السجل العام

إحصائيات الدور الرقابي

السجل العام

األسئلة

#
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البيان
وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف
وزير المالية واالقتصاد الوطني
وزير التربية والتعليم
وزير الصحة
وزير اإلسكان
وزير المواصالت واالتصاالت
وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
وزير النفط
وزير العمل والشؤون االجتماعية
وزير الكهرباء والماء
وزير الشباب والرياضة
وزير شؤون اإلعالم
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
وزير الخارجية

عدد
األسئلة
3
3
9
9
13
2
7
1
7
3
3
1
4
1
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رسم بياني يوضح حجم األسئلة التي تقدم بها أصحاب السعادة النواب
وزير الخارجية
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
وزير شؤون اإلعالم
وزير الشباب والرياضة
وزير الكهرباء والماء
وزير العمل والشؤون االجتماعية
وزير النفط
وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
وزير المواصالت واالتصاالت
وزير اإلسكان
وزير الصحة
وزير التربية والتعليم
وزير المالية واالقتصاد الوطني

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف
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االستجوابات
م
1

مقدمو االستجواب
النائب إبراهيم خالد النفيعي

المستجوب
سعادة السيدة فائقة بنت سعيد الصالح

تاريخ الجلسة
 23أبريل 2019

محاور االستجواب
المحور األول  :عدم توفر أصناف من
األدوية

النائب محمد عيسى العباسي

المحور الثاني :تأخر المواعيد

النائب كلثم عبدالكريم الحايكي

المحور الثالث :األهمال الطبي

قرار المجلس
الموافقة على توصية
اللجنة بعدم جدية االستجواب

النائب خالد صالح بوعنق
النائب محمد خليفة بو حمود
النائب أحمد يوسف الدمستاني
النائب عبدهللا إبراهيم الدوسري

النائب باسم سلمان المالكي
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طلبات المناقشة
م
1

طلبات المناقشة

تاريخ الجلسة

قرار المجلس

طرح موضوع عام للمناقشة الستيضاح سياسة الحكومة قرر المجلس الموافقة على إحالة االقتراحات التي
بشأن (نظام العامل المرن الصادر بالقرار رقم  108لسنة قدمت كتابة أثناء المناقشة العامة بشأن طرح
،)2017

موضوع

عام

للمناقشة

الستيضاح

سياسة

 02أبريل 2019م

الحكومة بشأن (نظام العامل المرن الصادر بالقرار
رقم  108لسنة  )2017إلى الحكومة.
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طلب تحقيق
م
1

طلبات المناقشة

قرار المجلس

تاريخ الجلسة

طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة

قرر المجلس الموافقة على الطلب

 26فبراير 2019

ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص
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