
 

 فهرس المواضيع 

 15مضبطة الجلسة   م2022/ 1/ 30                  (  أ)                           4 / الدور 5مجلس الشورى / الفصل 

General  -  عام 

 الموضوع 
 
 
 
 

 الصفحة 
 

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

 6 ... ..... .............. ........... .............................  السابقة
 7 التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .................................   (3
بإحالة  (4 المجلس  بقانون   إخطار  المرسوم الاقتراح  أحكام  بعض  بتعديل 

( رقم  لسنة  21بقانون  الخاصة    م2015(  الصحية  المؤسسات  بشأن 
، والمقدم من أصحاب السعادة  م2019( لسنة  1المعدل بالقانون رقم )

 دلال ومحمد فخرو،    جمالو   الدلال،صالح  الأعضاء: الدكتورة ابتسام محمد  
إلى لجنة    ؛حسن   علي  محمد  الدكتورويوسف المؤيد،    منىوجاسم الزايد،  

 8 . ................  والقانونية  التشريعية   الشؤون  لجنة  إخطار  مع  الخدمات
  نظام  علىبالموافقة    قانون  مشروععلى    قرار المجلس الموافقة بصفة نهائية  (5

   لدول  الاختراع  براءات  نظام  أحكام  بعض  بتعديل(  قانون)
لسنة    (58)  رقم   للمرسوم  المرافق  العربية،  الخليج  لدول  التعاون  مجلس
 8 ................ ..............................................  م2021

(  1)  المادة  بتعديلمشروع قانون  بصفة نهائية على  قرار المجلس الموافقة    (6
  التجاري  السجل   بشأن   م، 2015  لسنة(  27)  رقم  بقانون  المرسوم  من

 9   ........ ....... ..............  م2020  لسنة(  24)  رقم   للمرسوم  المرافق



 

 فهرس المواضيع 

 15مضبطة الجلسة   م2022/ 30/1                  (  ب)                           4 / الدور 5مجلس الشورى / الفصل 

General  -  عام 

 الموضوع 
 
 
 
 

 الصفحة 
 

  لسنة (  21)  رقم   بقانون  المرسوم  بخصوص  الخدمات  لجنة  تقرير  مناقشة  (7
  بشأن  م2006  لسنة(  19)  رقم   القانون  أحكام  بعض  بتعديل  م2021
 9   ................................................... العمل سوق تنظيم

ير المذكور ومرفقاته    (8  102 ............ ......................  (1)ملحق  التقر
 44   ......................  قانون المذكورالمرسوم بقرار المجلس الموافقة على   (9
المرافق    (10 تقرير لجنة    رقم  بقانون   المرسوم  بخصوص  والبيئة   العامةمناقشة 

لسنة  (  51)  رقم   القانون  أحكام  بعض  بتعديل  م2021  لسنة(  18)
 44 ........................  الهندسية المهن مزاولة  تنظيم شأن في م2014

 114 .. ......... ......................   (2)ملحق التقرير المذكور ومرفقاته   (11
 87   ......................  قانون المذكورالمرسوم بقرار المجلس الموافقة على   (12
بخصوص  (13 الخدمات  لجنة  تقرير   بعض  بتعديل  قانون   مشروع  مناقشة 

 المعد)  ،العمل  صندوق  بإنشاء  م2006  لسنة(  57)  رقم   القانون  أحكام
  مجلس   من  المقدمــ    المعدلة  بصيغته  ــ  نبقانو  الاقتراح   ضوء  في

 87    .............................................................  النواب(
 128 .. ......... ......................   (3)ملحق التقرير المذكور ومرفقاته  (14
حيث    (15 من  المذكور  القانون  مشروع  على  الموافقة  عدم  المجلس   قرار 

 100 ..المبدأ ............................................................... 
 


