قرارات ونتائج اجللسة السادسة
األحد 2020/11/15م

دور االنعقاد العادي الثالث  -الفصل التشريعي اخلامس
البند األول:

تالوة أمساء األعضاء املعتذرين ،والغائبني عن اجللسة السابقة

 اعتذر عن عدم حضــــور هذه اجللسة صاحب السعادة العضو عبدالوهاب عبداحلسناملنصور .ومل يتغيب عن حضور اجللسة السابقة أحد من األعضاء من دون عذر.
البند الثاني:

التصديق على مضبطة اجللسة السابقة

 مت التصديق على املضبطة ،وأُقرت بال تعديل.البند الثالث:

الرسائل الواردة

 ال توجد رسائل واردة.البند الرابع:

بيان جملس الشورى بشأن نعي فقيد الوطن صاحب السمو امللكي
األمي خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الل ثراه

 تال صاحب املعالي السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى بيان نعي فقيدالوطن صاحب السمو امللكي األمري خليفة بن سلمان آل خليقة طيب اهلل ثراه ،ثم
توالت من أصحاب السعادة األعضاء كلمات الرثاء والتأبني للفقيد الكبري ،واإلشادة
باألعمال اخلالدة والنهضة الكبرية اليت شهدتها البالد ،وبيان فضله وآثاره الراسخة
يف حياة الناس.
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البند اخلامس:
تالوة األمر امللكي رقم ( )44لسنة  2020بتعيني رئيس جملس الوزراء

 تُلي األمر امللكي املذكور.البند السادس:
السؤال املوجه إل صاحب السعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة

واملقدم من سعادة العضو درويش أمحد املناعي بشأن املناطق الصناعية،
ورد سعادة الوزير عليه

 تأجيل السؤال املذكور إىل جلسة الحقة.البند السابع:
تقرير جلنة الرد على اخلطاب امللكي السامي

 تأجيل التقرير املذكور إىل جلسة الحقة.البند الثامن:
تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية خبصوص احلساب اخلتامي الحتياطي
األجيال القادمة للسنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب 2017م،
بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة املالية واإلدارية

 تأجيل التقرير املذكور إىل جلسة الحقة.البند التاسع:
تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية خبصوص التقرير السنوي والبيانات املالية املدققة
حلساب احتياطي األجيال القادمة عن السنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب 2018م،
بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة املالية واإلدارية

 تأجيل التقرير املذكور إىل جلسة الحقة.__________________________________________________________________________
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البند العاشر:
تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية خبصوص البيانات املالية املدققة جمللس الشورى
للسنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب 2019م،

والتي مت تدقيقها من قبل ديوان الرقابة املالية واإلدارية

 -تأجيل التقرير املذكور إىل جلسة الحقة.

إعداد  :قسم شؤون الجلسات
إدارة شؤون الجلسات
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