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

 5 .............................................................. السابقة
 5 .التصديق على مضبطة الجلسة السابقة ................................ ( 3
ياضي الاحتراف بشأنقانون  مشروع بإحالة المجلسإخطار  ( 4  المعد) ،الر

لجنة شؤون  إلى؛ (الشورى مجلس من المقدم بقانون الاقتراح ضوء في
 6 ............................................................. الشباب

 الصناعة وزير السعادة صاحب إلى الموجه المجلس بالسؤال إخطار ( 5
 المناعي أحمد درويش العضو سعادة من مالمقد  ، والسياحة والتجارة

 عليه ريالوز  سعادة ورد الصناعية، المناطق بشأن
........................ 6 

 83 .................. (1)ملحق السؤال المذكور ورد سعادة الوزير عليه  ( 6
ير ( 7  6 ..................... السامي المل كي الخطاب على الرد لجنة مناقشة تقر
ير المذكور  ( 8  94 ........................................... (2)ملحق التقر
ير مناقشة  ( 9  الختامي الحساب بخصوص والاقتصادية المالية الشؤون لجنةتقر

 16 م،2017 ديسمبر 31 في المنتهية المالية للسنة القادمة الأجيال لاحتياطي
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ية المالية الرقابة ديوان قبل من تدقيقه بعد  والإدار

...................... 
ير المذكور  (  10  109 ........................................... (3 ملحق)التقر
يرقرار المجلس  ( 11 ير والمذكور  إعادة التقر  تصاديةوالاق المالية الشؤون لجنةتقر

 احتياطي لحساب المدققة المالية والبيانات السنوي التقرير بخصوص
 بعد م،2018 ديسمبر 31 في المنتهية المالية السنة عن القادمة الأجيال

ية المالية الرقابة ديوان قبل من تدقيقه  62 الدراسة إلى اللجنة لمزيد من والإدار
ير مناقشة  ( 12  ةالمالي البيانات بخصوص والاقتصادية المالية الشؤون لجنةتقر

 تيال ،م2019 ديسمبر 31 في المنتهية المالية للسنة الشورى لمجلسالمدققة 
ية المالية الرقابة ديوان قبل من تدقيقها تم  62 ..................... والإدار

ير المذكور  (13  129 ........................................... (4 ملحق)التقر
 78 .....قرار المجلس الموافقة على توصية اللجنة ........................... (14
 78 ......_ تحت بند ما يستجد من أعمال كلمة بمناسبة يوم الطفل العالمي (15
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