
 

 فهرس المواضيع 

 13مضبطة الجلسة   م2022/ 1/ 16                  (  أ)                           4 / الدور 5مجلس الشورى / الفصل 

General  -  عام 

 الصفحة  الموضوع 
 

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

 6 ... ..... .............. ........... .............................  السابقة 
 7 التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .................................   (3
بإحالة  (4 المجلس  برقم    إخطار  جديدة  مادة  بإضافة  قانون   مشروع 

رقم  مكرر    318) بقانون  بالمرسوم  الصادر  العقوبات  قانون  إلى  ا( 
؛ م2021( لسنة  46المرافق للمرسوم رقم )  م، 1976( لسنة  15)
 7 ..................  الوطني   والأمن  والدفاع  الخارجية  الشؤون  لجنة   إلى

بإحالة  (5 المجلس  المادة    إخطار  الفقرة )أ( من  بتعديل  قانون  مشروع 
(25 ( رقم  القانون  من  لس19(  سوق 2006  نة (  تنظيم  بشأن  م 

المعدلةــ  العمل )المعد في ضوء الاقتراح بقانون   المقدم   ــ  بصيغته 
 7 .... ....................... إلى لجنة الخدمات ؛من مجلس النواب(

بالسؤال  (6 المجلس    الأشغال  وزير  السعادة  صاحب   الموجه إلى  إخطار 
 العضو  سعادة  من  المقدم  العمراني،  والتخطيط   البلديات   وشؤون
  أسعار ارتفاع مواجهة  في الوزارة خطة بشأن الدوسري سالم  صباح
 8 .......................................  عليه   الوزير  سعادة   ورد   اللحوم،

 105 .... ................  (1)ملحق  الوزير عليه  سعادة  السؤال المذكور ورد    (7
  الوطني  والأمن  والدفاع  الخارجية  الشؤون  لجنةتقرير    مناقشة  (8

(  11)  رقم   القانون  أحكام  بعض  بتعديل   قانون  مشروع   بخصوص
 ( 25)  رقم   للمرسوم  المرافق  السفر،  جوازات  بشأن  م 1975  لسنة 
 8    .......................................................م2021 لسنة 



 

 فهرس المواضيع 

 13مضبطة الجلسة   م2022/ 16/1                  (  ب)                           4 / الدور 5مجلس الشورى / الفصل 

General  -  عام 

 الصفحة  الموضوع 
 

ير المذكور    (9  116 ............ ......... .............   (2)ملحق  ومرفقاته  التقر
 37   .. ... القانون المذكور من حيث المبدأ عقرار المجلس الموافقة على مشرو  (10
 41 ..............مجموعه  في    القانون المذكور  عقرار المجلس الموافقة على مشرو  (11
 46 ......... قرار المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور بصفة نهائية   (12
  مشروع   بخصوص  والبيئة   العامة  المرافق   للجنة  التكميلي التقرير    مناقشة  (13

  م 1996  لسنة(  2)  رقم   بقانون  المرسوم  أحكام  بعض   بتعديل  قانون
  من   المقدم  بقانون   الاقتراح  ضوء   في  المعد)  ،العامة  الطرق  إشغال  بشأن
 46 ... ................................................. (الشورى مجلس

 131 .. ......... ......................   (3)ملحق التقرير المذكور ومرفقاته   (14
ير المذكور  طلب اللجنة استرداد  قرار المجلس الموافقة على    (15  47   ... ....... التقر
  بقانون   الاقتراح   بخصوص  الخدمات   لجنةتقرير  مناقشة  مواصلة    (16

  بشأن   م 1989  لسنة (  7)  رقم   بقانون  المرسوم   أحكام   بعض   بتعديل 
  أصحاب   من  المقدم  الأسنان،  وطب   البشري   الطب   مهنة   مزاولة
 محمد   وعبدالرحمن   العريض،  سالم  أحمد   الدكتور :  الأعضاء  السعادة 
  ،علي  حسن  علي   محمد  والدكتور   المناعي،  أحمد  ودرويش  جمشير،
 48 . ............................................. المؤيد يوسف  ومنى

 102 قرار المجلس جواز نظر الاقتراح بقانون المذكور........................   (17
   
   

 


