
 

 فهرس المواضيع

 11مضبطة الجلسة   م2021/ 26/12                  (   أ )                               4 / الدور 5مجلس الشورى / الفصل 

General -  عام 

 الصفحة الموضوع  
 

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

 6 ... .............................. .............................   السابقة
 6 .................. السابقة ...............  التصديق على مضبطة الجلسة  (3
 بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، وأعياد الميلاد المجلس  بيان    (4

 7 .. .............................................................   المجيدة
المجلس    (5 العربية   استنكاربشأن  بيان  الممل كة  على  الحوثية   الاعتداءات 

 8 ... .................................................... ..... وديةالسع
بالسؤال    (6 المجلس   الأشغال  وزير  السعادة  صاحبإلى    الموجهإخطار 

 فؤاد   العضو  سعادة  من  المقدم  العمراني،  والتخطيط  البلديات  وشؤون
  الوزير   سعادة  ورد  الاستراتيجي،  الهيكلي  المخطط  بشأن  الحاجي  أحمد
 10 ... ..............................................................  عليه

 91 ... ................   (1)ملحق  السؤال المذكور ورد سعادة الوزير عليه    (7
 والاقتصاد   المالية  وزير  المعالي  صاحب  إلى إخطار المجلس بالسؤال الموجه    (8

براهيم  ياسر  العضو  سعادة  من  المقدم  الوطني،  مبادرات  بشأن  انيدحم  إ
 10  ............................   عليه  معالي الوزير  ورد  المالي،  التوازن  برنامج

 161 ... ................  (2)ملحق الوزير عليه معالي السؤال المذكور ورد   (9
10)  

 
الموجه   بالسؤال  المجلس   الإسكان،   وزير   السعادةصاحب  لى  إإخطار 

 ذوي   إسكان  بشأن  الحاجي  أحمد  فؤاد  العضو  سعادة  من   المقدم
 11 .........................   عليه  الوزير  سعادة   ورد  الخاصة،   الاحتياجات



 

 فهرس المواضيع

 11مضبطة الجلسة   م26/12/2021                   (   ب)                               4 / الدور 5مجلس الشورى / الفصل 

General -  عام 

 الصفحة الموضوع  
 

 171 ... ................   (3)ملحق  السؤال المذكور ورد سعادة الوزير عليه    (11
 المقدم   النفط،  وزير  المعاليصاحب  لى  إإخطار المجلس بالسؤال الموجه    (12

 الصخري،   الاستكشاف   بشأن  الحداد  يمهد  أحمد   العضو  سعادة  من
 11 ...............................................  عليه معالي الوزير ورد

 182 ....................   (4)ملحق  الوزير عليه  معالي  السؤال المذكور ورد    (13
 بخصوص   الوطني  والأمن  والدفاع  الخارجية  الشؤونلجنة  مناقشة تقرير    (14

  من(  13)  المادة  بتعديل  م2021  لسنة(  24)   رقم   بقانون  المرسوم
 12 ....  البديلة والتدابير  العقوبات بشأن م2017 لسنة( 18) رقم  القانون

 195 .. ...............................  (5)ملحق التقرير المذكور ومرفقاته   (15
 41 ..... ................قانون المذكور بالمرسوم قرار المجلس الموافقة على   (16
يعية  الشؤون  لجنةمناقشة تقرير    (17  قانون   مشروع  بخصوص  والقانونية  التشر

 بقانون   بالمرسوم  الصادر  المدنية  الخدمة  قانون  من(  11)  المادة  بتعديل
 من   الثانية  الفقرة  بتعديل  قانون  ومشروع  ،م2010لسنة  (  48)  رقم 

 رقم   بقانون  بالمرسوم   الصادر  المدنية  الخدمة  قانون  من(  11)  المادة
بصيغتهما   ــ  ينفي ضوء الاقتراحين بقانونن  يد   المع)م،  2010لسنة  (  48)

 41 ... ( .............................النواب  مجلس  من  المقدمين  ــ  المعدلة
 206 .......... .................................  (6)ملحق  التقرير المذكور    (18
 67 أ.. المبد  حيث  منمذكور  القانون ال  عالموافقة على مشرو عدم    قرار المجلس   (19



 

 فهرس المواضيع

 11مضبطة الجلسة   م26/12/2021                   (   ت)                               4 / الدور 5مجلس الشورى / الفصل 

General -  عام 

 الصفحة الموضوع  
 

تقرير    (20  بعض   بتعديل  بقانون  الاقتراح  بخصوص  الخدماتلجنة  مناقشة 
  طبال  مهنة  مزاولة  بشأنم  1989  لسنة(  7)  رقم   بقانون  المرسوم  أحكام

 الدكتور:  الأعضاء  السعادة  أصحاب  من  والمقدم  الأسنان،  وطب  البشري
يض،  سالم  أحمد   المناعي،   أحمد  شدرويو   جمشير،  محمد  عبدالرحمنو   العر

 67  ..... .............. المؤيد يوسف منىو ،علي حسن علي محمد الدكتورو
 228 .. ...............................  (7)ملحق التقرير المذكور ومرفقاته   (21
 89 ة...جلسة لاحقإلى    المذكور  بقانون  قرار المجلس تأجيل مناقشة الاقتراح   (22

   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

 
 


