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 الصفحة
 
 

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

 5 .............................................................. السابقة
 6 التصديق على مضبطة الجلسة السابقة ................................. ( 3
 7 بحرينية .............................بيان المجلس بمناسبة يوم المرأة ال  ( 4
باعتماد الميزانية العامة للدولة مشروع قانون إخطار المجلس بإحالة  ( 5

( لسنة 70م، المرافق للمرسوم رقم )2022و م2021للسنتين الماليتين 
ب( من /109( و)81أ( و)/35ا بأحكام المواد )م، وذلك عمل  2020

 12 ........................ الاقتصاديةو إلى لجنة الشؤون المالية؛ الدستور
قانون بالموافقة على انضمام ممل كة البحرين مشروع إخطار المجلس بإحالة  ( 6

إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل 
( لسنة 18التقارير بين الدول ذات الصلة، المرافق للمرسوم رقم )

 12 ......... لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطنيإلى  ؛م2020
( من قانون 1مشروع قانون بتعديل المادة )إخطار المجلس بإحالة  ( 7

بية،  ية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العر )نظام( العلامات التجار
م، المرافق للمرسوم رقم 2014( لسنة 6الموافق عليه بالقانون رقم )

إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن ؛ م2020( لسنة 13)
 12 .............................................................. الوطني
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الموجه إلى صاحب السعادة وزير المواصلات إخطار المجلس بالسؤال  ( 8
م من سعادة العضو أحمد مهدي الحداد بشأن مطار المقد   ،والاتصالات

 13 ............................ البحرين الدولي، ورد سعادة الوزير عليه
 46 ....................... (1)ملحقالسؤال المذكور ورد سعادة الوزير  ( 9

ير  (10 لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار مناقشة تقر
قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، المرافق 

 14 ......................م ............2019( لسنة 20للمرسوم رقم )
ير المذكور  (11  56 .................................( 2)ملحقومرفقاته التقر
ير المذكور من حيث المبدأ ............ (12  36 قرار المجلس الموافقة على التقر
إلى اللجنة لمزيد من الدراسة  المشروعإعادة  (13

............................. 41 
ير وفد مجلس الشورى  (14 لممل كة البحرين بشأن المشاركة إخطار المجلس بتقر

إلى  19في المؤتمر الخامس لرؤساء البرلمانات، المنعقد خلال الفترة من 
 م2020أغسطس  20

.................................................. 43 
ير وفد مجلس الشورى  (15 بشأن المشاركة  لممل كة البحرينإخطار المجلس بتقر

 43للمجلس الحاكم )الاستثنائية الافتراضية(، المنعقدة  206في الدورة 
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 .............................. م2020نوفمبر  3إلى  1خلال الفترة من 
  

 
 


