
 المائة( حادي والعشرون بعدالالتقرير )  

 
 جمهورية مصر العربية

 مجلس النواب 
 لفصل التشريعي األولا

 الثاني يدور االنعقاد العاد
____ 

 لجنة االقتراحات والشكاوى
 رئيس مجلس النواب /األستاذ الدكتور

حدات تحية طيبة وبعد، أتشرف بأن أقدد  ليدياكتك ، مدذ ،دتا، ت رجدر لجندة االقترا    
نددور الددجق نبددد الدرازا نبددد ال جيددد، برغبددة م دد  مددق اليدديد الع دو/ والشدكاوى نددق اقتدرا  

 محافظة سو،اج. -شرطة ب دجنة ط ا إنشاء قي  بشأن 
 بعرضه نلى  ال جلس ال وقر،،   لبرجاء التف 

اً م ددررًا أيددليمصددىفى ج عددة الىل دداوي لع ددو/ ا وقددد ااتددار مكتددن اللجنددة اليدديد
 تياطياً لها فيه، أما  ال جلس. م ررًا احيا  منصور فليفل ب لع و/ا والييد

 
 ،وتف لوا ب بول فائق االحترا ،

 رئيس اللجنة                                                            4/1/2017
 ، ا  العاكلي مصىفى             
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 ت رجر لجنة االقتراحات والشكاوى 
 برغبةنق اقترا  

نور الدجق  ق الييد الع و/م د  م
نبدددد الددددرازا نبدددد ال جيددددد، بشدددأن إنشدددداء 

محافظددددددة  -قيدددددد  شددددددرطة ب دجنددددددة ط ددددددا 
 سو،اج.

 ----- 
أحدددددددال األسدددددددتاذ الددددددددكتور رئددددددديس  

سدددددددنة ندددددددوف بر ق مددددددد 28فدددددددي ال جلدددددددس 
رغبددددددة ، إلددددددى اللجندددددددة، االقتددددددرا  ب2012
، لدراسته وإنداك ت رجدر ننده جرعدر  ال  د 

 . نلى ال جلس ال وقر
فددي لجنددة اجت اندداً لنظددر  ن دددت ال

، ح ددر  اليدداكة 2017سددنة جندداجر  مددق 4
، واليددددديد الع دددددو م دددددد  أن ددددداء اللجندددددة

 حكومدددددددةاالقتدددددددرا ، ك دددددددا ح دددددددر ندددددددق ال
  :    انالييد

وكيدددل اركارة  --االدددد نىيدددة اللدددواء/  -
 -مصلحة األمق العدا  ب ىاع العامة لألمق 

 وزارة الداالية.
سددددكرتير  --اللددددواء/ نصددددا  العل ددددامي  -

 نا  محافظة سو،اج.
ه برغبة ومذكرتظرت اللجنة االقرتاح ن 

د اإليضااااااااستعةد واظاااااااار س ت نظاااااااار ال ظاااااااار  
والالئحااة ال ايلعااة لل،جلااتد واظاار،      

والدااع   نظاار الدااس ض ء ضااسن اللجنااة ستوجهاا

 نااا ويين مال ضااا  م ااا ا االقااارتاح و   الداااع 
 احلك مةد فربني ذلس:

 
 -أواًل: جهدف االقترا  برغبة إلى:

 -مب ينااااة  ،ااااس قدااااط  اااار ة   نشااااسن 
 اان ال ااسن   حمسفظاة ظاا  سض لضاابر اخلااس جني 

 بني األ سيل.وفض ادلنسز ست اليت تنشأ 
  

األسدتاذ/ سدكرتير ندا   يديدال ثانياً: أوضد 
 محافظة سو،اج: 

ي جااااا  م ااااار دلركااااا   ااااار ة  ،اااااس ءناااااه  
ن طااااااة  اااااار ة .. ك،ااااااس ت جاااااا  مب ينااااااة  ،ااااااس 

وماااا  ض مب اااارتح دل ينااااة  ،ااااس ءيًضااااس "الشاااار " 
 5,3مبلااااااااا  ا 7102/7102يطاااااااااة  اااااااااسا 
لذماااااة قطاااااسن األمااااان واإل  اااااسن ملعااااا   جنعاااااه 

ة الشاااار  مب ينااااة وجت ياااا  ن طااااة  اااار  تااااال  
 ،اااس ادلشاااس   لعهاااسد ور تسلاااة الرغباااة لرح يااا  
تلااال الن طاااة ل داااط  ااار ة الشااار  ءو  نشاااسن 

مب ينة  ،س فه  ايرصسص قدط  ر ة ج ي  
تنداااااااعً س  اجلهاااااااست األمنعاااااااة بااااااا زا ض ال ايلعاااااااة
 واحملسفظة ال متسنع ر تن عذ االقرتاح.
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اللدددواء/ وكيدددل اركارة ثالثًدددا: أوضددد  اليددديد 
ب ىاع مصلحة األمق العدا   -لألمق العامة 

 وزارة الداالية: -
ظكس  م ينة  ،س يص             

     ظكس  ادلرك .ثلث 
 اف ااة  لااا  نشااسن قدااط تاارا ادللااذلل الاا زا ض 
حمسفظااة ظاا  سض خل مااة  - ،ااس  اار ة مب ينااة 

 األ سيل.
 

أوضددددددد  اليددددددديد الع دددددددو/ م دددددددد  رابًعدددددددا: 
ر ءمهعااااااااة بسل ااااااااة ء   نااااااااس    االقترا :

التدااسن  ،ااسد نظاارًا  نشاسن قدااط  اار ة مب يناة 
وضاااابر اخلااااس جني  اااان ال ااااسن  د  ق ااااة ادلركاااا  

يسصاااااة ب ااااا  انرشاااااس  ادلشاااااسجرات وتااااا ا   
 الدرقست.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فدة د أن است عت اللجنة إلى كاعوب 
دااليدة فإنهدا تويدي وزارة الوجهات النظدر 

ب دجندة البدء في إنشاء قي  شرطة بيرنة 
محافظدددددددة سدددددددو،اج، فدددددددي اىدددددددة  -ط دددددددا 

2017 -2018 . 
 

را  برغبدددددة م بدددددول تدددددرى اللجندددددة أن االقتددددد
ل جلدددس ال دددوقر بإحالتددده اشددكً،، وتويدددي 

 تنفيت .للحكومة الت اذ ال،ز  بشأن 
 

جلس واللجنة إذ ت د  ت رجر،ا إلى ال 
رجو ال واف ة نلى ما انتهت تال وقر 
 إليه . 

 رئيس اللجنة  
 ، ا  العاكلي مصىفى    
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 اقترا  برغبة
نور الدجق  /م د  مق الييد الع و

 نبد الرازا نبد ال جيد
 

 ص االقترا ن
 -إنشدداء قيدد  شددرطة ب دجنددة ط ددا 

 محافظة سو،اج.
 
 
 
 
 

 
 يةال تكرة ارج اح

 بطلا  إلنشاسنتعث ظبق وت ا م   
قداااط  ااار ة مب يناااة  ،اااس نظااارًا التداااسن  ق اااة 

وال ااااارا الرسب اااااة ذلاااااس واترعاااااسض ادل يناااااة ادلركااااا د 
لضاابر اخلااس جني  لااا ال ااسن   ل دااط  اار ةد 

بني األ سيل يسصة ادلنسز ست اليت تنشأ وفض 
 ب   كثرض ت ا   الدرقست وادلشسجرات.

                                                                
                  قدم االقتراحم              
 نور الدين عبد الرازق  

 نوابعضو مجلس ال               
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


