
 
 

 

 
   4د  5س/ ف 10لرقم : ا

م 1202 نوفمرب 18التاريخ:   
 

احملرتم   صاحب السعادة األخ الكريم / غامن بن فضل البوعينني   

 وزير شؤون جملسي الشورى والنواب 
 

 ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
 

يطيبببببأ لبببببل م  مرفبببببك لببببببم  بببببل لببببب ا البتبببببا  ال ببببب ا  ا و ببببب   لببببب  
وزيببببببببببر  ببببببببببب  ل  ةبببببببببب     ل  ةبببببببببب  الشبببببببببب خ  بببببببببب ما  عبببببببببباللا أ صببببببببببا 
يا بببببببر  ببببببببرال م  ال ببببببب ع، وا قبببببببعم ةببببببب   بببببببعاد  واالقتصببببببباد البببببببو ي ا ال ببببببب 
 عضو ةج س الشورى.  م عا 

 

 .بر اء التةضل باتخاذ الالزم
 

 ،والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 

 

 

 علـي بـن صالـح الصالـح  
 رئيـس جملـس الشـورى

 

 

  



 
 

 

   4د  5س/ ف 10لرقم : ا
م 1202 نوفمرب 18التاريخ:   

 

املوقر   الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفةاألخ الكريم    املعايلصاحب    

املالية واالقتصاد الوطني   وزير  

 

 ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 

البتببببببا  ال بببببب ا  ا قببببببعم ةبببببب  يطيببببببأ لببببببل م  مرفببببببك لبببببببم  ببببببل لبببببب ا 
 عضو ةج س الشورى. يا ر  برال م  م عا   عاد  ال  ع

 

بر بببببببببباء التةضببببببببببل ببببببببببباال ال  واتخبببببببببباذ الببببببببببالزم، ولبببببببببببم لببببببببببال  
 .الشبر والتقعير ع   تعاونبم العائم ةع معضاء ةج س الشورى

 

 ،والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 

 

 

 عـلـي بن صـالـح الصـالـح

مـجلـس الشـورىرئيــس   

 

 

 







  4د 5ف /ص أ ع 703لرقم :\

م1202 ديسمرب 14التاريخ:   

 احملرتم    ياسر إبراهيم محيدان /   السيدسعادة  

 عضو جملس الشورى 

 ،السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

ــى  ــه إلــــ ــؤالكم املوجــــ ــى ســــ ــارة إلــــ ــاحب إشــــ ــلمان صــــ ــيخ ســــ ــالي الشــــ املعــــ

 .واالقتصاد الوطينبن خليفة آل خليفة وزير املالية 

ــد ــتلمنا رد نفيــــ ــا اســــ ــاليكم بأننــــ ــار  معــــ ــؤالكم املشــــ ــول ســــ ــوزير حــــ الــــ

إليـــــــه أعـــــــاله، وســـــــوف يـــــــدرج علـــــــى جـــــــدول أعمـــــــال جلســـــــة قادمـــــــة لعلـــــــم 

ــة،  ــادة (املجلـــــــس دون مناقشـــــ ــه املـــــ ــت عليـــــ ــبما نصـــــ ــة 130حســـــ ــن الالئحـــــ ) مـــــ

 .الداخلية ملجلس الشورى

،والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 بـن صالـح الصالـحعلـي    

 رئيـس جملـس الشـورى
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