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 عشرة  اخلامسة رارات ونتائج اجللسةق           
 م     2022/ 30/1  - هـ6/1443/ 27 األحد             

  الفصل التشريعي اخلامس -دور االنعقاد العادي الرابع           
 : األول  البند

 اجللسة السابقة تالوة أمساء األعضاء املعتذرين، والغائبني عن 
الجلسة - هذه  حضور  عدم  عن  من  اعتذر  النعيمي  :السعادةي  صاحب  كل  راشد  ،  فيصل 

العجمان عبدالله  عبدالعزيز  السابقةوالدكتور  الجـلسة  عن حضور  يتغيب  ولم  من  .  أحد 
 الأعضاء من دون عذر. 

 

 الثاني:  البند
 التصديق على مضبطة اجللسة السابقة    

   ت بما ُأجري عليها من تعديل.على المضبطة، وُأقرتم التصديق    -
 :الثالث البند

 البيانات                                                        
 لا توجد بيانات.    -

 : الرابع لبندا

 الرسائل الواردة      
( لسنة  21بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )  الاقتراحُأخطر المجلس بإحالة   •

، والمقدم 2019( لسنة  1بشأن المؤسسات الصحية الخاصة المعدل بالقانون رقم )  2015
محمد   ابتسام  الدكتورة  الأعضاء:  السعادة  أصحاب  فخرو،    جمالو  الدلال، صالح  من  محمد 

 . الخدماتإلى لجنة  ؛حسن  علي دمحم الدكتورويوسف المؤيد،  منىوجاسم الزايد،  دلالو
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 اخلامس:  البند

  نظام أحكام  بعض بتعديل( قانون) نظام  على  باملوافقة قانون  مشروع على  النهائي  الرأي  أخذ 
 العربية،  اخلليج لدول التعاون جملس   لدول  االخرتاع براءات

 م 2021 لسنة( 58)  رقم  للمرسوم املرافق 
المذكور، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس  الموافقة النهائية على المشروع   -

 مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
 

 : السادس البند
(  27)  رقم بقانون املرسوم  من( 1) املادة  بتعديل قانون  مشروع على  النهائي  الرأي  أخذ 

 م2020  لسنة( 24)  رقم للمرسوم  املرافق التجاري السجل بشأن  م، 2015 لسنة
الموافقة النهائية على المشروع المذكور، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس   -

 مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
 

 : السابع البند
  بتعديل  2021 لسنة( 18)  رقم بقانون  املرسوم خبصوص  والبيئة العامة املرافق  جلنة  تقرير

 اهلندسية  املهن  مزاولة تنظيم  شأن يف  2014  لسنة( 51) رقم  القانون أحكام  بعض

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

 
 :الثامن البند

  أحكام  بعض  بتعديل  2021 لسنة( 21) رقم بقانون املرسوم  خبصوص  اخلدمات جلنة  تقرير
 العمل  سوق تنظيم بشأن 2006  لسنة ( 19) رقم  القانون

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

 القانون  أحكام  بعض  بتعديل  قانون  مشروع  خبصوص  اخلدمات جلنة  تقرير
   ،العمل  صندوق  بإنشاء 2006 لسنة( 57)  رقم 

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

 النواب، وإحالته مجلس إليه انتهى ما مع بالتوافق المبدأ حيث من المشروع على الموافقة عدم -
 . بذلك  الحكومة  لإعلام النواب مجلس رئيس إلى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إعداد: قسم شؤون الجلسات 
 ون الجلسات ؤ إدارة ش  


