
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     الرابعة عشرة اجللسة    أعمال   ل جدو 
 م17/1/2021 األحد

ا  9:30 الساعة
ً
 صباح

الثالث  العادي دور االنعقاد   
 

 

 الخامسالفصل التشريعي 



14 جدول أعمال الجلسة     (1)            3الدور  –  5الفصل  –الشورى 

الرابعة عشرة جدول أعمال اجللسة 

ا 9:30 الساعة -   م2021-1-17األحد                                             
ً
 صباح

الفصل التشريعي اخلامس  - الثالثدور االنعقاد العادي 

الموضوع الرقم
1-

 
 

 .السابقة اجللسة عن والغائبني ، اجللسة هذه عن املعتذرين األعضاء أمساء تالوة

 التصديق على مضبطة اجللسة السابقة. -2

 

 :ةالوارد الرسائل -3

 خبصوص النواب جملس رئيس زينل عبداهلل بنت فوزية السيدة معالي رسالة •

 2020 لسنة( 24) رقم بقانون املرسوم حول النواب جملس إليه انتهى ما

 واألندية اجلمعيات قانون إىل( مكرًرا 62) برقم جديدة مادة بإضافة

 والرياضة الشباب ميدان يف العاملة اخلاصة واهليئات والثقافية االجتماعية

م. )إلخطار 1989 لسنة( 21) رقم بقانون باملرسوم الصادر اخلاصة واملؤسسات

جلنة شؤون الشباب مع إخطار جلنة الشؤون التشريعية اجمللس بإحالته إىل 

 والقانونية(.

األشغال وشؤون البلديات والتخطيط السؤال املوجه إىل صاحب السعادة وزير  -4

، النفاياتتدوير بشأن  ى يوسف املؤيدواملقدم من سعادة العضو من العمراني

 (.ورد سعادة الوزير عليه. )إلخطار اجمللس

 والتخطيط البلديات وشؤون األشغال وزير السعادة صاحب إىل املوجه السؤال -5

 التخطيط بشأن الدوسري سامل صباح العضو سعادة من واملقدم العمراني

 الوزير سعادة ورد الزالق، ملنطقة التحتية والبنية واألرصفة الشوارع وصيانة

 (اجمللس إلخطار. )عليه



 

 

 14 جدول أعمال الجلسة                                (2)                         3الدور  –  5الفصل  –الشورى 
 

 الموضوع  الرقم
 

 من واملقدم املواصالت واالتصاالت وزير السعادة صاحب إىل املوجه السؤال -6

 البحرين ململكة االسرتاتيجية اخلطة بشأن الغتم أمحد يوسف العضو سعادة

 ورد ،القادمة اخلمسة لألعوام االتصاالت شبكات وتوسعة تطوير جمال يف

 (.اجمللس إلخطار. )عليه الوزير سعادة
 

 البلديات قانون أحكام بعض بتعديل قانون مشروعأخذ الرأي النهائي على  -7

 االقرتاح ضوء يف املعد) ،م2001 لسنة( 35) رقم بقانون باملرسوم الصادر

 من( 20) املادة بتعديل قانون ومشروع ،(النواب جملس من املقدم بقانون

 يف املعد) ،م2001 لسنة( 35) رقم بقانون باملرسوم الصادر البلديات قانون

 (.الشورى جملس من املقدم بقانون االقرتاح ضوء
 

 م2020 لسنة( 20) رقم بقانون املرسوم خبصوص اخلدمات جلنة تقرير -8

 بقانون املرسوم من( 8) املادة من( ج) الفقرة إىل( 4) برقم جديد بند بإضافة

 .التعطل ضد التأمني بشأن م2006 لسنة( 78) رقم

 

 اخلتامي احلساب حول واالقتصادية املالية الشؤون للجنة التكميلي التقرير -9

 تنفيذ أداء وتقرير ،م2017 ديسمرب 31 يف املنتهية املالية للسنة للدولة املوحد

 حساب من املناقالت وكشف م،2017 املالية للسنة للدولة العامة امليزانية

 واملعد م2017 املالية للسنة احلكومية واجلهات للوزارات أخرى تقديرات

 .(سابقًا املالية وزارة) الوطين واالقتصاد املالية وزارة قبل من

 

 للدولة املوحد اخلتامي احلساب حول واالقتصادية املالية الشؤون جلنة تقرير -10

 امليزانية تنفيذ أداء وتقرير ،م2018 ديسمرب 31 يف املنتهية املالية للسنة

 .م2018 املالية للسنة للدولة العامة



 

 

 14 جدول أعمال الجلسة                                (3)                         3الدور  –  5الفصل  –الشورى 
 

 الموضوع  الرقم
 

 احلساب خبصوص واالقتصادية املالية الشؤون للجنة التكميلي التقرير -11

 ديسمرب 31 يف املنتهية املالية للسنة القادمة األجيال الحتياطي اخلتامي

 .واإلدارية املالية الرقابة ديوان قبل من تدقيقه بعد ،م2017

 

 والبيانات السؤنوي التقرير خبصؤوص واالقتصؤادية املالية الشؤؤون جلنة تقرير -12

سؤؤاب املدققة املالية سؤؤنة عن القادمة األجيال احتياطي حل  يف املنتهية املالية ال

  .واإلدارية املالية الرقابة ديوان قبل من تدقيقه بعد ،م2018 ديسمرب 31

 . ما يستجد من أعمال -13

 


	الشورى-  نموذج نافذة جدول الأعمال
	قرارات  ونتائج الجلسة الرابعة عشرة

