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 احلادية عشرةرارات ونتائج اجللسة ق        
 م     2021/ 26/12 - هـ22/5/1443 األحد             

  الفصل التشريعي اخلامس - الرابعدور االنعقاد العادي           
 

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

 

األعـضاء: - الــسعادة  أصحاب  من  كل  الجلسة  هذه  عدم حضور  عن  جاسم   اعتذر  دالل 
أبل،الزايد، و ود. عبدالعزيز حسن  ود. محمد علي حسن علي،  المسقطي،     خالد حسين 

لسة ـ. ولم يتغيب عن حضور الج وعلي عبدهللا العراديد. عبدالعزيز عبدهللا العجمان،  و 
 األعضاء من دون عذر. أحد من  السابقة

 

 الثاني:  البند
 التصديق على مضبطة اجللسة السابقة    

 بال تعديل. ت على المضبطة، وأُقرتم التصديق     -
 

 :الثالث البند
 البيانات                                                           

 .المجيدة  الميالد  وأعياد الجديد، الميالدي العام حلول  قرب بمناسبة بيانُتلي  -

 .االعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية  بشأن استنكاربيان  ُتلي -
 

 : الرابع البند

 الرسائل الواردة      
 ال توجد رسائل واردة. -
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 : اخلامس لبندا
  العمراني، والتخطيط  البلديات وشؤون  األشغال وزير  السعادة صاحب إل  املوجه السؤال

   االسرتاتيجي،  اهليكلي  املخطط بشأن احلاجي  أمحد فؤاد العضو سعادة  من واملقدم
   عليه  الوزير سعادة  ورد

 الوزير على السؤال المذكور.  سعادة أُخطر المجلس برد -
 

 : السادس  البند
  العضو سعادة من واملقدم  الوطني،  واالقتصاد  املالية وزير   املعايل صاحب إلاملوجه  السؤال   

 عليه  معايل الوزير  ورد  املايل،  التوازن برنامج مبادرات  بشأن محيدان  إبراهيم ياسر 
 الوزير على السؤال المذكور.  معالي أُخطر المجلس برد -

 

 : السابع البند
  احلاجي  أمحد فؤاد  العضو سعادة  من واملقدم  اإلسكان، وزير  السعادةاملوجه ال صاحب  السؤال

 عليه  الوزير  سعادة ورد اخلاصة،  االحتياجات ذوي   إسكان  بشأن
 الوزير على السؤال المذكور.  سعادة أُخطر المجلس برد -

 

 :الثامن البند
  احلداد مهدي  أمحد   العضو  سعادة من  واملقدم   النفط، وزير املعايل املوجه ال صاحب  السؤال

 عليه  معايل الوزير ورد   الصخري، االستكشاف بشأن
 الوزير على السؤال المذكور.  معالي أُخطر المجلس برد -

 

 :التاسع البند
(  24)  رقم بقانون املرسوم  خبصوص  الوطني واألمن   والدفاع اخلارجية الشؤونجلنة   تقرير

 م 2017 لسنة( 18) رقم  القانون من( 13) املادة  بتعديل م2021 لسنة
 البديلة والتدابري العقوبات  بشأن  

  النواب   مجلس  رئيس  إلى  وإحالته  باالسم،  نداء    المذكور  بقانون   المرسوم  على  الموافقة -
 . بذلك  الحكومة إلعالم
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 : العاشر لبندا
  من ( 11)  املادة بتعديل قانون  مشروع خبصوص  والقانونية التشريعية  الشؤون جلنة  تقرير

   ، م2010لسنة ( 48) رقم بقانون باملرسوم  الصادر املدنية اخلدمة  قانون
   املدنية اخلدمة قانون  من( 11)   املادة من  الثانية الفقرة  بتعديل  قانون ومشروع

 م،  2010لسنة  ( 48) رقم  بقانون  باملرسوم الصادر
 ( النواب جملس   من  املقدمني  - بصيغتهما املعدلة - نيدان يف ضوء االقرتاحني بقانوناملع )

، وإعادته على المشروع المذكور   الموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ -
 إلى مجلس النواب إلعادة النظر فيه.

 
 : احلادي عشر البند

(  7)  رقم بقانون  املرسوم أحكام بعض  بتعديل بقانون  االقرتاح خبصوص  اخلدماتجلنة   تقرير
   األسنان، وطب البشري الطب  مهنة مزاولة بشأنم 1989 لسنة

 العريض،  سامل أمحد الدكتور: األعضاء  السعادة أصحاب من واملقدم
 املناعي،  أمحد  درويشو  مجشري،  حممد عبدالرمحن و  
 املؤيد  يوسف  من و  ، علي  حسن علي   حممد الدكتور و 

 إلى جلسة الحقة.  الموافقة على تأجيل االقتراح بقانون المذكور -
 
 
 
 
 
 
 

 إعداد: قسم شؤون الجلسات 
 ون الجلسات ؤإدارة ش  


