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 الثالثة ت ونتائج  اجللسة رارا ق         
 م     2021/ 10/ 24 - هـ1443/ 3/ 18 األحد             

        اخلامسالفصل التشريعي  - الرابعدور االنعقاد العادي           
 

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

األعـضاء - الــسعادة  الجلسة كل من أصحاب  هذه  جمال   :اعتذر عن عدم حضــــور 
العجمان، وفؤاد أحمد  محمد فخرو، و البحارنة، ود. عبدالعزيز عبدهللا  سمير صادق 

 .من دون عذر أحد من األعضاء . ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقةالحاجي

 الثاني:  البند
 مضبطة اجللسة السابقة التصديق على  

 ت بال تعديل.وأُقرعلى المضبطة،  تم التصديق   -

 الثالث: لبندا

 الرسائل الواردة 
لسنة    (19االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم )أُخطر المجلس بإحالة   - أ

بشأن تنظيم سوق العمل، المقدم من أصحاب السعادة األعضاء: درويش أحمد   2006

منى يوسف  والدالل،  صالح  الدكتورة ابتسام محمد  وعلي عبدهللا العرادي،  والمناعي،  
 . إلى لجنة الخدمات ؛الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجيوالمؤيد، 

(  7االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )أُخطر المجلس بإحالة  -ب
بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان، والمقدم من أصحاب   1989لسنة  

العريض،   سالم  أحمد  الدكتور  األعضاء:  جمشير، والسعادة  محمد  عبدالرحمن 
  إلى  ؛منى يوسف المؤيدو، علي الدكتور محمد علي حسنودرويش أحمد المناعي، و

 . الخدمات لجنة
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 : الرابع البند
  االجتماعي   التأمني  قانون  من (  3)  املادة  بتعديل   قانون   مشروع   خبصوص   اخلدمات  جلنة  تقرير

  بصيغته   -  بقانون  االقرتاح  ضوء   يف  املعد)  م،1976  لسنة(  24)  رقم  بقانون   باملرسوم  الصادر
 ( النواب جملس  من املقدم  - املعدلة

 

  أ.المشروع من حيث المبدالموافقة على   -
 . بتعديل اللجنةاألولى: الثانية بعد إعادة الترقيم والمادة ، مسمى المشروع الموافقة على - 
 الموافقة على الديباجة والمادة الثانية: الثالثة بعد إعادة الترقيم كما جاءتا من الحكومة.  -
جلسة    األولى بعد إعادة الترقيم إلى  :المستحدثةالمادة  التصويت على  الموافقة على تأجيل    -

 قادمة. 
 

 : اخلامس البند
  الشورى   جملس  قرار   حول   النواب  جملس   قرار  خبصوص   والبيئة  العامة  املرافق  جلنة  تقرير 

  ، عامة   كسواحل  االستثمارية  اجلزر  سواحل   من%  50  نسبة  ختصيص  بشأن  قانون  مشروع   خبصوص 
 (. النواب جملس   من  املقدم بقانون االقرتاح  ضوء  يف  املعد)

  بعدم الموافقة من  الشورى  مجلسل السابق  قرارالب  بالتمسك  اللجنة  توصية  على  الموافقة  -
المذكور المشروع  على  المبدأ   في   للبت  الوطني  المجلس  عقد  يتطلب  وعليه   ،حيث 

 . المشروع 
 

 
 : السادس  البند

ا   12)   املادة   بشأن  والبيئة  العامة  املرافق  للجنة  التكميلي   التقرير 
ً
  من   املعادةاملستحدثة و(  مكرر

  صيد   تنظيم   بشأن  2002  لسنة(  20)  رقم   بقانون  املرسوم   أحكام  بعض  بتعديل  قانون   مشروع 
  املقدمة  -  املعدلة  بصيغها  -  بقوانني  االقرتاحات   ضوء  يف  املعد)  ،البحرية  الثروة   ومحاية  واستغالل

 .(النواب جملس  من

 . اللجنة رئيس طلب على بناء   الدراسة  من لمزيد اللجنة إلى التقرير إعادةالموافقة على  -
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 : السابع البند
  لسنة(  19)  رقم   القانون  من (  24)  املادة  بتعديل   بقانون  االقرتاح   خبصوص   اخلدمات   جلنة   تقرير 
  الفضالة،   خليفة  سبيكة:  السعادة   أصحاب  من  واملقدم  العمل،  سوق  تنظيم  بشأن   م2006

 . علي حسن   علي  حممد   الدكتورو  العرادي، عبداهلل  علي و  البنمحمد،  إمساعيل  بسام والدكتور 

 . مقدمي االقتراح طلب  على بناء   الموافقة على سحب االقتراح بقانون المذكور -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إعداد : قسم شؤون الجلسات 
 ون الجلسات ؤإدارة ش

 


