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 العشرینوة خامسال الجلسة أعمال جدول
 صباًحا 10:00 الساعة - م10/4/2022 -  ھـ9/9/1443 األحد
 الخامس   التشریعي  الفصل -  الرابع العادي  االنعقاد دور  

 

  الجلسة  عن   والغائبین  الجلسة،  ھذه  عن  المعتذرین  األعضاء   أسماء  تالوة -1
 . السابقة

 

 .الرابعة والعشرینالجلسة  تثنائیة األولى، واالس  الجلسة  بطتيمض  على  التصدیق -2
 

 . البیانات -3
 

 :الواردة الرسائل -4
معالي السیدة فوزیة بنت عبدهللا زینل رئیس مجلس النواب بخصوص    رسالة •

مشروع قانون بتعدیل بعض أحكام المرسوم ما انتھى إلیھ مجلس النواب حول  
م في شأن األوسمة، المرافق للمرسوم رقم  1976) لسنة  19بقانون رقم (

الخارجیة خطار المجلس بإحالتھ إلى لجنة الشؤون  . (إلم 2021) لسنة  122(
 والدفاع واألمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة). 

 
 والمقدم  والسیاحة،   والتجارة  الصناعة  وزیر  السعادة  صاحب  إلى  الموجھ  السؤال -5

 سعادة   ورد  الوھمیة،  السجالت  بشأن   الدوسري  سالم  صباح  العضو  سعادة  من
 ) المجلس. (إلخطار علیھ الوزیر

 

الموجھ إلى صاحب السعادة وزیر العمل والتنمیة االجتماعیة، والمقدم   السؤال -6
من سعادة العضو صباح سالم الدوسري بشأن إجراءات مكافحة الظواھر السلبیة  

 ) المجلس. (إلخطار علیھ الوزیر سعادة ورد ،لسوء استخدام العمالة األجنبیة
 

)  15لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة بخصوص المرسوم بقانون رقم (  تقریر -7
 م بشأن مدققي الحسابات الخارجیین.2021لسنة 
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بتعدیل    تقریر -8 قانون  مشروع  بخصوص  والقانونیة  التشریعیة  الشؤون  لجنة 
) (143المادة  رقم  بقانون  المرسوم  من  لسنة  54)  الالئحة    2002)  بشأن 

النواب  المقدم من مجلس   ،الداخلیة لمجلس  بقانون  االقتراح  (المعد في ضوء 
 النواب). 

 
) 5لجنة المرافق العامة والبیئة بخصوص مشروع قانون بتعدیل المادة (  تقریر -9

) رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  المباني  تنظیم  قانون  لسنة  13من   (1977 ،  
 المقدم من مجلس النواب).   -  بصیغتھ المعدلة  -(المعد في ضوء االقتراح بقانون  

 
  .أعمال من یستجد ما -10
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