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 الثامنةاجللسة ج  ت ونتائراراق
 م 11/2020/ 29األحد   

 اخلامس الفصل التشريعي  - الثالثدور االنعقاد العادي 
 

 : األول البند
 تالوة أمساء األعضاء املعتذرين، والغائبني عن اجللسة السابقة

. ومل يتغيب أمحد حاجيصاحب السعادة العضو فؤاد  اعتذر عن عدم حضــــور هذه اجللسة -

 .من دون عذر أحد من األعضاء عن حضور اجللسة السابقة
 

 : الثاني البند
 التصديق على مضبطة اجللسة السابقة

 ت مبا ُأجري عليها من تعديل.وُأقرعلى املضبطة،  مت التصديق   -
 

 :الثالث البند
     الواردة  الرسائل         

 العهد ولي خليفة آل محد بن سلمان األمري امللكي السمو صاحب رسالةُأخطر اجمللس بإحالة  -أ

 للسنتني للدولة العامة امليزانية باعتماد قانون مشروع بها واملرفق املوقر، الوزراء جملس رئيس

 بأحكام عماًل وذلك م،2020 لسنة( 70) رقم للمرسوم املرافق م،2022و م2021 املاليتني

 .واملالية االقتصادية الشؤون جلنة إىل؛ الدستور من( ب/109)و( 81)و( أ/35) املواد

 االتفاقية إىل البحرين مملكة انضمام على باملوافقة قانون مشروع بإحالة اجمللس ُأخطر -ب

 املرافق الصلة، ذات الدول بني التقارير تبادل بشأن املختصة السلطات بني األطراف متعددة

  .الوطين واألمن والدفاع اخلارجية الشؤون جلنة إىل ؛م2020 لسنة( 18) رقم للمرسوم

 لدول التجارية العالمات( نظام) قانون من( 1) املادة بتعديل قانون مشروع ُأخطر اجمللس بإحالة - ج

 املرافق م،2014 لسنة( 6) رقم بالقانون عليه املوافق العربية، اخلليج لدول التعاون جملس

 .الوطين واألمن والدفاع اخلارجية الشؤون جلنة إىل؛ م2020 لسنة( 13) رقم للمرسوم
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 :الرابع البند
 احلداد مهدي أمحد العضو سعادة من واملقدم واالتصاالت املواصالت وزير السعادة صاحب إىل املوجه السؤال

 عليه  الوزير سعادة ورد الدويل، البحرين مطار  بشأن
 .املذكور السؤال على الوزير سعادة برد اجمللس ُأخطر -

 : اخلامس البند

 لألطفال اإلصالحية العدالة قانون بإصدار  قانون مشروع خبصوص والطفل املرأة شؤون جلنة تقرير       
 م2019 لسنة( 20) رقم للمرسوم املرافق املعاملة، سوء  من ومحايتهم

 املوافقة على املشروع من حيث املبدأ. -

 مسمى املشروع كما جاء من احلكومة.ى املوافقة عل -
 املوافقة على الديباجة بتعديل اللجنة. -
 إعادة باقي مواد املشروع إىل اللجنة ملزيد من الدراسة. -

 :السادس البند

 الربملانات، لرؤساء  اخلامس املؤمتر يف املشاركة بشأن البحرين ململكة  الربملانية الشعبة وفد تقرير 
 م 2020 أغسطس 20-19 من الفرتة خالل املنعقد

 ُأخطر اجمللس بالتقرير املذكور. -

 :السابع البند
 االستثنائية) احلاكم للمجلس 206 الدورة يف املشاركة بشأن البحرين ململكة  الربملانية الشعبة وفد تقرير

 م2020 نوفمرب 3-1 من الفرتة خالل املنعقدة ،(االفرتاضية
 .بالتقرير املذكورُأخطر اجمللس  -

 :ي يف بداية اجللسة البيان التاليُتل

 جملس الشورى مبناسبة يوم املرأة البحرينية.ن بيا •
 

 
 

 إعداد: قسم شؤون الجلسات
 ون الجلساتؤإدارة ش


