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 عشرة ةالحادي الجلسة أعمال جدول
 صباحًا 9:30 الساعة - م26/12/2021 - هـ22/5/1443 الأحد
 الخامس التشريعي الفصل - الرابع العادي الانعقاد دور  

 
 

 .السابقة الجلسة عن والغائبين الجلسة، هذه عن المعتذرين الأعضاء أسماء تلاوة  -1
 

 .السابقة الجلسة مضبطة على التصديق -2
 
 

 .البيانات -3
 

 .الرسائل الواردة -4
 

 والتخطيط البلديات وشؤون الأشغال وزير السعادة صاحب إلى هالموج السؤال -5
 الهيكلي المخطط بشأن الحاجي أحمد فؤاد العضو سعادة من والمقدم العمراني،

 (المجلس لإخطار. ) عليه الوزير سعادة ورد الاستراتيجي،
 

 من والمقدم الوطني، والاقتصاد المالية وزير المعالي صاحب إلىالموجه  لسؤالا -6
براهيم ياسر العضو سعادة  ورد المالي، التوازن برنامج مبادرات بشأن حميدان إ

 (المجلس لإخطار) .عليه معالي الوزير
 

 العضو سعادة من والمقدم الإسكان، وزير السعادةالموجه الى صاحب  السؤال -7
 الوزير سعادة ورد الخاصة، الاحتياجات ذوي إسكان بشأن الحاجي أحمد فؤاد
 (المجلس لإخطار) .عليه
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 أحمد العضو سعادة من والمقدم النفط، وزير المعاليالموجه الى صاحب  السؤال -8
 لإخطار) .عليه وزيرمعالي ال ورد الصخري، الاستكشاف بشأن الحداد مهدي

 (المجلس
 

يرت -9  بقانون المرسوم بخصوص الوطني والأمن والدفاع الخارجية الشؤونلجنة  قر
 لسنة( 18) رقم القانون من( 13) المادة بتعديل م2021 لسنة( 24) رقم

 .البديلة والتدابير العقوبات بشأن م2017
 

 المادة بتعديل قانون مشروع بخصوص والقانونية التشريعية الشؤون لجنة تقرير -10
لسنة ( 48) رقم بقانون بالمرسوم الصادر المدنية الخدمة قانون من( 11)

 الخدمة قانون من( 11) المادة من الثانية الفقرة بتعديل قانون ومشروع ،م2010
ان في ضوء دالمع)، م2010لسنة ( 48) رقم بقانون بالمرسوم الصادر المدنية

 .(النواب مجلس من المقدمين - بصيغتهما المعدلة - ينالاقتراحين بقانون
 

 المرسوم أحكام بعض بتعديل بقانون الاقتراح بخصوص الخدماتلجنة  تقرير -11
 الأسنان، وطب البشري الطب مهنة مزاولة بشأنم 1989 لسنة( 7) رقم بقانون

 عبدالرحمنو العريض، سالم أحمد الدكتور: الأعضاء السعادة أصحاب من والمقدم
 يوسف منىو ،علي حسن علي محمد الدكتورو المناعي، أحمد درويشو جمشير، محمد

 .المؤيد
 

 .أعمال من يستجد ما -12

 
 

 


