور" و "عرب الرمل" 

مرآز قويسنا. (الثالث) اقتراح حضرة النائب المحترم مصطفى محمد عوض، ردم المستنقع الكائن بناحية "طرابمبا" بمرآز دمنهور بمديرية البحيرة. 
(الرابع) اقتراح حضرة النائب المحترم محمد تمام جاد اهللا، ردم البرآة الكائنة ببلدة "دمنو" بمرآز سوهاج. (الخامس) اقتراح حضرة النائب المحترم محمد 

صالح بهجت، ردم البرآة الكائنة ببلدة "ابنود" مرآز قنا. (السادس) اقتراح ثان لحضرته ردم البرآة الكائنة وسط بلدة "البراهمة " مرآز قنا.

118 19 قرير لجن الشؤون البلدية والقروية عن اقتراح حضرة النائب المحترم مصطفى محمد عوض تسليف جمعية تعاون بلدة شرنوب مرآز دمنهور موتور آامل
بالطلمبة والخراطيم إلطفاء الحرائق

119-121 20

اقتراح حضرة النائب المحترم حسن مبروك بك، إطالق اسم المرحوم الدآتور على إبراهيم األول- تقرير لجنة الشؤون البلدية والقروية عن االقتراحات اآلتية:
باشا على شارع سكة المدبح. الثاني- اقتراح ثان لحضرته، نقل حوض المياه الكائن بميدان زينهم إلى ميدان السلخانة. الثالث- اقتراح حضرة النائب المحترم 

حسن صبري غنام، إنشاء أربعة مراحيض بجهات مختلفة بمدينة إمبابة. الرابع- اقتراح ثان لحضرته، تمهيد الطريق الموصل بين القاهرة (الزمالك) إلى ميت 
عقبه و جزيرة ميت عقبه وجعله صالحا لمرور السيارات. الخامس- اقتراح حضرة النائب المحترم المغازى حسن شعير، مد أنابيب المياه الصالحة للشرب 

وبلقاس. شربين مرآز بالد بعض إلى
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122-123 21

(1) اقتراح حضرة النائب المحترم محمد مصطفى خليفة رصف الطريق بين مدينة أسيوط و بندر صدفا. (2) اقتراح  تقرير لجنة شؤون المواصالت عن
حضرة النائب المحترم عبد الرحمن متولى عمر تخصيص ضريبة السكك الزراعية التى تحصل من آل مرآز لالنتفاع بها محليا في إنشاء سكك زراعية

واستالم جسور الترع و المصارف بدائرة المرآز. (3) اقتراح حضرة النائب المحترم محمود خليفة محمود إنشاء طرق مواصالت مصرية تعبر منطقة 
النوبة.

124-125 22
تقرير لجنة شؤون المواصالت عن: (1) اقتراح حضرة النائب المحترم الشيخ محمد حمدي النحال رصف طريق السنطة قويسنا باإلسفلت. (2) اقتراح 

حضرة النائب المحترم حسين عثمان الهرميل توسيع الطرق العمومية التى بين األحواض الزراعية. (3) اقتراح حضرة النائب المحترم محمود فهمي المكاوي 
إصالح و تجديد آوبري آرداسة الواقع على مصرف المحيط

126 23 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن اقتراح بقانون مقدم من حضرة النائب المحترم محمود فهمي أبو آروره خاص بوسائل النقل المخصصة لألعمال 
الحكومية.

127 24
: (1) اقتراح حضرة النائب المحترم الشيخ محمود دياب بدوى إصالح آوبري بين على ترعتي "الخشاب و أخرى"  تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن

بين بلدة الوادي و عزبة أبى سنه مرآز الصف. (2) اقتراح حضرة النائب المحترم الشيخ عبد العظيم عيد إنشاء مصرف من إنشاص الرمل بجانب السكة 
الحديد من الجهة الغربية إلى مصرف جنابية بلبيس عند آوبري الدلتا.

128-129 25
تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن االقتراحين اآلتيين: 1- اقتراح حضرة النائب المحترم ابو العينين جعفر سالم تطهير ترعة البرانقة التى تأخذ مياهها 
من ترعة سبك العمومية جنوبي سكن البرانقه مرآز الباجور منوفية. 2- اقتراح حضرة النائب المحترم الشيخ عبد العظيم محمد عيد إنشاء مصرف فرعى من 

مصرف سندنهور قبلي قرملة مباشرة حتى ينتهي إلى مصرف سندنهور من الجهة البحرية.

130 26 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن اقتراح حضرة النائب المحترم عبده إسماعيل تحويل مصرف األهالي بالمحمودية بمرآز دآرنس إلى مصرف 
عمومي مع توصيله إلى مصرف شلبى

131 27 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن اقتراح حضرة النائب المحترم عبده إسماعيل امداد اهالى قرية اليوسفية بمرآز دآرنس بالمياه الصالحة للشرب 
ولرى أطيانهم

132 28 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن اقتراح حضرة النائب المحترم عبده إسماعيل تحويل مسقى الحدادة بترعة شلبى تبع دائرة تفتيش ري زفتي إلى 
ترعة عمومية

133 29 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن اقتراح حضرة النائب المحترم عبده إسماعيل، تقسيم ترعة الجبادة السفلى وجنابية آوم بنى مراسي العليا

134-135 30 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن اقتراح حضرة النائب المحترم عبده إسماعيل - ترآيب مغذ لبعض الترع بدائرة تفتيش ري زفتي

136 31 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن بعض االقتراحات المحالة عليها

137-142 32 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم سليمان عبد الفتاح بتنظيم نقابة وآالء و آتبة المحامين بالقطر
المصري

143 33 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن بعض االقتراحات المحالة عليها

144 34 تقرير الهيئة المشكلة من لجنتي شؤون التربية والتعليم و الشؤون الصحية عن اقتراح حضرة النائب المحترم أحمد حمادي الخاص بتحويل مستوصف
النقراشى باشا باإلسكندرية باإلسكندرية ليكون مدرسة ثانوية.
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145-146 35

1- مشروع قانون بتعديل درجات بعض الوظائف و فتح اعتماد بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على:
إضافي بمبلغ 165 جنيها في ميزانية المدة (مارس- يونيه 1951) باب 1 فرع 7 قسم 17  (وزارة الحربية و البحرية ) 2- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي 

بمبلغ 4,000 جنيه في ميزانية المدة (مارس- يونيه 1951) باب 3 فرع 6 قسم 9 (وزارة المعارف العمومية ) لشراء مبنى سويسرا في معرض اللبنالى 
الدولي للفنون الجميلة فنسيا. 3- مشروع قانون بمد ميعاد عرض مشروع قانون التعريفة الجمرآية و مشروع القانون الخاص برسم اإلنتاج على البرلمان. 7-
4 مشروعات القوانين الخاصة باعتماد الحسابات الختامية لجامعة فاروق األول للسنوات المالية 1945-1946 و 1946-1947 و 1947-1948 (واردة من 
مجلس الشيوخ) و 1948-1949 و عن تقارير ديوان المحاسبة عن هذه التقارير. 8-11 مشروعات القوانين الخاصة باعتماد الحسابات الختامية الجامعة فؤاد 

1945-1946 و 1946-1947 و 1947-1948 (واردة من مجلس الشيوخ ) و 1948-1949 و عن تقارير ديوان المحاسبة عن هذه  ألول للسنوات المالية
التقارير.

10 2 41 1951/8/28 1-34

10 2 41 1951/8/28 35-36 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 105,000 ج في ميزانية المدة مارس- يونيه سنة 1951 باب 2 فرع 2 قسم 10 
(وزارة الداخلية ) زيادة على المدرج لربط بندى 2 (مصروفات انتقال بدل و نقل) و (3 ملبوسات و تجهيزات و ذخائر)

37-38 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 16750 ج في ميزانية المدة (مارس -يونيه سنة 1951) باب2 فرع 6 قسم 11 
(وزارة الصحة العمومية ) لتسوية تجاوزات بنود الباب المذآور

39-40 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بمبلغ 20000 جنيه في ميزانية الفترة المالية مارس- يونيه سنة 1951 باب 2 فرع 3 قسم 
11 "وزارة الصحة العمومية" لعدم آفاية االعتماد المدرج لهذا الباب

41-42 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 45000 ج في ميزانية المدة مارس- يونيه سنة 1951 بالباب 2 فرع 1 قسم 11 
"وزارة الصحة العمومية " لعدم آفاية المدرج في الميزانية المذآورة

43-44 5

مشروع قانون -2 1- مشروع قانون بإنشاء ديوان شؤون الموظفين. بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على:
بالالئحة األساسية لكلية الهندسة في جامعة فؤاد األول. 3- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 105,000 ج في ميزانية المدة (مارس -يونيه) سنة 1951 
قسم 10 (وزارة الداخلية ) فرع 2 (البوليس) باب 2 (مصروفات عامة) زيادة على المدرج لربط بندى 2 (مصروفات انتقال وبدل سفر و نقل) و 3(ملبوسات 
و تجهيزات وذخائر). 4- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 16,750 ج في ميزانية المدة (مارس -يونيه) سنة 1951 قسم 11 (وزارة الصحة العمومية 

) فرع 6 (مصلحة المستشفيات الجامعية ) باب 2 (مصروفات عامة) لتسوبة تجاوزات بنود الباب المذآور. 5- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 
45,000 ج في ميزانية المدة (مارس -يونيه) سنة 1951 قسم 11 (وزارة الصحة العمومية ) فرع 1 (الديوان العام) باب2 (مصروفات عامة) لعدم آفاية 

المذآورة الميزانية ف المدرج االعتماد
45 6 (1) عن االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم محمد على قاسم بشأن جمع منطقة أدآو في وحدة إدارية. (2) عن االقتراح  تقرير لجنة الشؤون الداخلية

المقدم من حضرة النائب المحترم محمود عبد السيد حمزة بإنشاء مرآز بوليس بناحية آفر داود مرآز آوم حمادة

46 7 (1) عن االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم حسن مبروك بك بشأن تسمية نقطة بوليس السلخانة بنقطة بوليس زين  قرير لجنة الشؤون الداخلية
العابدين. (2) عن االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم عبد الخالق عمر أحمد إلنشاء ناد لرجال اإلدارة الملكيين أسوة بنادي ضباط البوليس.

47-48 8
تقرير لجنة الشؤون البلدية والقروية عن االقتراحات اآلتية: األول- اقتراح حضرة النائب المحترم الدآتور عباس حلمي طلعت، مد ترام الجيزة من شارع 
لهرم إلى محطة الجيزة للسكة الحديد. الثاني - اقتراح حضرة النائب المحترم الشيخ محمد حمزة دعبس، إنشاء سوق الفاآهة والخضروات المجاور للساحة 

الشعبية بالجيزة. الثالث- اقتراح حضرة النائب المحترم عباس الرمالى بك، مد شارع عباس الكائن بقلعة الكبش بالسيدة زينب بالكهرباء.

49-50 9 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم سليمان عبد الفتاح بفرض ضريبة على العزاب من المصريين

51 10 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن ثمانية من االقتراحات المحالة عليها
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52-55 11 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بمد امتياز شرآة قناة المنزلة والمالحة

56-57 12 بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على: 1- مشروع قانون بمد امتياز شرآة قنال المنزلة والمالحة.

58-75 13 تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم عن مشروع قانون بإنشاء نقابة للمهن التعليمية

76-83 14 تقرير لجنة المحاسبة عن مشروع ميزانية مجلس النواب لسنة 1952-1951

10 2 42 1951/9/3

10 2 42 1951/9/3 30-32 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 62000 ج في ميزانية المدة مارس- يونيه سنة 1951 بالباب الثالث من الفرع 1 من 
القسم 14 (وزارة األشغال العمومية ) لتسوية المصروف الخاص يتلك المدة والمصروفات الذي تم في سنة 1950 لمشروع إنشاء مصنعي الصلب والسماد.

33-34 2
تقرير لجنة الشؤون الصحية عن (1) اقتراح حضرة النائب المحترم الدآتور عباس حلمي طلعت، توسيع مباني مصحة األمراض الصدرية ببنى سويف ببناء 

عنبرين يسع آل منهما خمسة و عشرين سريرا فوق مباني المستشفى الحالي (2) اقتراح حضرة النائب المحترم حسن صبري غنام، تحويل مستشفى الرمد 
بإمبابة إلى مستشفى دائم للرمد

35-52 3 تقرير لجنة الشؤون التجارية والصناعية عن التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة

53 4 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب وزارة العدل إذن المجلس في رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم محمد على قاسم المكان السير في 
اإلجراءات القانونية في قضية الجنحة رقم 150 سنة 1951 فوة

54 5 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب وزارة العدل إذن المجلس فى رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم على آامل آيالنى إلمكان السير في
اإلجراءات القانونية فيما هو منسوب لحضرته.

55 6 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن اقتراح عن حضرة النائب المحترم عبد الخالق عمر أحمد بنقل دائرة من محكمة استئناف أسيوط إلى قنا لنظر القضايا
المدنية والتجارية الخاصة بمديريتي قنا وأسوان.

56-57 7

بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم على: 1- مشروع قانون بإنشاء نقابة للمهن التعليمية .2- مشروع قانون بفتح اعتماد 
إضافي بمبلغ 62,000 جنيه في ميزانية المدة مارس- يونيه سنة 1951 بالباب الثالث من الفرع 1 من القسم 14 (وزارة األشغال العمومية ) لتسوية 

1950 لمشروع مصنعي الصلب والسماد. 3- التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع  لمصروف الخاص بتلك المدة و المصروف الذي تم في سنة
قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.

10 2 43 1951/9/17

10 2 43 1951/9/18

10 2 43 1951/9/18 59 1 تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم عن التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع قانون بشأن تنظيم مرحلة التعليم االبتدائي



Chronological Index to Supplementary Information (Malahiq) for the Chamber of Deputies

Hay'a Dawr Jalsa

(Legislature) (Yearly Session) (Daily Session)

Date (A.D.)

(y/m/d)
Contents

Page of 
Supplementary 

Information 
(Mulhaq)

Supple-
mentary 
(Mulhaq) 

#

60-69 2  1950/9/10 تقرير لجنة الحسابات العامة عن تقرير ديوان المحاسبة عن مالحظات ديوان المحاسبة بشأن االتفاق الذي أبرم بين الحكومة و بنك مصر في
والخاص بتسوية الضريبة على األرباح االستثنائية المستحقة على البنك و شرآاته عن السنوات من 1945-1941

70-77 3 تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم عن مشروع قانون بإنشاء صندوق ادخار لرؤساء و رئيسات و معلمي و معلمات المدارس األولية

78-80 4 تقرير السادس العشر اللجنة شؤون التربية والتعليم عن مشروع قانون بإنشاء صندوق ادخار لنظار و ناظرات و مدرسي و مدرسات المدارس االبتدائية

81-82 5 تقرير لجنة الشؤون الداخلية عن مشروع قانون بشأن منح هانس نيكواليرين أتو الجنسية المصرية

83-84 6 تقرير لجنة الشؤون الداخلية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1934 بوضع نظام لمجالس المديريات

85 7 تقرير لجنة الشؤون الداخلية عن االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم على آامل آيالنى باختيار مدينة ديروط عاصمة لمديرية الفاروقية

86-89 8 تقرير لجنة الشؤون الحربية والبحرية عن مشروع قانون بحظر استخدام أحد بين سن الثامنة عشرة والثالثين سنة إال بعد تقديم شهادة معاملة و باالحتفاظ 
للمجندين بوظائفهم (وارد من مجلس الشيوخ)

90-92 9 تقرير لجنة الشؤون التجارية والصناعية عن التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع قانون خاص بإنشاء الغرف التجارية

93-95 10 تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم الشيخ عبد العظيم عيد بتعديل المادة 106 من المرسوم 
بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع األزهر

96-97 11 تقرير لجنة الشؤون البلدية والقروية عن اقتراح حضرة النائب المحترم زايد مبروك زايد، إنشاء آوبري جديد ببندر ببا مقابل مباني المرآز على الترعة 
اإلبراهيمية لتخفيف الضغط على الكوبري الحالي

98-99 12 تقرير لجنة الشؤون البلدية والقروية عن االقتراحين اآلتيين

100-101 13

التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع القانون الخاص بإنشاء -1 بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم.
الغرف التجارية. 2- اقتراح بقانون بتعديل المادة 106 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع األزهر. 3- مشروع قانون بإنشاء 

صندوق ادخار لنظار و ناظرات و مدرسي و مدرسات المدارس االبتدائية. 4- التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع قانون بتنظيم مرحلة التعليم 
االبتدائي.

102-110 14 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون بشأن الكسب غير المشروع

111-112 15
تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتمادين إضافيين في ميزانية المدة مارس- يونيه سنة 1951 األول - بمبلغ 704000 ج فرع 2 قسم 16 

(وزارة المواصالت ) منه 70000 ج في باب 1 و 589000 في باب 2 و 45000 في باب 3 لتسوية التجاوزات المتوقعة في األبواب الثالثة المذآورة. 
الثاني- بمبلغ 190000 ج باب 3 فرع 3 قسم 16 (وزارة المواصالت ) لمواجهة الزيادة في المصروفات

113 16 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 40,000 ج في ميزانية المدة المالية مارس- يونيه سنة 1951 باب2 فرع 3 قسم 16 
(وزارة المواصالت) لتسوية التجاوزات المتوقعة في الباب المذآور.
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114 17 33,000 ج في ميزانية المدة المالية مارس- يونيه سنة 1951 قسم 2 (الدين العام)  قرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
لتسوية التجاوز الناتج عن خصم جملة االحتياطى التي خصم بها البنك األهلي المصري على حساب وزارة المالية

115 18 تقرير لجة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 7000 ج في ميزانية المدة المالية مارس- يونيه سنة 1951 باب1 فرع 5 قسم 6 
(وزارة المالية ) لتسوية التجاوز في هذا الباب.

116-117 19 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 102,786 جنيها في ميزانية السنة المالية 1951/1950 قسم 5 (وزارة الخارجية ) 
منه 68,929 جنيها في باب 1 و 33,857 جنيها في باب 2 لتسوية التجاوزات في البابين المذآورين.

118-121 20 تقرير لجنة الشؤون المالية عن التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ  على مشروع  ميزانية جامعة فؤاد األول للسنة المالية 1952-1951

122-126 21 تقرير لجنة الشؤون المالية عن التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع ميزانية جامعة فاروق األول للسنة المالية 1952-1951

127-129 22 تقرير لجنة الشؤون المالية عن التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع ميزانية جامعة إبراهيم باشا الكبير للسنة المالية 1952-1951

130 23 تقرير لجنة الشؤون المالية عن اقتراح حضرة النائب المحترم على محمد الحساني بتوزيع أطيان الجزائر بزمام القصر والصياد مرآز نجع حمادي على 
معدمى هذه الناحية و ناحية الدابة البحرية

131-132 24

بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على: 1- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 23,000 جنيه في قسم 
2 ( للدين العام9 لتسوية التجاوز الناتج عن خصم جملة االحتياطى التى خصم بها البنك األهلي المصري على حساب وزارة المالية. 2- مشروع قانون بفتح 

اعتماد إضافي بمبلغ 102786 جنيه في قسم 5 (وزارة الخارجية ) منه 98929 جنيها في الباب األول ( مهايا و أجر و مرتبات ) و 33857 جنيها في الباب 
الثاني (مصروفات عامة ) لتسوية التجاوزات في البابين المذآورين. 3- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 704,000 جنيها (ا) في قسم 16 (وزارة 

المواصالت) و فرع 5 (مصلحة السكك الحديدية منه 70,000 جنيه في الباب األول (مهايا و أجر و مرتبات ) و 589,000 جنيها في الباب الثاني 
(مصروفات عامة) و 45,000 جنيها في الباب الثالث (أعمال جديدة) لتسوية التجاوزات المؤقتة في األبواب الثالثة المذآورة.   (ب) 190,000 جنيها في 

قسم 16 (وزارة المواصالت ) فرع 3 (مصلحة التلغرافات والتليفونات ) الباب الثالث ( أعمال جديدة) لمواجهة الزيادة والمصروفات. 4- مشروع قانون بفتح 
7000 جنيه في قسم 16 (وزارة المالية ) فرع 5 (مصلحة الجمارك). 5- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 40,000 جنيه في  عتماد إضافي بمبلغ

لتسوية التجاوزات المتوقعة في الباب المذآور. 3 (مصروفات عامة) فرع قسم 16 (وزارة المواصالت)

10 2 44 1951/9/24

10 2 44 1951/9/24 37-39 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 4,326,520 جنيها في ميزانية المدة مارس- يونيه سنة 1951 قسم 26 مصروفات 
خفض تكاليف المعيشة و تنظيم عمليات التموين لتسوية حساب رسوم اإلنتاج المستحق على الكميات المستوردة من السكر

40-41 2 142 لسنة 144 بفرض رسم أيلولة  تقرير لجنة الشؤون المالية عن التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم
على الترآات.

42-45 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن فرض ضريبة 
عامة على اإليراد

46-47 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن الكتاب الوارد من مجلس الشيوخ بعدم موافقته على التعديل الذي أدخله مجلس النواب على مشروع القانون الخاص بتحديد 
وزن الذهب الخالص في الجنيه و تعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1916 الخاص بنظام النقود في البالد المصرية.
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48-105 5 تقرير لجنة الشؤون المالية عن:  ا- التعديالت التي أدخلها الحكومة على مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 1951-1952. ب- التعديالت التي أدخلها مجلس 
الشيوخ على بعض أقسام الميزانية. و بيان هذه التعديالت في صورتها النهائية التي وافقت عليها اللجنة.

106-107 6
تقرير الشؤون البلدية و القروية عن االقتراحات اآلتية:  (األول) اقتراح حضرة النائب المحترم الشيخ عبده محمود البرتقالي، إنشاء دورة مياه عامة بالمعادى 
البلد. (الثاني) اقتراح حضرة النائب المحترم مريت غالى بك، توصيل المياه الصالحة للشرب إلى ضاحية عين شمس. (الثالث) اقتراح حضرة النائب المحترم 

عبد الرحمن مصطفى خليفة إنشاء نقطة مطافىء بمرآز صدفا لشدة الحاجة إليها.

108 7 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم حسين عثمان الهرميل بإضافة مادة جديدة على القانون رقم 5 لسنة 
1907 الخاص بإجراءات نزع الملكية للمنافع للعامة.

109 8 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن أربعة من االقتراحات المحالة عليها

110-115 9 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بوضع نظام لتسجيل مبيعات القطن المحلوج للتصدير

116-122 10  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بشأن السمسرة ببورصة العقود

123 11 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1951-1952 المصروفات قسم 28- مصروفات غير منظورة

124-130 12 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بربط ميزانية الدولة للسنة المالية 1952-1951

131-132 13 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بربط ميزانية جامعة فؤاد األول للسنة المالية 1952-1951

133-134 14 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بربط ميزانية جامعة فاروق األول للسنة المالية 1952-1951

135-136 15 تقرير اللجنة الشؤون المالية عن مشروع بربط ميزانية جامعة إبراهيم باشا الكبير للسنة المالية 1952/1951

137-138 16 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بربط ميزانية مجلس فؤاد األول األهلي البحوث للسنة المالية 1952-1951

139-140 17 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بربط ميزانية اإلذاعة المصرية للسنة المالية 1952-1951

141-148 18
( ا) إيرادات اإلدارة العامة لسنة 1951 المالية  و مصروفات اإلدارة العامة لسنة 1951 المالية. جدول حرف (ب) إيرادات األوقاف الخيرية  جدول حرف

لسنة 1951 المالية و مصروفات األوقاف الخيرية لسنة 1951 المالية. جدول حرف (ج) إيرادات أوقاف الحرمين الشريفين لسنة 1951 المالية و مصروفات 
أوقاف الحرمين الشرفيين لسنة 1951 المالية. جدول حرف (د) مصروفات األوقاف األهلية 1951 المالية و مصروفات األوقاف األهلية سنة 1951 المالية.

149-150 19 ميزانية الجامع األزهر سنة 1952-1951
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151-152 20

يان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على: 1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1934 
بوضع نظام المجالس المديريات. 2- مشروع قانون بحظر استخدام أحد بين الثامنة عشرة و الثالثين سنة إال بعد تقديم شهادة معاملة و باالحتفاظ للمجندين 

بوظائفهم. 3- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 4,326,520 جنيها في ميزانية السنة المالية 1950-1951 قسم 26 (مصروفات خفض تكاليف 
المعيشة و تنظيم عمليات التموين) لتسوية حساب رسم اإلنتاج المستحق على الكميات المستوردة من السكر. 4- التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على 

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على الترآات. 5- التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع قانون 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن فرض ضريبة عامة على اإليراد. 6- التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع قانون بتحديد 
وزن الذهب الخاص في الجنيه و تعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1916 الخاص بنظام النقود في البالد المصرية. 7- مشروع قانون بربط ميزانية 
الدولة للسنة المالية 1951-1952. 8- مشروع قانون ربط ميزانية جامعة فؤاد األول للسنة المالية 1951-1952. 9- مشروع قانون ربط ميزانية  جامعة 

فاروق األول للسنة المالية  1951-1952. 10- مشروع قانون ربط ميزانية جامعة إبراهيم باشا الكبير للسنة المالية 1951-1952. 11- مشروع قانون ربط مي
مشروع قانون ربط ميزانية الجامع -14 مشروع قانون ربط ميزانية وزارة األوقاف للسنة المالية 1952-1951. -13 .1952-195  المصرية للسنة المالية

. األزهر و المعاهد الدينية

10 2 45 1951/10/1

10 2 45 1951/10/1 49-50 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بتعديل ربط ميزانية الدولة للمدة المالية مارس- يونيه سنة 1951

51-92 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بشأن نظام موظفى الدولة

93-99 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع فانون بتعديل ماهيات ضباط الجيش

100-104 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بتحديد ماهيات الضباط و الكونستبالت فى البوليس و المصالح األخرى

105-114 5 تقرير لجنة الحسابات العامة عن مشروعى قانونين باعتماد الحسابين الختاميين للجامع األزهر و المعاهد الدينية للسنتين الماليتين 1949-1948، 1949-
1950 و عن تقريرى ديوان المحاسبة عن هذين الحسابين

115-117 6 تقرير لجنة شؤون األوقاف و المعاهد الدينية عن مشروع قانون بتعديل المادة 14 من القانون رقم 36 لسنة 1946 بشأن الئحة إجراءات وزارة األوقاف

118-122 7 تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم الشيخ عبد العظيم عيد بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 
3 لسنة 1948 المعدل لبعض مواد القانون رقم 36 لسنة 1941 المعدل للمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع األزهر

123 8 تقرير لجنة شؤون األوقاف و المعاهد الدينية عن اقتراح حضرة النائب المحترم منصور سليمان ساعد منح بعض المساجد بمرآز الصف و قسمى حلوان 
والمعادى اعانة تعمير

124 9 تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن اقتراح حضرة النائب المحترم الشيخ عبده محمود البرتقالى منح اعانة تعمير لمسجد البكباشى التابعة لترسا 
مرآز الجيزة

125 10 تقرير لجنة شؤون األوقاف و المعاهد الدينية عن اقتراح حضرة النائب المحترم أحمد حمادى إصالح سقف مسجد المنقعى بدائرة قسم المنشية باالسكندرية و 
إعانة فتحه القامة الشعائر الدينية فيه
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126 11 تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن اقتراح حضرة النائب المحترم محمد محمود الزيات اصالح مسجد ولى اهللا سيدى نوار ببندر طنطا

127 12 تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن اقتراح حضرة النائب المحترم أحمد حمادى إصالح مسجد طاهر بك بشارع الحجارى قسم الجمرك

128 13 تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن اقتراح حضرة النائب المحترم محمد مرسى غانم إنشاء مسجد بحى العدوية بالقاهرة

129 14 تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن اقتراح حضرة النائب المحترم محمد محمود القونى أنشاء مسجد فى مرآز إيتاى البارود

130 15 قرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن اقتراح حضرة النائب المحترم محمد محمود الزيات أن تقوم  وزارة األوقاف بإقامة مبان على قطعة أرض
تابعة لوقف األحمدى فى طنطا

131 16 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن اقتراح حضرة النائب المحترم محمد محمود عبد النبى توسيع جبانة أجا بنزع ملكية األراضي الالزمة و المجاورة لها

132-133 17

1- مشروع قانون بوضع نظام تسجيل مبيعات القطن المحلوج بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على:
للتصدير. 2- مشروع قانون بشأن السمسرة ببورصة العقود. 3- مشروع قانون بتعديل ربط ميزانية الدولة للمدة مارس- يونيو سنة 1951. 4- مشروع قانون 
بشأن موظفي الدولة. 5- مشروع قانون بتعديل مهايا ضباط الجيش. 6- مشروع قانون بتحديد مهايا الضباط و الكونستبالت في البوليس و المصالح األخرى. 

7،8- مشروعي قانونين باعتماد الحسابين الختاميين للجامع األزهر والمعاهد الدينية للسنتين الماليتين 1948-1949, 1949-1950. 9- مشروع قانون بتعديل 
المادة 14 من القانون رقم 36 لسنة 1946 بشأن الئحة إجراءات وزارة األوقاف. 10- االقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1941 

1936 بإعادة تنظيم الجامع األزهر. 36 لسنة المعدل للمرسوم بقانون رقم

10 2 46 1951/10/8

10 2 46 1951/10/8 21-22 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 13،000 ج بميزانية فترة األربعة شهور (مارس -يونيه سنة 1951) في باب 1- من 
ميزانية جامعة فؤاد األول لتكملة صرف الفروق المستحقة نتيجة لتطبيق آادر القضاء على هيئة التدريس

23-24 2 4000 ج في ميزانية جامعة فؤاد األول عن الفترة المالية مارس- يونيه سنة 1951  قرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
في الباب الرابع ( إعانة غالء المعيشة ) لتكملة الفروق المستحقة بسبب تطبيق آادر القضاء على هيئة التدريس

25-26 3 1- عن االقتراح المقدم من حضرة النائب المحترم محمد صالح بهجت بشأن صرف بدل آسوة لمعاونى اإلدارة أسورة بضباط  قرير لجنة الشؤون الداخلية
البوليس. 2- عن االقتراح المقدم  من حضرة النائب المحترم أحمد عبد الرءوف العديسى بشأن جعل نقطة بوليس العديسات دائمة بدال من مؤقتة

27-29 4 تقرير لجنة الشؤون البلدية و القروية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رمق 52 لسنة 1940 بتقسيم األراضي المعدة للبناء

30-32 5

13,000 جنيه في مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ -1 بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على:
ميزانية األربعة شهور (مارس - يونيو سنة 1951) من ميزانية جامعة فؤاد األول لتكملة صرف الفروق المستحقة نتيجة لتطبيق آادر القضاء على هيئة 

التدريس. 2- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 4,000 جنيه في ميزانية األربعة شهور (مارس- يونيو سنة 1951) من ميزانية جامعة فؤاد األول في 
الباب الرابع (إعانة غالء المعيشة) لتكملة الفروق المستحقة بسبب تطبيق آادر القضاء على هيئة التدريس. 3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

للبناء المعدة األراضي بتقسيم 1940 لسنة 52
10 2 47 1951/10/15
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10 2 47 1951/10/16

10 2 47 1951/10/16 71-80 1 تقرير اللجنة الخاصة بنظر تشريعات إلغاء المعاهدة المصرية البريطانية المبرمة في سنة 1936 و اتفاقيتي سنة 1899 و التدابير التي ستتخذ نتيجة لذلك

81-83 2

بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم ووافقوا على: 1- مرسوم بمشروع قانون بإلغاء القانون رقم 80 لسنة 1936 
19 يناير و 20 يوليه سنة 1899 بشأن إدارة السودان والقانونين رقمي 13 و 24  لموافقة على معاهدة الصداقة و التحالف بين مصر و بريطانيا و اتفاقيتي
لسنة 1941 الخاصين باإلعفاءات والميزات التي تتمتع بها القوات البريطانية لموجودة بالمملكة المصرية. 2- قرار خاص بالمرسوم الصادر في 7 أآتوبر 

سنة 1951 بدعوة مجلسي البرلمان إلى النظر في تعديل المادتين 159 و 160 من الدستور.

84 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع قانون بإنشاء ديوان الموظفين

85-91 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بمد خدمة صوالت الجيش والطيران وصوالت و مساعدي السالح البحري الملكي و لمكافآتهم

92-94 5 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع القانون المقدم من وزارة العدل بإضافة أحكام إلى القانون رقم 151 لسنة 1950 بإصدار قانون اإلجراءات الجنائية

95-96 6 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن االقتراح بمشروع القانون المقدم من حضرة الشيخ المحترم عمر عمر بك بتعديل المادة 21 من القانون رقم 98 لسنة 
1944 الخاص بالمحاماه (وارد من مجلس الشيوخ)

97-99 7

1- التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع قانون بإنشاء بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على:
ديوان الموظفين. 2- مشروع قانون بمد خدمة صوالت الجيش و الطيران و صوالت مساعدي السالح البحري الملكي و مكافأتهم. 3- مشروع قانون بإضافة 

إحكام إلى القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون اإلجراءات الجنائية. 4- اقتراح بمشروع قانون بتعديل المادة 21 من القانون رقم 98 لسنة 1944 
الخاص بالمحاماة.

100 8 5340 جنيها من المبلغ اإلجمالى المدرج للوظائف بمشروع ميزانية السنة المالية 1951-1952 بالقسم 14 (وزارة  تقرير لجنة الشؤون المالية عن توزيع مبلغ
األشغال) فرع 5 ( إدارة الغاز و الكهرباء لمدينة القاهرة ) و قدره 6994 جنيها بالباب األول (مهايا و أجر و مرتبات)

101-103 9
24،600،000 جنيه و بأن تصدر  قرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون باإلذن للحكومة في أن ترتبط بمشروع آهربة خزان أسوان في حدود مبلغ

في مصر قرضا لتمويل هذا المشروع بنفس القدر مضافا إليه الفوائد المستحقة عن المادة السابقة الستغالل المشروع الوقت الذي تراه مناسبا و بالشروط 
واألوضاع التي يحدد وزيرة المالية بموافقة مجلس الوزراء

104-114 10 تقرير لجنة الشؤون المالية عن التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع القانون الخاص بتقرير رسم دمغة

115-116 11 72 لسنة 1938 بإنشاء مجلس الدفاع األعلى و هيئة أرآان حرب  تقرير لجنة الشؤون الحربية والبحرية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم
الجيش

117-144 12 تقرير لجنة الشؤون التجارية والصناعية عن مشروع القانون الخاص باإلذن للحكومة في منح بعض األفراد والشرآات تراخيص في البحث عن المعادن

145-146 13 تقرير الهيئة المشكلة من لجنتي الشؤون الزراعية و شؤون القطن والمحاصيل عن مشروع القانون الخاص بتعيين المساحة التي تزرع قمحا و شعيرا سنة 
1952-1951 الزراعية
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147-148 14 تقرير الهيئة المشكلة من لجنتي شؤون القطن و المحاصيل و الشؤون الزراعية عن مشروع قانون بتعيين مناطق عن زراعة األصناف المختلفة من القطن في
سنة 1951-1952 الزراعية

149 15 تقرير لجنة الشؤون البلدية والقروية عن االقتراحين المقدمين من حضرة النائب المحترم الدآتور حامد الشريف. األول: إنشاء دورة مياه بجامع الهيكه 
بالحريزات الغربية مرآز المنشاة مديرية جرجا. الثاني: إنشاء دورة مياه بجامع العليانى بناحية الحريزات الشرقية مرآز المنشاة مديرية جرجا

150-151 16
تقرير لجنة الشؤون البلدية والقروية عن االقتراحين اآلتيين: األول- اقتراح حضرة النائب المحترم أحمد إبراهيم حجازي، إنشاء دورات مياه لكل من مساجد 

نواحي الجوسق والشفانية و شبرا النخله و آفر أيوب و سند نهور و آلها تابعة لمرآز بليس مديرية الشرقية. الثاني- اقتراح حضرة النائب المحترم حسين 
فوزي البرادعى بك، إنشاء دورة مياه للمسجد الكائن بناحية آفر الشيخ على التابعة لناحية بنوفر مرآز آفر الزيات.

152 17 تقرير لجنة الشؤون البلدية و القروية عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم سليمان عبد الفتاح بتعديل بعض أحكام القانون رقم 145 لسنة 
1944 الخاص بتنظيم المجالس البلدية والقروية لمنحها سلطة مرآزية و إضافة شرط جديد للمرشحين لعضويتها

153-154 18 تقرير لجنة الشؤون الداخلية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1928 بوضع نظام لألتجار بالمخدرات واستعمالها

155-161 19 تقرير لجنة شؤون التربية و التعليم عن التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع قانون بإنشاء نقابة للمهن التعليمية

162-166 20 تقرير لجنة شؤون التربية و التعليم عن التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ  على مشروع قانون بالالئحة األساسية لكلية الهندسة في جامعة فؤاد األول

167-173 21 تقرير لجنة شؤون التربية و التعليم عن مشروع قانون لحماية اآلثار

174 22 تقرير لجنة الشؤون المالية عن التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع قانون بوضع نظام لتسجيل مبيعات القطن المحلوج للتصدير

175-176 23 تقرير لجنة الشؤون المالية ع التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع قانون بشأن السمسرة ببورصة العقود

177 24 تقرير لجنة الشؤون المالية عن التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع قانون بربط ميزانية الدولة للسنة المالية 1952-1951

178 25 تقرير لجنة الشؤون المالية عن التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع قانون بربط ميزانية جامعة فؤاد األول للسنة المالية 1952-1951

179 26 تقرير لجنة الشؤون المالية عن التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع قانون بربط ميزانية جامعة فاروق األول للسنة المالية 1952-151

180 27 تقرير لجنة الشؤون المالية عن التعديل الذي مجلس الشيوخ على مشروع قانون بربط ميزانية جامعة إبراهيم باشا الكبير السنة المالية 1952/1951

181 28 تقرير لجنة الشؤون المالية عن التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع قانون بربط ميزانية مجلس فؤاد األول األهلي للبحوث للسنة المالية 1951-
1952

182 29 تقرير لجنة الشؤون المالية عن التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع قانون بربط ميزانية اإلذاعة المصرية للسنة المالية 1952-1951
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183-186 30 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفرض ضريبة لتمويل الدعاية للقطن المصري

187 31 تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع قانون بربط ميزانية وزارة األوقاف للسنة المالية 1951-
1952

188 32 تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع قانون بربط ميزانية الجامع األزهر والمعاهد الدينية للسنة 
المالية 1952-1951

189-191 33

1-مشروع قانون باإلذن للحكومة في أن ترتبط بمشروع آهربة بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على:
24,600,000 جنيه و بأن تصدر في مصر قرضا لتمويل هذا المشروع بنفس القدر مضافا إليه الفوائد المستحقة عن المدة السابقة  جزان أسوان في حدود مبلغ

الستغالل المشروع في الوقت الذي تراه مناسبا و بالشروط و األوضاع التي يحددها وزير المالية بموافقة مجلس الوزراء. 2- التعديالت التي أدخلها مجلس 
لشيوخ على مشروع القانون الخاص بتقرير رسم دمغة. 3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 72 لسنة 1927 بإنشاء مجلس الدفاع األعلى و 

هيئة أرآان حرب الجيش. 4- مشروع قانون الخاص باإلذن للحكومة في منح بعض األفراد و الشرآات تراخيص في البحث عن المعادن. 5- مشروع القانون 
1951-1952 الزراعية. 6- مشروع القانون الخاص بتعيين مناطق زراعة األصناف المختلفة من القطن  لخاص بتعيين المساحة التي تزرع قمحا وشعيرا في

في سنة 1951-1952 الزراعية. 7- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1928 بوضع نظام االتجار في المخدرات و استعمالها. 8- 
التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ بعض أحكام القانون على مشروع قانون بإنشاء نقابة للمهن التعليمية. 9- التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على 

أدخلها الت التعديالت 10 األول فؤاد جامعة ف الهندسة لكلية األساسية بالالئحة قانون التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع قانون بوضع نظام لتسجيل مبيعات القطن المحلوجمشروع -11 مجلس الشيوخ على مشروع قانون لحماية اآلثار.
للتصدير. 12- التعديالت التي أدخلها  مجلس الشيوخ على مشروع قانون بشأن السمسرة ببورصة العقود. 13- التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على 

1951-1952. 14- التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع قانون بربط ميزانية جامعة فؤاد األول  مشروع قانون بربط ميزانية الدولة للسنة المالية
للسنة المالية 1951-1952. 15- التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع قانون بربط ميزانية جامعة فاروق األول للسنة المالية 1952-1951. 16- 

1951-1952. 17- التعديل الذي أدخله مجلس  لتعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع قانون بربط ميزانية جامعة إبراهيم باشا الكبير للسنة المالية
الشيوخ على مشروع قانون بربط ميزانية مجلس فؤاد األول األهلي للبحوث للسنة المالية 1951-1952. 18-التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع 

1951-1952. 19- مشروع قانون بفرض ضريبة لتمويل الدعاية للقطن المصري. 20- التعديل الذي  قانون بربط ميزانية اإلذاعة المصرية للسنة المالية
1951-1952. 21- التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على مشروع قانون بربط  أدخله مجلس الشيوخ على مشروع قانون بربط ميزانية األوقاف للسنة المالية

1952 1951 المالية للسنة الدينية والمعاهد األزهر الجامع ميزانية
192-194 34 بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون بتعديل المادتين 109 و 160 من الدستور بتقرير 

الوضع الدستور للسودان و تعيين لقب الملك.

195-196 35 يان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع قانون بشأن
موظفي الدولة.

197-203 36 تقرير لجنة الشؤون االجتماعية والعمل عن مشروع قانون المساآن الشعبية

204-205 37 بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون المساآن الشعبية.

206-207 38 بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على:  مشروع قانون بشأن الكسب غير المشروع

208-210 39 بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على: 1- مشروع قانون بشأن النظام الذي يجب أن يحل في السودان محل 
النظام القائم اآلن.



Chronological Index to Supplementary Information (Malahiq) for the Chamber of Deputies

Hay'a Dawr Jalsa

(Legislature) (Yearly Session) (Daily Session)

Date (A.D.)

(y/m/d)
Contents

Page of 
Supplementary 

Information 
(Mulhaq)

Supple-
mentary 
(Mulhaq) 

#

10 2 48 1951/10/17 1-10 ملحق بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء بالسم و وافقوا على مشروع قانون بمنح الجنسية المصرية لهانس نيكوال برين أتو نمساوى
األصل.

10 3 0 1951/11/15

10 3 1 1951/11/15

10 3 2 1951/11/19

10 3 3 1951/12/3 31-33 1 تقرير لجنة الرد على خطاب العرش إلعداد مشروع الرد على خطاب العرش

10 3 4 1951/12/17

10 3 4 1951/12/18

10 3 4 1951/12/18 65-67 1 الشعبة المصرية للمؤتمر البرلمانية الدولة / لجمعية العامة / القرارات التي أصدرها المؤتمر األربعون االتحاد البرلمانى الدولي المعقود في استانبول من 31 
أغسطس إلى 6 سبتمبر سنة 1951

68 2 الجواب عن السؤال رقم 10

69-73 3 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع لقانون الخاص بتعديل بعض أحكام مجلس الدولة

74-80 4 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن بعض االقتراحات بقوانين المحالة عليها من المجلس

81-83 5 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن بعض االقتراحات بقوانين المحالة عليها من المجلس

84 6 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن العرائض التي نظرتها اللجنة

85 7 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن بعض االقتراحات بقوانين المحالة عليها من المجلس

10 3 5 1951/12/24

10 3 5 1951/12/24 19-20 1 بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على مشروع قانون خاص بتعديل أحكام القانون رقم 9 لسنة 1949 
الخاص بمجلس الدولة.
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21-22 2 100,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1951-1952 القسم 22 (مصروفات تصفية  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
حالة الطوارئ) لمصروفات التدريب العسكري للشباب

23-24 3 500,000 جنيه في القسم 22 مصروفات حالة الطوارئ لمواجهة حالة العمال الذين  قرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
يترآون العمل بمعسكرات الجيش البريطاني بمنطقة قناة السويس

25-26 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 6600 جنيه في ميزانية السنة المالية مارس- يونيه 1951 باب 2 فرع 3 قسم 1 
"المخصصات الملكية و ديوان جاللة الملك" لتسوية التجاوزات في بعض بنود هذا الباب

27-28 5 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 19,000 ج في ميزانية السنة المالية 1952/1951 باب2 فرع 3 قسم 1 
(المخصصات الملكية و ديوان جاللة الملك) لتسوية التجاوزات المتوقعة في بعض بنود هذا الباب.

29-30 6 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 6000 ج في ميزانية السنة المالية 1951-1952 باب3 فرع 6 قسم 9 (وزارة 
المعارف العمومية ) قيمة تكاليف اإلنفاق على "معهد فاروق األول للثقافة اإلسالمية بلندن"

31 7 مذآرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء عن مشروع القانون الخاص بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 150,000 جنيه مصري في ميزانية سنة 1951-1952 قسم 14 
(وزارة األشغال العمومية ) فرع 3 (مصلحة المباني األميرية ) باب3 ( أعمال جديدة) على أن يؤخذ من وفور الميزانية العامة.

32-33 8

100,000 جنيه في 1- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على:
1951-1952 القسم 22 (مصروفات تصفية حالة الطوارئ) لمصروفات التدريب العسكري للشباب. 2- مشروع قانون بفتح اعتماد  ميزانية السنة المالية

إضافي بمبلغ 500,000 جنيه في القسم 22 (مصروفات حالة الطوارئ) لمواجهة حالة العمال الذين يترآون العمل بمعسكرات الجيش البريطاني بمنطقة قناة 
لسويس. 3- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 6600 جنيه في ميزانية الفترة المالية مارس- يونيه سنة 1951 باب 2 فرع 3 قسم 1 "المخصصات 

لملكية و ديوان جاللة الملك" لتسوية التجاوزات في بعض بنود هذا الباب. 4- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 19,000 جنيه في ميزانية السنة 
لمالية 1951-1952 باب 2 فرع 3 قسم 1 "المخصصات الملكية و ديوان جاللة الملك" لتسوية التجاوزات المتوقعة في بعض بنود هذا الباب. 5- مشروع 
6000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1951-1952 باب 3 فرع 6 قسم 9 (وزارة المعارف العمومية ) قيمة تكاليف االتفاق  قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ

1951-1952 بالباب مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 150 ألف جنيه في ميزانية السنة المالية -6 على "معهد فاروق األول للثقافة اإلسالمية بلندن".
التي هدمت بكفر أحمد عبده بمدينة السويس.

34-35 9 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن المرسوم بقانون رقم 228 لسنة 1951 بإضافة أحكام وقتية إلى القانون رقم 150 لسنة 1950 الخاص بإصدار قانون 
اإلجراءات الجنائية

10 3 6 1951/12/31

10 3 6 1951/12/31 19-20 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بتعديل المادة 3 من القانون رقم 69 لسنة 1942 بتخفيف الضريبة عن صغار مالكي األراضي الزراعية

21-23 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1943 بزيادة بعض رسوم البريد

24-28 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 404,600 جنيه في ميزانية السنة المالية 1951-1952 بالباب الثاني من الفروع 1 
و2و 3 من القسم 10 (وزارة الداخلية ) لتسوية التجاوزات المتوقعة في بعض البنود

29-30 4 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون بأجراء شهر نظم الجمعيات و المؤسسات
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31-32 5 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع بقانون خاص بإضافة مادة جديدة إلى الباب الثاني مكررا من الكتب الثاني من قانون العقوبات بشأن المفرقعات.

33 6 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب رياض بطرس سوريال إذن المجلس في رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم عبد الفتاح محمود أبو
سحلى بك إلمكان السير في اإلجراءات القانونية في قضية الجنحة المباشرة المطلوب رفعها ضده

34-37 7 تقرير اللجنة المنتدبة من قبل المجلس لالجتماع مع لجنة العدل الثانية بمجلس الشيوخ لالتفاق على نص تقبله اللجنتان بشأن الخالف بين المجلسين على 
مشروع القانون الخاص بتعديل المادة 178 من قانون العقوبات

38-41 8 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراحين بقانونين المحالين عليها من المجلس

42-43 9 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 بتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة

44-45 10 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 138 لسنة 1948 بخصوص الشرآات المساهمة

46 11 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراحات برغبة المحالة عليها

47-67 12 تقرير لجنة الشؤون التجارية والصناعية عن مشروع القانون الخاص باإلذن للحكومة في منح الجمعية التعاونية للبترول تراخيص في البحث عن البترول

68-69 13

بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على: 1- مشروع قانون بتعديل الفقرة الثالثة من القانون رقم 69 لسنة 
1942 بتخفيف الضريبة عن صغار مالكي األراضي الزراعية. 2- مشروع قانون ببعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1943 بزيادة بعض رسوم البريد. 3- 

404,600 جنيه في ميزانية السنة المالية 1951-1952 بالباب الثاني  من الفروع 1,2,3 من القسم 10 (وزارة  مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
لداخلية ) لتسوية التجاوزات المتوقعة في بعض بنود هذا الباب. 4- مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى الباب الثاني مكررا من الكتاب الثاني من قانون 

العقوبات بشأن المفرقعات. 5- التعديل الذي أدخل على المادة األولى من مشروع القانون الخاص بتعديل المادة 178 من قانون العقوبات. 6- مشروع قانون 
خاص باإلذن للحكومة في منح الجمعية التعاونية للبترول تراخيص في البحث عن البترول.

10 3 7 1952/1/7

10 3 7 1952/1/7 40-41 1
18,500 ج في ميزانية السنة المالية 1951-1952 لرفع االعتماد المدرج تحت بند 1  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
حرف ب (الدرجات العسكرية ) بالباب األول من ميزانية وزارة الحربية والبحرية - فرع 1 (الديوان العام و الجيش) لسنة 1951-1952 و قدره 12130 ج 

و المخصص لمهايا أربعة لوأت من الجيش االحتياطي لمدة شهر إلى 30630 ج لمواجهة تكاليف مجموعة لواء احتياطي لمدة ثالثة شهور

42-43 2 28,500 ج في ميزانية السنة المالية 1951-1952 بالباب 2 قسم 5 (وزارة الخارجية  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
) وذلك لدفع قيمة اشتراك مصر في مشروع هيئة األمم المتحدة الموسع لتقديم المساعدات الفنية للبالد الصغيرة في سنة 1952

44-45 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 8000 ج في ميزانية السنة المالية 1951-1952 بالباب 3 قسم 15 (وزارة الزراعية 
) قيمة اإلعانات التي تمنح لمعامل التفريخ

46-51 4 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن االقتراحين بقانونين المقدمين من حضرتي النائبين المحترمين سليمان عبد الفتاح و فتح اهللا البورينى، األول خاص بتعديل 
المادة 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 77 لسنة 1949، الثاني خاص بإضافة مادة جديدة إلى القانون المذآور يكون رقمها 480 مكررا
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52 5 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب وزارة العدل إذن المجلس في رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم محمد مرسى غانم إلمكان السير في
اإلجراءات القانونية في قضية الجنحة رقم 679 لسنة 1951 ميناء بور سعيد

53 6 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب وزارة الداخلية إذن المجلس في رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم أمين عبد الكريم فيصل إلمكان
السير في إجراءات مخالفات الري المنسوية لحضرته

54-55 7 تقرير لجنة شؤون األوقاف و المعاهد الدينية عن التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم الشيخ عبد العظيم 
عيد بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1948

56 8 تقرير لجنة شؤون األوقاف والمعاهد الدينية عن اقتراح حضرة النائب المحترم محمد مرتضى عبد الرحيم عنبر ضم المعهد الديني االبتدائي ببندر طهطا إلى 
األزهر الشريف

57-58 9 قرير الهيئة المشكلة من لجنتي الشؤون الداخلية و الشؤون الحربية والبحرية عن اقتراح حضرة النائب المحترم محمد رفيق الطرزى، إنشاء مدارس للرماية
بالرصاص في جميع مراآز القطر المصري

59-60 10

-2 مشروع قانون بأجراء شهر نظم الجمعيات و المؤسسات. -1 بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على:
مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 18,500 جنيه في ميزانية السنة المالية 1951-1952 لرفع االعتماد المدرج تحت بند 1 حرف ب (الدرجات 

العسكرية ) بالباب األول من ميزانية وزارة الحربية و البحرية فرع 1 ( الديوان العام و الجيش) لسنة 1951-1952 و قدره 12,130 جنيها و المخصص 
30,630 جنيها لمواجهة تكاليف مجموعة لواء احتياطي لمدة ثالثة شهور. 3- مشروع قانون بفتح  مهايا أربعة لوأت من الجيش االحتياطي لمدة شهر إلى

28,500 جنيه في ميزانية السنة المالية 1951-1952 بالباب 2 قسم 5 (وزارة الخارجية ) وذلك لدفع قيمة اشتراك مصر في مشروع  عتماد إضافي بمبلغ
1952. 4- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 8,000 جنيه في ميزانية السنة  هيئة األمم المتحدة الموسع لتقديم المساعدات الفنية للبالد الصغيرة في سنة
المالية 1951-1952 بالباب 3 قسم 15 (وزارة الزراعة) قيمة اإلعانات التي تمنح لمعامل التفريخ. 5- اقتراح بقانون بتعديل المادة 480 من قانون المرافعات 
التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم الشيخ عبد العظيم عبد بتعديل المادة الثانية -6 المدنية و التجارية.

.1926 بقانون رقم 39 لسنة

61 11 تقرير اللجنة االقتراحات والعرائض عن اقتراح بقانون بنقل بلدة موشا من الدائرة 16 (موشا) إلى الدائرة رقم 15 (درنكة) و أن تحل محلها بلدة المطيعة 
التابعة الدائرة رقم 15.

62 12 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراحات برغبات المحالة عليها

10 3 8 1952/1/14

10 3 8 1952/1/15

10 3 8 1952/1/15 39-40 1 تقرير لجنة الشؤون المالية ن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 2112 ج في ميزانية الفترة المالية مارس- يونيه سنة 195 1 بالباب 1 فرع 6 قسم 16 
( وزارة المصوالت ) لتسوية التجاوز في الباب المذآور

41 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن االقتراح برغبة المقدم من حضرة النائب المحترم الشيخ عبد العظيم عبد بخفض عوائد األمالك و إعادة تقديرها في مدن منطقة
قناة السويس على أساس الحالة القائمة اآلن

42-47 3 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن المشروع بقانون الخاص بحظر التعاون مع القوات العسكرية األجنبية و االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم 
محمد رفيق الطرزى بشأن حظر التعاون مع القوات العسكرية البريطانية
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48-49 4
بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على: 1- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 2112 جنيه في ميزانية 
- يونيه سنة 1951 بالباب 1 فرع 6 قسم 16 (وزارة المواصالت) لتسوية التجاوز في البند المذآور. 2- مشروع قانون بحظر التعاون مع  لفترة المالية مارس

القوات العسكرية األجنبية.

50-53 5 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن اقتراح بقانون بشأن التجريد من االعتبار الوطني

54-55 6 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن اقتراح بقانون بشأن تعديل المادتين 424و 426 من قانون اإلجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950

56 7 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن اقتراح بقانون بشأن إنشاء محكمة استئناف بمدينة قنا.

57-58 8 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراح بقانون المقدم من حضرتي النائبين المحترمين الشيخ عبده محمود البرتقالي و محمد سويلم بتحفيظ القرآن
الكريم و تفسيره لتالميذ المدارس األولية و الثانوية و لطلبة الجامعات

59-60 9 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراحات برغبات المحالة عليها

61 10 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن العرائض المحالة عليها في آل منها

10 3 9 1952/1/19

10 3 10 1952/1/21

10 3 10 1952/1/21 21-22 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بتعديل المادة 8 من القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمرآية

23-24 2 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون خاص بالتنازل عن األقساط الباقية من ثمن األرض المباعة لنقابة المهن الهندسية إلقامة دار للنقابة عليها بمدينة
القاهرة

25-26 3 تقرير لجنة الشؤون المالية عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم حسين محمد السيسى بتعديل المادة 40 القانون رقم 14 لسنة 1939

27-28 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن اقتراح بقانون مقدم من حضرة النائب المحترم سليمان عبد الفتاح بفرض ضريبة على العزاب من المصريين

29-32 5 8 الصادر بتاريخ 18 مايو سنة 1908 بتقدير أجور األطباء و البياطرة و  قرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون بتعديل ملحق القانون رقم
مصاريف انتقاالتهم في المسائل الجنائية

33 6 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب وزارة العدل إذن المجلس في رفع ألحصانه البرلمانية عن حضرة النائب المحترم عبد الرحيم مكاوى بك إلمكان
السير في اإلجراءات القانونية في الشكوى المقدمة من أحمد مرسى أبو على

34 7 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب وزارة العدل إذن المجلس في رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم مهني إمام قرشى إلمكان السير في 
اإلجراءات القانونية في قضية الجنحة رقم 432 سنة 1950 ديروط
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35 8 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن طلب وزارة العدل إذن المجلس في رفع الحصانة البرلمانية عن حضرة النائب المحترم مهني إمام قرشى إلمكان السير في 
اإلجراءات القانونية في قضية الجنحة رقم 1864 سنة 1950 ديروط

36 9 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن اقتراح بقانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم األراضي المعدة للبناء

37 10 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن اقتراح بقانون بشأن إعفاء حفالت الرياضة البدنية من الضريبة المفروضة بالقانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض 
ضريبة على المسارح و غيرها من دور الفرجة و المالهي

38-39 11 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن اقتراح بقانون بتعديل المادة 40 من القانون رقم 21 لسنة 1928 بوضع نظام لالتجار بالمخدرات و استعمالها

40-41 12 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن بعض االقتراحات برغبات المحالة عليها

42-43 13

1930 2 لسنة 8 من القانون رقم 1- مشروع قانون بتعديل المادة بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على:
بتعديل التعريفة الجمرآية. 2- مشروع قانون بالتنازل عن األقساط الباقية من ثمن األرض المباعة لنقابة المهن الهندسية إلقامة دار النقابة عليها بمدينة 
لقاهرة. 3- مشروع قانون بتعديل ملحق القانون رقم 8 الصادر بتاريخ 18 مايو سنة 1908 بتقدير أجور األطباء و البياطرة و مصاريف انتقاالتهم في 

الجنائية. المسائل

10 3 11 1952/1/28 10 1 مذآرة إيضاحية عن مرسوم بإعالن األحكام العرفية

10 3 12 1952/2/12

10 3 12 1952/2/12 19 1 اإلجابة عن السؤال رقم 3

20 2 اإلجابة عن السؤال رقم 4

21 3 اإلجابة عن السؤال رقم 5

22-23 4 1658 جنيها في ميزانية السنة المالية 1951-1952 بالباب 3 فرع 3 قسم 7(وزارة  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
االقتصاد الوطني) لصرف باقي نفقات طبع 150 مجموعة من الخرائط البيانية واإلحصائية

24-25 5 3007 ج في ميزانية الفترة المالية مارس- يونيه سنة 1951 بالباب 3 فرع 7 قسم 16  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
(وزارة المواصالت) لتسوية التجاوز في الباب المذآور

26-27 6 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 172,000 ج في ميزانية السنة المالية 1952/1951 بالباب 2 فرع 1 قسم 11 
(وزارة الصحة العمومية ) لتسوية التجاوز في بند 3 ( أغذية)

28-29 7 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 7,000,000 ج في ميزانية السنة المالية 1952/1951 بالباب 3 فرع 1 قسم 17 
(وزارة الحربية والبحرية ) لمواجهة المبالغ المنتظر صرفها لتموين الجيش باألسلحة و الذخائر و المعدات الالزمة للمصانع الحربية

30 8 مذآرة إيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القوانين 210و 211و 212 لسنة 1951
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31-32 9 تقرير لجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على معاهدة الصداقة بين مصر و باآستان الموقعة اإلسكندرية في 28 أغسطس سنة 1951

33-47 10 تقرير لجنة الشؤون التجارية والصناعية عن مشروع القانون الخاص باإلذن للحكومة في إعطاء بعض الشرآات و األفراد تراخيص في البحث عن المعادن

48 11 تقرير لجنة الشؤون التجارية و الصناعية عن االقتراح برغبة المقدم من حضرة النائب المحترم عيد مرعى أبو سمره

49-50 12
: (األول) اقتراح حضرة النائب المحترم الشيخ منصور سليمان ساعد، رصف شوارع طره.  تقرير لجنة الشؤون البلدية والقروية عن االقتراحات اآلتية

(الثاني) اقتراح حضرة النائب المحترم الشيخ عبد العزيز أشعت عمل دورة مياه لمسجد آبير وسط بلدة أهوه مرآز بنى سويف. (الثالث) اقتراح حضرة النائب 
المحترم محمد تمام جاد اهللا، إنشاء عملية مياه يديوه بنجع شرقي الترعة ببلدة العزيزات مرآز المراغة.

51-52 13 تقرير لجنة الشؤون البلدية والقروية عن االقتراحات اآلتية

53-54 14 تقرير لجنة الشؤون البلدية والقروية عن االقتراحات اآلتية

55 15 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن اقتراح حضرة النائب المحترم محمود عبد السيد حمزه إيجاد قسمين داخليين بمجموعتي صحة الخطاطبة و آفر داود

56 16 تقرير لجنة الشؤون الصحية عن اقتراح حضرة النائب المحترم الدآتور عباس حلمي طلعت بناء جناح من دورين ليتسع لسبعين سريرا أخرى بفناء مستشفى 
بنى سويف األميري

57-62 17 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن سبعة اقتراحات بقوانين المحالة عليها من المجلس الموقر.

63-64 18 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن بعض االقتراحات برغبات المحالة غليها

65-67 19

1658 جنيه في ميزانية مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ -1 بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على:
السنة المالية 1951-1952 بالباب 3 فرع 3 قسم 7 (وزارة االقتصاد الوطني) لصرف باقي نفقات طبع 150 مجموعة من الحوائط البيانية و اإلحصائية. 2- 
مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 3007 ج في ميزانية الفترة المالية مارس -ينونيه سنة 1951 بالباب 3 فرع 7 قسم 16 (وزارة المواصالت) لتسوية 

التجاوزات في الباب المذآور. 3- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 172,000 ج في ميزانية السنة المالية 1951-1952 بالباب3 فرع 1 قسم 10 
(وزارة الصحة العمومية ) لتسوية التجاوز في بند 3 ( أغذية ). 4- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 7,000,000 ج (معدال إلى 5,000,000 ج) في 
ميزانية السنة المالية 1951-1952 بالباب 3 فرع 1 قسم 17 (وزارة الحربية و البحرية) لمواجهة المبالغ المنتظر صرفها لتموين الجيش باألسلحة و الذخائر 
والمعدات الالزمة للمصانع الحربية. 5- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القوانين رقم 210 و 211 و 212 لسنة 1951. 6- مشروع قانون بالموافقة على 

معاهدة الصدافة بين مصر و باآستان المؤقتة باإلسكندرية في 28 أغسطس سنة 1951. 7- مشروع قانون باإلذن للحكومة في إعطاء بعض الشرآات و 
المعادن. عن البحث في تراخيص األفراد

10 3 13 1952/2/18

10 3 13 1952/2/19
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10 3 13 1952/2/19 29-30 1 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 50,000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1951-1952 بالباب 3 قسم 5 (وزارة 
الخارجية ) لمواجهة نفقات وفد مصر لدى دور االجتماع العادي لهيئة األمم المتحدة بباريس

31-32 2 50,000 ج في ميزانية السنة المالية 1951-1952 بالباب 2 فرع 4 قسم 6 (وزارة  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
المالية ) لمواجهة األجور اإلضافية

33-34 3 6000 ج في ميزانية السنة المالية 1951-1952 بالباب 3 فرع 7 قسم 17 (وزارة  تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ
الحربية و البحرية ) لمواجهة نفقات المكتب االقليمى بمصر لمكافحة التعامل بين إسرائيل و دول الجامعة العربية و مقاومة التهريب منها و إليها

35-36 4 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 9100 ج بالباب الثالث من ميزانية جامعة فؤاد األول للسنة المالية 1952-1951 
لمواجهة العجز في إيرادات مدينة فاروق األول الجامعية

37-38 5 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بأخذ مبلغ 150000 ج من االحتياطي العام لمنح سلف للغرفتين التجاريتين بمدينتي بور سعيد و السويس

39 6 تقرير لجنة الشؤون المالية عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم حامد محمد األلفى بشأن وقف جميع االستحقاقات التجارية المتحدة 
االستحقاق بمنطقتي القنال  و سويس لمدوستين يوما

40-43 7 تقرير لجنة شؤون التربية و التعليم عن ثمانية اقتراحات برغبات مقدمة من بعض حضرات النواب المحترمين

44-45 8 تقرير لجنة شؤون التربية و التعليم عن االقتراح بقانون المقدم من حضرتي النائبين المحترمين الشيخ عبده محمود البرتقالي و محمد سويلم بشأن تحفيظ 
القرآن الكريم  و تفسيره لتالميذ المدارس األولية والثانية و لطلبة الجامعات

46-47 9 تقرير لجنة الشؤون البلدية و القروية عن االقتراحات اآلتية: األول- اقتراح حضرة النائب المحترم منصور سليمان ساعد، مد حلوان البلد الكهربائى. الثاني- 
اقتراح حضرة النائب المحترم محمد مرسى غانم، اتخاذ التدابير الكفيلة لعدم تراآم مياه األمطار في مداخل مدينة القاهرة و خصوصا النفق.

48-49 10 قرير لجنة الشؤون البلدية و القروية عن االقتراحين اآلتيين: األول- اقتراح حضرة النائب المحترم الشيخ عبد العظيم عيد، إنشاء دورات مياه ألربعة مساجد 
ببعض قرى مرآز بلبيس. الثاني- اقتراح حضرة النائب المحترم فهيم محروس، إنشاء عملية صالحة للشرب تأخذ من النيل ببندر قوص لضرورتها لألهالي

50-51 11 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن االقتراحات برغبات المحالة عليها

52-54 12 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن اقتراح بقانون بشأن إلغاء امتياز شرآة سكة حديد الدلتا المصرية و استيالء وزارة المواصالت على آافة أموالها و 
موجوداتها عقارية و منقولة

55-56 13 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن اقتراح بقانون بشأن إلغاء المواد 10 و 11و 12 و 13 و 15و 17 و الفقرتين الثالثة و الخامسة من المادة 22 و الفقرة 
الثانية من المادة 23 من القانون رقم 152 لسنة 1949 الخاص باألندية.

57-58 14

بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على: 1- مشروع قانون بفتح العتماد إضافي بمبلغ 50,000 ج في 
ميزانية السنة المالية 1951-1952 في الباب 3 قسم 5 (وزارة التجارية ) لمواجهة نفقات وفد مصر لدى دور االجتماع العادي لهيئة األمم المتحدة بباريس. 

2- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 50,000 ج في ميزانية السنة المالية 1951-1952 في الباب 2 فرع 4 قسم 6 (وزارة المالية ) لمواجهة األجور 
إلضافية . 3- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافيبمبلغ 6000 ج في ميزانية السنة المالية 1951-1952 بالباب 3 فرع 7 قسم 17 (وزارة الحربية والبحرية ) 

مواجهة نفقات المكتب االقليمى بمصر لمكافحة التعامل بين إسرائيل و دول الجامعة و مقاومة التهريب منها و إليها. 4- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي 
بمبلغ 9100 ج في ميزانية السنة المالية 1951-1952 بالباب الثالث من ميزانية جامعة فؤاد األول لمواجهة العجز في إيرادات مدينة فاروق األول الجامعية. 

150,000 ج من االحتياطي العام لمنح سلف للغرفتين التجاريتين بمدينتي بور سعيد و السويس. 5- مشروع قانون بأخذ مبلغ
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59-61 15 تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بتخصيص مبلغ خمسة ماليين من الجنيات من االحتياطي العام لمساعدة مكوبى حوادث مدينة القاهرة

62-63 16 بيان أسماء حضرت النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على: مشروع قانون باإلذن للحكومة في أن نأخذ من المال االحتياطي العام 
مبلغ خمسة ماليين من الجنيهات لمساعدة منكوبى حوادث يوم 26 يناير سنة 1952 في مدينة القاهرة.

10 3 14 1952/2/25

10 3 14 1952/2/25 23 1 اإلجابة عن السؤال البرلمان رقم 12

24-27 2 تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم 115 لسنة 1946 بتطبيق النظام القضائي العام على بعض المناطق 
التابعة ألقسام الحدود

28-29 3 270 و إلغاء المادة 271 من قانون  تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن االقتراح بقانون المقدم من حضرة النائب المحترم محمد رفيق الطرزى بتعديل المادة
العقوبات

30-31 4

بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت آراؤهم بالنداء باالسم و وافقوا على التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروعات القوانين اآلتية:
1- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 3007 ج في ميزانية الفترة المالية (مارس - يونيه سنة 1951) بالباب 3 فرع 7 قسم 16 (وزارة المواصالت) 

لتسوية التجاوز في الباب المذآور. 2- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 1658 ج في ميزانية السنة المالية 1951-1952 باب 3 فرع 2 قسم 7 (وزارة 
االقتصاد الوطني) لصرف باقي نفقات طبع 150 مجموعة من الخرائط البيانية و اإلحصائية. 3- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 18,500 ج في 

1951-1952 لرفع االعتماد المدرج تحت بند 1 حرف ب ( الدرجات العسكرية) بالباب األول من ميزانية وزارة الحربية والبحرية فرع  ميزانية السنة المالية
1 ( الديوان العام و الجيش) لسنة 1951-1952 و قدره 12,130 ج و المخصص مهايا أربعة ألوية من الجيش االحتياطي لمدة شهر إلى 300,630 ج 

لمواجهة تكاليف مجموعة لواء احتياطي لمدة ثالثة أشهر. 4- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 2112 ج في ميزانية الفترة المالية مارس - يونيه سنة 
1951 بالباب 1 فرع 5 قسم 16 (وزارة المواصالت) لتسوية التجاوز في الباب المذآور. 5- مشروع قانون بتعديل المادة 8 من القانون رقم 2 لسنة 1930 

172,000 ج في مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ -6 بتعديل التعريفة الجمرآية.
 ميزانية السنة المالية 1952/1951 بالباب 2 فرع 1 قسم 11 (وزارة الصحة العمومية) لتسوية التجاوز في بند 3 ( أغذية). 8- مشروع قانون بفتح اعتماد 

28,500 ج في ميزانية السنة المالية 1952/1951 قسم 5 (وزارة الخارجية) باب2 (مصروفات عامة ) و ذلك لدفع قيمة اشتراك مصر في  إضافي بمبلغ
1952. 9- مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم 115 لسنة  مشروع هيئة األمم المتحدة الموسع لتقديم المساعدات الفنية للبالد الصغيرة عن سنة

1946 بتطبيق النظام القضائي العام على بعض المناطق التابعة ألقسام الحدود.

32-33 5 تقرير لجنة الشؤون الداخلية عن اقتراحي حضرتي النائبين المحترمين محمد مرسى غانم و الدآتور عباس حلمي طلعت

34-35 6 تقرير لجنة شؤون المواصالت عن ثالثة اقتراحات مقدمة من حضرات النواب المحترمين عبده إسماعيل، عبد الخالق عمر أحمد و مغازى حسن شعير

36-37 7 تقرير لجنة شؤون المواصالت  ثالثة اقتراحات مقدمة من حضرات النواب المحترمين مريت غالى بك و محمد مرتضى عبد الرحيم عنبر و جمال الدين 
محمد أبو غنيمة.

38 8 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن اقتراح حضرة النائب المحترم مغازى حسن شعير توسيع ترعتي الخزان و أبو عياد الواقعتين في بحر بسنديله

39 9 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن اقتراح حضرة النائب المحترم جمال الدين محمد أبو غنيمة إصالح الكوبري المقام على ترعة أم شريف بناحية آفر 
السالمية مرآز قويسنا
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40 10 قرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن اقتراح حضرة النائب المحترم مغازى حسن شعير إنشاء آوبري على بحر بسنديله خلف هاويس السحار  بين
ناحيتي آفر أبو سيد أحمد و آفر أبو زاهر

41 11 تقرير لجنة شؤون األشغال العمومية عن اقتراح حضرة النائب المحترم الشيخ فهيم محمود محريس لتوسيع السيالة التي أنشأتها وزارة األشغال لري األراضي
المرتفعة بزمام ناحية العليقات مرآز قوص و تعميقها و توصيلها بسيالة بلدة قفط الشرقية

42-44 12 تقرير لجنة االقتراحات والعرائض عن اقتراح بالقانون بإلغاء القانون رقم 51 لسنة 1949 و الالئحة التنفيذية الخاصة به الصادر بها مرسوم في 4 مايو سنة 
1949 بتنظيم مهنة المحاماة.

45 13 تقرير لجنة االقتراحات و العرائض عن االقتراحات برغبات المحالة عليها
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