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 الصفحة 
 
 

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

 5 ... ................... ........... .............................  السابقة 
 6 التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .................................  ( 3
بإضافة    م2020( لسنة  24بقانون رقم )  المرسومإخطار المجلس بإحالة   ( 4

مكررًا( إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية   62مادة جديدة برقم )
ياضة   والر الشباب  ميدان  في  العاملة  الخاصة  والهيئات  والثقافية 

م؛  1989( لسنة  21والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم )
 7 ..... إلى لجنة شؤون الشباب ........................................

بالسؤال   ( 5 المجلس  الأشغال إلى    الموجهإخطار  وزير  السعادة  صاحب 
العمراني والتخطيط  البلديات  منى المقد  ،  وشؤون  العضو  سعادة  من  م 

 7 ........ ..  يوسف المؤيد بشأن تدوير النفايات، ورد سعادة الوزير عليه
 92 ..................  (1)ملحق  السؤال المذكور ورد سعادة الوزير عليه  ( 6
إلى   ( 7 الموجه  بالسؤال  المجلس   الأشغال  وزير  السعادة  صاحبإخطار 

صباح   العضو  سعادة  من  مالمقد  ،  العمراني  والتخطيط  البلديات  وشؤون
سالم الدوسري بشأن التخطيط وصيانة الشوارع والأرصفة والبنية التحتية  

 8 ...............................  لمنطقة الزلاق، ورد سعادة الوزير عليه
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 110 ..................  (2)ملحق  السؤال المذكور ورد سعادة الوزير عليه  ( 8
المواصلات    وزير  السعادة  صاحبإخطار المجلس بالسؤال المواجه إلى   ( 9

  الخطة   بشأن  الغتم  أحمد  يوسف  العضو  سعادة  من  مالمقد  ،  والاتصالات
  الاتصالات   شبكات  وتوسعة  تطوير  مجال  في  البحرين  لممل كة  الاستراتيجية

 8 ....................... .   عليه  الوزير  سعادة  ورد  القادمة،  الخمسة  للأعوام
 120 ..................  (3)ملحق  السؤال المذكور ورد سعادة الوزير عليه  (10
  أحكام   بعض  بتعديل  قانون  مش روعقرار المجلس الموافقة بصفة نهائية على   ( 11

  ، م2001  لسنة(  35)  رقم   بقانون  بالمرسوم  الصادر   البلديات  قانون
 ومشروع   ،(النواب  مجلس  من  المقدم  بقانون   الاقتراح   ضوء  في  المعد)

  بقانون   بالمرسوم  الصادر  البلديات   قانون   من(  20)  المادة  بتعديل  قانون
  من   المقدم  بقانون  الاقتراح  ضوء  في  المعد)  ،م2001  لسنة(  35)  رقم

 9 ... ................................................  (الشورى مجلس
  لسنة (  20)  رقم   بقانون  المرسوم  بخصوص  الخدمات  لجنةمناقشة تقرير   (12

(  8)  المادة  من(  ج)  الفقرة   إلى(  4)  برقم   جديد  بند  بإضافة  م2020
 9   . التعطل  ضد  التأمين  بشأن  م2006  لسنة(  78)  رقم   بقانون  المرسوم  من

 129 .................................   (4)ملحق التقرير المذكور ومرفقاته  (13
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 49 .........................   قرار المجلس الموافقة على المرسوم بقانون المذكور  (14
 الحساب   حول  والاقتصادية  المالية  الشؤون  للجنة  التكميليالتقرير  مناقشة   (15

  وتقرير  م،2017  ديسمبر  31  في  المنتهية  المالية  للسنة  للدولة  الموحد  الختامي 
 وكشف   م،2017  المالية  للسنة  للدولة  العامة  الميزانية  تنفيذ  أداء

  الحكومية   والجهات  للوزارات  أخرى  تقديرات  حساب  من  المناقلات
  الوطني   والاقتصاد  المالية  وزارة  قبل  من  المعد،  م2017  المالية  للسنة

ً   المالية   وزارة )   49 ...................................................   ( سابقا
 141 ......... ................................ (5)ملحق  التقرير المذكور  (16
الموح د   الحساب الختامي باعتمادة  توصية اللجن على قرار المجلس الموافقة  (17

 54 .. .................. م2017ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في  للدولة
الختامي  مناقشة   (18 الحساب  حول  والاقتصادية  المالية  الشؤون  لجنة  تقرير 

م، وتقرير أداء  2018ديسمبر    31الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في  
 55 ..................... م  2018تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 

 151 .................................   (6)ملحق التقرير المذكور ومرفقاته  (19
الموحد   الحساب الختامي   باعتمادتوصية اللجنة  الموافقة على  قرار المجلس   (20

 75 ... ..................م2018ديسمبر    31للسنة المالية المنتهية في    للدولة
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  بخصوص   والاقتصادية  المالية  الشؤون  للجنة  التكميلي التقرير  مناقشة   (21
 31  في   المنتهية   المالية   للسنة   القادمة  الأجيال   لاحتياطي  الختامي   الحساب

ية المالية الرقابة ديوان قبل من تدقيقه بعد م،2017 ديسمبر  75 ..  والإدار
 188 .................................   (7)ملحق التقرير المذكور ومرفقاته  (22
 89 ...   إلى جلسة لاحقةتأجيل التصويت على توصية اللجنة  بالمجلس  إخطار   (23
المجلس (24 الأخير  ب  إخطار  البند  مناقشة  الأعمال  تأجيل  جدول  إلى  من 

 90 .. .... ..................................................  لاحقة جلسة  
   
   
   
   
   
   
  

 
 


