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 والعشرين اخلامسة رارات ونتائج اجللسةق 
 م     2022/ 4/ 10  - هـ1443/ 9/9 األحد             

  الفصل التشريعي اخلامس -دور االنعقاد العادي الرابع           
 

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

الجلسة   - البحارنة.اعتذر عن عدم حضور هذه  سمير صادق  العضو  السعادة  ولم    صاحب 
 أحد من الأعضاء من دون عذر.  يتغيب عن حضور الجـلسة السابقة

 

 الثاني:  البند
 اجللسة االستثنائية األوىل، والرابعة والعشرين  مضبطتيالتصديق على  

 . ى وُأقرت بما ُأجري عليها من تعديلل الاستثنائية الأومضبطة الجلسة على تم التصديق  -

 بلا تعديل. وُأقرت ن مضبطة الجلسة الرابعة والعشريعلى تم التصديق  -

 

 :الثالث البند
 البيانات                                                                    

 لا توجد بيانات.  -

 : الرابع لبندا

 الواردة الرسائل      
( لسنة  19مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )  بإحالةخطر المجلس  أُ  -

إلى لجنة الشؤون    ؛م 2021( لسنة  122م في شأن الأوسمة، المرافق للمرسوم رقم )1976
 . الخارجية والدفاع والأمن الوطني
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 : اخلامس لبندا

  العضو  سعادة من  واملقدم   والسياحة، والتجارة  الصناعة وزير  السعادة صاحب إىل  املوجه السؤال
 عليه   الوزير سعادة  ورد  الوهمية،  السجالت بشأن الدوسري سامل صباح

 . رعلى السؤال المذكور سعادة الوزي ُأخطر المجلس برد -
 

 السادس:  البند
املوجه إىل صاحب السعادة وزير العمل والتنمية االجتماعية، واملقدم من سعادة   السؤال

 العضو صباح سامل الدوسري بشأن إجراءات مكافحة الظواهر السلبية لسوء  
 عليه  الوزير سعادة ورد  ،استخدام العمالة األجنبية

 . رعلى السؤال المذكور سعادة الوزي ُأخطر المجلس برد -
 

 : السابع البند

 م  2021( لسنة 15جلنة الشؤون املالية واالقتصادية خبصوص املرسوم بقانون رقم )   تقرير
 بشأن مدققي احلسابات اخلارجيني 

  لإعلام   النواب   مجلس  رئيس  إلى  وإحالته  بالاسم،  نداء    المذكور  بقانون  المرسوم  على   الموافقة  -
 . بذلك الحكومة 

 
 :الثامن البند

( من  143جلنة الشؤون التشريعية والقانونية خبصوص مشروع قانون بتعديل املادة )  تقرير
   ،بشأن الالئحة الداخلية جمللس النواب 2002( لسنة  54املرسوم بقانون رقم ) 

 )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب(

الموافقة على   - اللجنة بعدم  إلى مجلس  الموافقة على توصية  المبدأ، وإعادته  المشروع من حيث 
 النواب لإعادة النظر فيه.
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 :التاسع البند
( من قانون تنظيم  5جلنة املرافق العامة والبيئة خبصوص مشروع قانون بتعديل املادة )   تقرير

 ، 1977( لسنة  13املباني الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 (املقدم من جملس النواب -بصيغته املعدلة   -)املعد يف ضوء االقرتاح بقانون   
 

 . الموافقة على المشروع من حيث المبدأ   -
 والمادة الثانية كما جاءت من الحكومة. والديباجة  مسمى المشروع الموافقة على   - 

 المادة الأولى بتعديل اللجنة.  الموافقة على  -
 . ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة مجموعه في المشروع  على الموافقة  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 إعداد: قسم شؤون الجلسات 
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