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 جدول األعمال 

1الستعراضلأو   ، أو للعلم،البنود المقدمة للموافقة -أوال 
 

 افتتاح الدن ة -1

 ]للموافقة[اعتماد جدنل األعمال     -2

تةئسة ًا عةى الئسادة مماة: الدنل األعضاء، ئستنضع إلى جايب كل بيد من بيند جدنل األعمال إحدى العبا ات التالةة  
 لإلرا ة إلى اإلج اء الناجب عةى المجةس اتخاذه 

 ]للموافقة[   

 لالستعراض[ ]   

 للعلم[ ] 

ج اءات يظام تخصةص المنا د عةى أئساس األداء  -3  ]للموافقة[صةغة نا 

  للعلم[ ]  العمل المعيةة بيظام تخصةص المنا د عةى أئساس األداءمجمنعة  -4

  تخصةص المنا د عةى أئساس األداء عن اجتماعها الخامسيظام  لةس مجمنعة العمل المعيةة بتن ة   (أ )

 سدائسالتخصةص المنا د عةى أئساس األداء عن اجتماعها يظام  لةس مجمنعة العمل المعيةة بتن ة   (ب )

 ]لالستعراض[ يهج رمنل: –مناءمة العمةةات لةئسةا: النط ي    -5

 التنةةم -6

 ]للعلم[نالتئسعنن لةجية التنةةم  الدن ة الئسادئسة 

  ]لالستعراض[إلى المئستنى التال: ف: الصيدن: بيظام إدا ة اليتالج ناألا   االيتنال     -7

 ]لالستعراض[   أنزبكئستاناالئست اتةجةة النط ةةامج الف ص يب   -8

 ]للموافقة[اقت احات المر نعات/الب امج المع نضة عةى المجةس التيفةذي لةيظ  فةها     -9

 أف ةنةا الر قةة نالجينبةة (أ )
ضفاء الطابع التجا ي عةةها ف: محافظت:  أيغنال     مر نع تيمةة ز اعة أصحاب الحةازات الصغة ة نا 
 ةالنايزا ئسنل نهن ك

 آئسةا نالمحةط الهادي   (ب )
 الر اكة بةن األعمال الز اعةة نأصحاب الحةازات الصغة ة ب يامج   ئس ي اليكا 

 المئسالل المالةة  -11
                                                      

1
 .البنود المعروضة للعلم والتي ستناقش أثناء دورة المجلسهنالك بعض  
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 ]لالستعراض[ تن ة   لةس لجية م اجعة الحئسابات عن اجتماعها الاالث ناأل بعةن بعد المالة  (أ )

 ]للموافقة[ 2016دةئسمب /كاينن األنل  31الننالم المالةة المنحدة لةصيدن: بتا ةخ   (ب )

  ]للموافقة[ 2017احتةاجات الئسحب الاامن نالاالاةن من مئساهمات الدنل األعضاء لعام   (ج )

  ]للموافقة[ 2020-2018لةفت ة زةا ات النط ةة لةمجةس التيفةذي ف: الصيدن: ال -11

 ]للعلم[ مئسالل أخ ى -12

 من ًا لها  نماتتخذ من لنكاالت الت: اتفاهم برأن التعانن بةن مذك ة  (أ )

 مذك ات التفاهم مع النطاع الخاصعن خب ة الصيدن: برأن تحدةث  (ب )

 
 

 الوثائق المعروضة للعلم ]للعلم[ -ثانيا 

المجةس فنط ف: حال ا تأت إدا ة الصيدن: ض ن ة ذلك، ئستياقش الناال: المع نضة لةعةم خالل دن ة من دن ات  
أن ن د طةب محدد بهذا الخصنص من أحد أعضاء المجةس. نةتنجب إ ئسال مال هذا الطةب كتابًة إلى ئسك تة  

 الصيدن: قبل أئسبنع من ايعناد الدن ة.

الدن ة )أي البيند نلن ةتضمن ب يامج عمل دن ة ما من دن ات المجةس ئسنى البيند الت: ئستياقش خالل هذه 
أن التأكةد، أن البيند المع نضة لةعةم الت: تم تةن: طةب كتاب: لمياقرها أاياء  ،أن االئستع اض ،المع نضة لةمنافنة

 دن ة المجةس(، نئسةير  ب يامج عمل الدن ة عةى منقع الصيدن: عةى ربكة اإليت يت قبل أئسبنعةن من ايعنادها.

 

 الجدةدة  ب يامج الئسبل المهيةةتحدةث عن م اف: التمنةل   -13

 نالنط ةة المخطط لها ،ناإلقةةمةة ،تن ة  األيرطة العالمةة -14

 تن ة  عن نضع مئساهمات التجدةد العار  لمنا د الصيدن:  -15

 تن ة  عن الدن ة األنلى لهةلة المران ات الخاصة بالتجدةد الحادي عر  لمنا د الصيدن:  -16

 2016تن ة  عن حافظة ائستاما ات الصيدن: لعام   -17

 تن ة  عن نضع المتأخ ات من مدفنعات ئسداد أصنل الن نض نفنالدها ن ئسنم خدمتها  -18

 ن ئسنم خدمتها المتيازل عيها يتةجة لتيفةذ إطا  الند ة عةى تحمل الدةنن ،تندة ات مدفنعات ئسداد أصنل الن نض  -19

 2016عام ف: ةةها بمنجب إج اء اينضاء المدة عالميح نالمر نعات نالب امج المناف:  -21

حدةث عن تصمةم صيدن: تمنةل االئستاما  ف: المر نعات الصغة ة نالمتنئسطة الحجم ألصحاب الحةازات ت -21
 الصغة ة
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 مذكرات إعالمية -ثالثا  
 ت تةبات الدن ة العر ةن بعد المالة لةمجةس التيفةذي (أ )
نالميح  ،بمنجب يافذت: الميح العالمةة/اإلقةةمةة 2016عام ف: الميح الت: ناف: عةةها  لةس الصيدن:  (ب )

 النط ةة
 االتفاقةة المتفانض برأيها - انهما اينالةة ف:  ال ةف: الب ازةل  مر نع تخفةف نطأة الفن  (ج )
 2016االئستع اض  فةع المئستنى لةننالم المالةة لةصيدن: لعام  (د )

اتفاقةة بةن إدا ة الصيدن: نمكتب التنةةم المئستنل ف: الصيدن: برأن اتئسا: أئسالةب نيظم التنةةم المئستنل  (ه )
 الجزء األنل  معاةة  التنةةم –نالتنةةم الذات: ف: الصيدن: 

 رغل المنعد الراغ  ف: لجية م اجعة الحئسابات عةىيتالج تصنةت المجةس التيفةذي بالم ائسةة  (ن )
ئستاما  ف: التحنل ال ةف: الرمنل:  يههج ابتكا ةة لةتمنةل، الذي عند اال برأن دنل:المؤتم  أب ز مالمح ال (ز )

 2017ةياة /كاينن الااي:  27-25ف: الفت ة 
 


