
 
 فهرس المواضيع 

 25مضبطة الجلسة   م2022/ 4/ 10                   (  أ)                            4 / الدور 5مجلس الشورى / الفصل 

General  -  عام 

 الموضوع الرقم
 
 
 
 

 الصفحة 
 
 

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

 5 ... ..... .............. ........... .............................  السابقة 
مضبطتي    (3 على  الأولى  الجلسةالتصديق  الرابعة  الجلسة  و  ،الاستثنائية 

 7 ...........................................................  والعشرين
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون  إخطار المجلس بإحالة    (4

( لسنة  19رقم  شأن  1976(  في  رقم  م  للمرسوم  المرافق  الأوسمة، 
لسنة  122) والأمن    ؛م 2021(  والدفاع  الخارجية  الشؤون  لجنة  إلى 

 7 ..............................................................  الوطني
المجلس    (5   الصناعة   وزير  السعادة  صاحب  إلى  الموجه بالسؤال  إخطار 

  بشأن   الدوسري  سالم  صباح  العضو  سعادة  من  المقدم  والسياحة،  والتجارة
 8 ... ................ ........ عليه الوزير سعادة  ورد  الوهمية،  السجلات

 76 ...................   (1)ملحق  الوزير عليه  سعادة  السؤال المذكور ورد    (6
إلى صاحب السعادة وزير العمل والتنمية    الموجهإخطار المجلس بالسؤال    (7

بشأن  الدوسري  سالم  صباح  العضو  سعادة  من  المقدم  الاجتماعية، 
  ورد  ،إجراءات مكافحة الظواهر السلبية لسوء استخدام العمالة الأجنبية

 8 ...................................................  عليه الوزير سعادة
 86 ...................   (2)ملحق  الوزير عليه  سعادة  السؤال المذكور ورد    (8



 
 فهرس المواضيع 

 25مضبطة الجلسة   م2022/ 4/ 10                  (  ب)                            4 / الدور 5مجلس الشورى / الفصل 

General  -  عام 

 الموضوع الرقم
 
 
 
 

 الصفحة 
 
 

ير    (9 الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون    لجنةمناقشة تقر
 9 .........   م بشأن مدققي الحسابات الخارجيين2021( لسنة  15رقم )

 99 .. ......... ......................   (3)ملحق التقرير المذكور ومرفقاته   (10
 39 ...................... قرار المجلس الموافقة على المرسوم بقانون المذكور   (11
ير    (12 الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون لجنة  مناقشة تقر

المادة ) بقانون رقم )143بتعديل  المرسوم  لسنة  54( من    م 2002( 
)المعد في ضوء الاقتراح بقانون   ،بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب

 39 ......................................... ..  المقدم من مجلس النواب(
 111 .. ......... ................ ............... (4)ملحق  التقرير المذكور   (13
على    (14 الموافقة  عدم  المجلس  حيث قرار  من  المذكور  القانون   مشروع 

 58 المبدأ ............................................................... 
ير    (15 المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل   لجنـةمناقشة تقر

( 13ون رقم )( من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقان 5المادة )
المقدم    ــ  بصيغته المعدلة  ــ)المعد في ضوء الاقتراح بقانون    ،م1977لسنة  

 58 .................................................  من مجلس النواب(
 121 .. ......... ......................   (5)ملحق التقرير المذكور ومرفقاته   (16
 70 مشروع القانون المذكور من حيث المبدأ .... جلس الموافقة على قرار الم  (17
 73 ..... ........مجموعه  الموافقة على مشروع القانون المذكور في    سقرار المجل  (18

 


