
 

 
 

 
 

 
السؤال املوجه إىل صاحب السعادة وزير 
املواصالت واالتصاالت واملقدم من سعادة 

مطار بشأن العضو أمحد مهدي احلداد 
  الوزير عليه ورد سعادة البحرين الدويل، 
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  3د 5س/ ف 3الرقم : 
م2020أكتوبر  25 التاريخ:  

 

 

  غامن بن فضل البوعينني املوقر  /  صاحب السعادة األخ الكريم
 جملسي الشورى والنواب شؤونوزير  

 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،
 

يطيبببببأ لبببببل أ  أرهبببببك لببببببم  بببببل لببببب ا البتبببببا  ال ببببب ا  ا و ببببب   لببببب  
ال بببببببساد  ال بببببببد  كمبببببببا  بببببببب  أ مببببببب    مببببببب    يبببببببر ا واصببببببب   صبببببببا أ 

 االتصببببببباال م  ا سببببببب م  ببببببب   بببببببساد  ال بببببببد  أ مببببببب    ببببببب   ال ببببببب اد   بببببببو 
 بر اء التف ل باتخاذ ال  م. جلس الشورى.

 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،
 
 

 

 عـلـي بن صـالـح الصـالـح         
 ورىـالش سـجلـس مــرئي
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  3د 5س/ ف 3الرقم : 
م2020أكتوبر  25 التاريخ:  

 

 

 صاحب السعادة األخ الكريم/ كمال بن أمحد حممد املوقر

 وزير املواصالت واالتصاالت
 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،
 

يطيببببببأ لببببببل أ  أرهببببببك لبببببببم  ببببببل لبببببب ا البتببببببا  ال بببببب ا  ا سبببببب م  بببببب  
 الشورى. ساد  ال د  أ م       ال  اد   و  جلس 

 

بر بببببببببباء التف ببببببببببل ببببببببببباال     اتخبببببببببباذ البببببببببب  مم  لبببببببببببم  ببببببببببال  
 الشبر  التس ير  ل  تسا نبم ال ائم  ع أ  اء  جلس الشورى.

 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،
 
 

 عـلـي بن صـالـح الصـالـح          
 ورىـالش سـجلـس مــرئي
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 صاحب المعا�ي الس�د ع�ي بن صالح الصالح      الموقر
 رئ�س مجلس الشورى

 و�ركاته، الم عل�كم ورحمة هللا الس

سعادة وز�ر المواصالت واالتصاالت إ� الموض�ع: سؤال 

ا للمادة (        ي تنص 91استناد� ع� أنه "ل�ل عضو من أعضاء مجلس الشورى ) من الدستور واليت
ي 

أو مجلس النواب أن يوجه إ� الوزراء أسئلة مكت��ة الست�ضاح األمور الداخلة �ض
) من الالئحة الداخل�ة لمجلس 127و�ناًء ع� الفقرة األو� من المادة ( ، اختصاصاتهم..."

ي تنص ع� أنه "   ل�ل عضو من أعضاء مجلس الشورىالشورى، واليت
ً
ه إ� الوزراء أسئلة أن يوجِّ
ي اختصاصاتهم، وذلك لالستفهام عن أمر ال  

 محددَة الموض�ع الست�ضاح األمور الداخلة �ض
ً
مكت��ة

ق من حصول واقعة وصل علمها إل�ه".  َحقُّ  �علمه العضو، أو للتَّ

ي أن أتقدم لمعال�كم �سؤال موجه إ� سعادة    
المهندس   الموقر   وز�ر المواصالت واالتصاالت��ىض

:  ، محمدكمال بن أحمد  ي
 وذلك ع� النحو اآلىت

الدولي؟مطار البح��ن توسعة فتتاح ال ما هو التار�ــــخ المتوقع  •

قد يتأخر مطار البح��ن الدو�ي الجد�د ناك معلومات تتداولها الصحف المحل�ة �ش�ي إ� أن ه  •

افتتاحه هذا العام، ما مدى صحة هذە المعلومات؟ 

 ،والتقدیر الشكر خالص بقبول معالیكم وتفضلوا

 أحمد مھدي الحداد     
عضو مجلس الشورى     

۳س ف٥ د۳

۲۰ أكتوبر ۲۰۲۰





 

 

 

  3د 5ص أ ع/ ف 457الرقم : 
م 2020نوفمرب  17التاريخ:   

 احملرتم      أمحد مهدي احلداد/     سعادة السيد
 عضو جملس الشورى

 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،

 

كمااااااا  إشاااااار  إلااااامل جااااااصالبم اسوااااااس إلاااااامل  اااااا   ال اااااا اد  ال ااااا   
 .  وزير اسوا الت واالتصاالت بن أ م  محم 

أف اااااا كم بسنلااااااا اجااااااتيملا رد جاااااا اد  الااااااوزير  ااااااو  جااااااصالبم اس ااااااار 
إل اااااااس أوااااااااللى وجاااااااوف يااااااا رل ويااااااامل اااااااا و  أوماااااااا  اي ااااااا  قادمااااااا  ل يااااااام 

حااااااا  ( مااااااان الال 130  ااااااا ما نصااااااا  وي اااااااس اسااااااااد   اسجيااااااان دوة ملاق ااااااا ى 
 .ال اخي   سجين ال ورى

  

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،
 

 

 علي بن صاحل الصاحل
 رئيس جملس الشورى

 مرفقات:

 نسخة من رد سعادة الوزير. -
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 مملكة البحرين  10325ص.ب.   17534041 973+  فاكس      17337878 973+هاتف 

T  +973 17337878   F  +973 17534041   P.O. Box 10325, Manama, Kingdom of Bahrain   www.mtt.gov.bh 

 532/٢٠٢٠الرقم: و ص ل/
   ٢٠٢٠ نوفمبر ١٦ التاريخ:

 
 

 السيد غانم بن فضل البوعينين   الموقرسعادة 
 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب

 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
 

 السؤال المقدم من سعادة العضو أحمد مهدي الحدادالموضوع: 
 

يطيب لنا أن نعرب لسعادتكم عن جزيل شكرنا وتقدرينا للجهود التي تبذلونها في رفعة      
 شأن مملكة البحرين، متمنياً لكم موفور الصحة والسعادة ومزيدا من التوفيق والسداد.

 
، ٢٠٢٠أكتوبر  ٢٦/و م شن/ المؤرخ في ٣٠٣١باإلشارة الى خطاب سعادتكم رقم:      

موعد افتتاح مطار  بخصوصسؤال سعادة العضو أحمد مهدي الحداد المتعلق بالرد على 
 البحرين الدولي.

 
 نرفق لسعادتكم رد الوزارة في هذا الشأن.      

 
 وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق االحترام والتقدير،،،

 
 كمال بن أحمد محمد                                                                            

  وزير المواصالت واالتصاالت
 نسخة منه: 

 الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين ش.ش.و.  -
 

 

 

 

 

 

 

hassan
البريد الوارد
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 533/٢٠٢٠الرقم: و ص ل/
   ٢٠٢٠نوفمبر  ١٦ التاريخ:

 
 

 معالي السيد علي بن صالح الصالح    الموقر
 رئيس مجلس الشورى 

 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
 

 السؤال المقدم من سعادة العضو أحمد مهدي الحدادالموضوع: 
 

عن جزيل شكرنا وتقدرينا للجهود التي تبذلونها في رفعة  لمعاليكميطيب لنا أن نعرب      
 شأن مملكة البحرين، متمنياً لكم موفور الصحة والسعادة ومزيدا من التوفيق والسداد.

 
أكتوبر  ٢٥، المؤرخ في ٣د ٥س/ ف ٣٠٣١٣باإلشارة الى خطاب معاليكم رقم:      

الحداد بخصوص موعد افتتاح ، المتعلق بالرد على سؤال سعادة العضو أحمد مهدي ٢٠٢٠
 مطار البحرين الدولي.

 
 نرفق لمعاليكم رد الوزارة في هذا الشأن.      

 
 بقبول فائق االحترام والتقدير،،، معاليكموتفضلوا 

 
 كمال بن أحمد محمد                                                                            

  وزير المواصالت واالتصاالت
 نسخة منه: 

 الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين ش.ش.و.  -
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 الرد على سؤال سعادة العضو أحمد مهدي الحداد

 
بداية أن نتقدم بالشكر الجزيل لمجلسكم الموقر على الجهود المبذولة خدمة لمملكة  نود

البحرين الغالية، والتعاون المستمر فيما بين السلطتين التنفيذية والتشرعية للوصول الى 
 األهداف والغاليات المنشودة.

 
الفتتاح الرسمي ردا على سؤال سعادة العضو نود أن نفيد بأن مطار البحرين الدولي جاهز ل

، ونظرا لما والجدول الزمني المعمول به ، حسب ما هو مخطط له سابقا٢٠٢٠منذ مارس 
التوقف المستجد و  covid 19تمر به مملكتنا ودول العالم أجمع من انتشار وباء كورونا 

الحاصل في مختلف نواحي الحياة، فقد تأخر التشغيل الفعلي للمطار، ومازلنا في انتظار 
 التوجيه لالفتتاح الرسمي، والبدء في عملية التشغيل.

 
 شاكرين ومقدرين اهتمامكم، متمنين للجميع الصحة والعافية.
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