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 عشرة ثالثة ال رارات ونتائج اجللسةق         
 م     2022/ 16/1  - هـ6/1443/ 13 األحد             

  الفصل التشريعي اخلامس -دور االنعقاد العادي الرابع           
 

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

يوجد معتذرون. - السابقة  ال  الجـلسة  يتغيب عن حضور  أحد من األعضاء من دون  ولم 
 عذر.

 

 الثاني:  البند
 التصديق على مضبطة اجللسة السابقة    

 ت بما أُجري عليها من تعديل. على المضبطة، وأُقرتم التصديق     -

 :الثالث البند
 البيانات                                                        

 ال توجد بيانات.    -

 : الرابع لبندا

 الرسائل الواردة      
ا( إلى قانون مكرر    318مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم )أُخطر المجلس بإحالة   -أ

(  46المرافق للمرسوم رقم )،  1976( لسنة  15العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 . الوطني والدفاع واألمنالخارجية الشؤون ؛ إلى لجنة 2021لسنة 

( من القانون رقم  25مشروع قانون بتعديل الفقرة )أ( من المادة )المجلس بإحالة  أُخطر  - ب

-  ونـــان ـــبق  االقتراح   ضوء  في  المعد)  العمل  سوق  تنظيم  بشأن  2006  لسنة(  19)

 ؛ إلى لجنة الخدمات. (النواب  مجلس من  المقدم -المعدلة صيغتهب 

 



_____________________________________________________________________________ 

   (13) الجلسة  قرارات ونتائج                          ( 2)                       4الدور – 5الفصل  –الشورى 

 

 اخلامس:  البند
  من واملقدم  العمراني،  والتخطيط البلديات وشؤون  األشغال  وزير السعادة  صاحب ال  املوجه  السؤال

 اللحوم،  أسعار ارتفاع  مواجهة  يف الوزارة خطة بشأن  الدوسري  سال  صباح   العضو سعادة
 عليه  الوزير سعادة ورد 

 على السؤال المذكور.  الوزير سعادة أُخطر المجلس برد -

 : السادس البند

  أحكام  بعض بتعديل قانون مشروع  خبصوص  الوطني  واألمن والدفاع  اخلارجية الشؤون جلنة تقرير
 م 2021  لسنة  ( 25) رقم للمرسوم  املرافق السفر، جوازات بشأن  1975 لسنة( 11) رقم القانون 

 . المشروع من حيث المبدأالموافقة على  -
 األولى،  و الديباجة،  و على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: )مسمى المشروع،  الموافقة    - 

 (. الثالثةو  ،الثانية و 
 الموافقة نداء  باالسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة.   - 
المشروع، وإرساله إلى    - النهائية على  النواب إلحالته إلى سمو رئيس  الموافقة  رئيس مجلس 

 .لرفعه إلى جاللة الملك المفدى امجلس الوزراء تمهيد  

 : السابع البند
  املرسوم أحكام بعض بتعديل قانون مشروع  خبصوص  والبيئة  العامة املرافق للجنة التكميلي  التقرير 

   ،العامة الطرق إشغال بشأن  م1996 لسنة( 2) رقم بقانون 
 (الشورى جملس   من املقدم  بقانون االقرتاح ضوء  يف املعد)

إلى اللجنة لمزيد من الدراسة بناء  على طلب رئيس    التقرير المذكورالموافقة على إعادة   -

 اللجنة. 

 الثامن: البند
(  7) رقم بقانون املرسوم أحكام  بعض بتعديل بقانون االقرتاح خبصوص  اخلدمات جلنة  تقريرمواصلة 

:  األعضاء السعادة أصحاب من واملقدم األسنان، وطب البشري الطب  مهنة مزاولة بشأن  م 1989  لسنة
   املناعي، أمحد  ودرويش مجشري،  حممد  وعبدالرمحن العريض، سال  أمحد  الدكتور

 املؤيد يوسف  ومىن ،علي حسن علي حممد   والدكتور

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

 إعداد: قسم شؤون الجلسات 
 ون الجلسات ؤإدارة ش  


