
 

 

 

  3د 5س/ ف 8لرقم : ا
م 2020نوفمرب  25التاريخ:   

 

  صاحب السعادة األخ الكريم / غامن بن فضل البوعينني املوقر

 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  

ا عبببببببالل الابببببببيخ  بببببببةما  رببببببب   ةي ببببببب      ةي ببببببب    يبببببببر ا اليبببببببب  صبببببببا أ 
ال ببببببيس م مببببببس د ببببببس  ال ببببببساد ،  ا قببببببسم دبببببب   ببببببعاد    االقتصبببببباد  الببببببو ي
 عضو دجةس الاورى.

 .رر اء الت ضل راتخاذ الال م
 

 ،والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 

 

 

 علـي بـن صالـح الصالـح  
 رئيـس جملـس الشـورى

 

 

  



 

 

 

 

 

  3د 5س/ ف 8لرقم : ا
م 2020نوفمرب  25التاريخ:  

 

املوقرالشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة    /املعايلصاحب    

املالية واالقتصاد الوطني  وزير  

 

 ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 

ا قببببببسم دبببببب  يطيببببببأ لببببببل م  مرفببببببك لبببببببم  ببببببل لبببببب ا البتببببببا  ال بببببب ا  
 .عضو دجةس الاورىم مس د س  ال ساد   عاد  ال يس

 

رر بببببببببباء الت ضببببببببببل ربببببببببباال ال   اتخبببببببببباذ الببببببببببال م،  لبببببببببببم  ببببببببببال  
 .الابر  التقسير عة  تعا نبم السائم دع معضاء دجةس الاورى

 

 ،والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 

 

 

 

 عـلـي بن صـالـح الصـالـح

 رئيــس مـجلـس الشـورى
 



 م2020 نوفمبر 19( الخميس): التاريخ

 الموقر      الصالح صالح بن علي السيد المعالي صاحب

 الشورى مجلس رئيس

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم المالس

 وزير املالية واالقتصاد الوطينمعالي إىل املوضوع: سؤال 

على أنه "لكل عضو من أعضاء جملس الشورى أو جملس ( من الدستور واليت تنص 91استناًدا للمادة )       

 النواب أن يوجه إىل الوزراء أسئلة مكتوبة الستيضاح األمور الداخلة يف اختصاصاتهم..."

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، واليت تنص على أنه "لكل 127وبناًء على الفقرة األوىل من املادة )      

أن يوجِّه إىل الوزراء أسئلةً مكتوبًة حمددَة املوضوع الستيضاح األمور الداخلة  عضو من أعضاء جملس الشورى

 يف اختصاصاتهم، وذلك لالستفهام عن أمر ال يعلمه العضو، أو للتََّحقُّق من حصول واقعة وصل علمها إليه".

املالية واالقتصاد  خليفة وزيرالشيخ سلمان بن خليفة أل  معالييسرني أن أتقدم ملعاليكم بسؤال موجه إىل 

 ، وذلك على النحو اآلتي:املوقر الوطين  

هل قوانني مملكة البحرين اخلاصة باملصارف الوطنية واألجنبية وتعليمات مصرف البحرين املركزي تلزم  -

املصارف بقبول التخويل القانوني الصادر من مكتب التوثيق بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف 

املواطنني بتخويل أشخاص بفتح حساب مصريف يف أحد املصارف املتواجدة على أرض اململكة؟خبصوص قيام 

لزام املصارف العاملة يف البالد بقبول التخويل القانوني إذا إلمصرف البحرين املركزي  ما هي صالحيات -

 ؟رفضت فتح حساب للمخولني

اطنني واملقيمني املستويف جلميع الشروط، هل حيق للمصارف العاملة يف البحرين رفض فتح حساب بنكي للمو -

ويف حالة رفض فتح احلساب املصريف من قبل البنك هل حيق للمواطن املتضرر أو املقيم رفع هذا املوضوع إىل 

 إىل اجلهات املختصة يف مملكة البحرين؟ ءمصرف البحرين املركزي أو اللجو

 خالص الشكر والتقدير،بقبول معاليكم تفضلوا و

                                                                                 

السؤال مقدم                                        

 

 أمحد مهدي احلداد                                                                                                   

عضو جملس الشورى                                                                            ۱۹ نوفمبر ۲۰۲۰

۸س ف٥ د۳





 

 

 

  3د 5ص أ ع/ ف 486 الرقم:
م 2020 ديسمرب 15التاريخ:   

 

 احملرتم  أمحد مهدي احلداد /     السيد  سعادة
 عضو جملس الشورى

 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،

 

ا عااااااالخ الماااااا خ  اااااا ما  صااااااا   إشااااااارس إلااااااج  اااااا ال م ا   اااااا  إلااااااج 
 .واالقتصاد وال طينبن خ  فة آل خ  فة وزير ا ال ة 

 

ا أف اااااا  م     اااااا ل  اااااا ال م  الاااااا زير معااااااالخبأننااااااا ا اااااات منا رد ع ماااااا 
ا ماااااار إل ااااا  أعااااالى  و ااااا ف يااااا رم ع اااااج  ااااا ول أعماااااال   ساااااة قادماااااة لع ااااام 

( مااااااان الل  اااااااة 130 سااااااا ما نصااااااا  ع  ااااااا  ا اااااااادس  ا ج ااااااان دو  مناقماااااااة  
 .ال اخ  ة  ج ن الم رى

  
 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
 

 

 
 علي بن صاحل الصاحل
 رئيس جملس الشورى

 

 

 سعادة الوزيرنسخة من رد  مرفقات:
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