
 

 

 

   3د 5س/ ف 31 لرقم:ا
م1202 فرباير 71التاريخ:   

 

املوقر      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   ببببب   لببببب  
عصبببببببام هللبببببببي عابببببببدا    ببببببب    يبببببببر ا  ببببببب ا   يدصبببببببااأ ال ببببببب اد  ال ببببببب

ال بببببببيد ،  ا قبببببببدم ةبببببببي  ببببببب اد    ببببببب    الا بببببببديام  الت طبببببببي  ال  را بببببببل
 عض  ةج س الش رى.  صااح  الم الد  ري

 

 .هللر اء التفضل هللات اذ الال م
 

 ،وبركاتهوالسالم عليكم ورمحة اهلل  

 

 

 

 علـي بـن صالـح الصالـح  
 رئيـس جملـس الشـورى

 

 

  



 

 

 

   3د 5س/ ف 31 لرقم:ا
م1202 فرباير 71التاريخ:   

 

املوقر عصام بن عبداهلل خلف    األخ الكريم /   السعادة  صاحب    

األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني   وزير  

 

 ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 

مرفببببببك لبببببببم  ببببببل لبببببب ا البتببببببا  ال بببببب ا  ا قببببببدم ةببببببي يطيببببببأ لببببببل م  
 .عض  ةج س الش رى  صااح  الم الد  ري   اد  ال يد

 

هللر بببببببببباء التفضببببببببببل هللببببببببببا  ال   ات بببببببببباذ الببببببببببال م،  لبببببببببببم  ببببببببببال  
 .الشبر  التقدير ع   ت ا  بم الدائم ةع معضاء ةج س الش رى

 

 ،والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 

 

 

الصـالـحعـلـي بن صـالـح    

 رئيــس مـجلـس الشـورى
 

 

 

 



۱٦  فبرایر ۲۰۲۱

۳۱ س





 

 

 

   3د 5ص أ ع/ ف 579رقم: 
م 2021 مارس 7التاريخ:   

 

 احملرتم  صباح سامل الدوسري  /   السيدسعادة  
 عضو جملس الشورى 

 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،
 

عصاام ن  عددا  لف    يدصااب  العاداد  العاإشاار  إل  ؤالال م اجه إ إل  
 الدمراني نخصهص األرياف الصناعية.وزير األشغال وشلون الدفديات والتخطيط  

 

أفيدكم نأننا اؤااااتفمنا رد ؤااااداد  الهزير بهل ؤاااالال م اجهااااار إليإ أع       
بعاااادما  وؤااااهف يدرى عف   دول أعمال  فعااااة قادمة لدفم اجمفا دون مناقهااااة   

 .( م  ال ئحة الدالفية جمفا الههرى130نصت عفيإ اجاد  )
 

  

 كاته ،،، والسالم عليكم ورمحة اهلل وبر 
 

 

 

 علي بن صاحل الصاحل 
 رئيس جملس الشورى

 مرفقات: نسخة من رد سعادة الوزير. -
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1244
 04

٤ - ٣ - ٢٠٢١

٥١٦ و و ش ن



 

 مملكة البحرين، 21021 ص.ب، 97317532511+ فاكس، 97317545515+ اتفه

Tel: +97317545511, Fax: +97317532511, p.o. Box 21021, Kingdom of Bahrain 

 / ـه م  2021/ 428868 / ر ص  الرقم: 

   م   2021 مارس  4 التاري    خ: 

 

 

ن سعادة األخ ال مفاضل غانم بن فضل البوعيني    المحتر

 وزير شئون مجلسي الشورى والنواب

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،،، 

ازنا لحرص  ز ي البداية أن نعرب لسعادتكم عن خالص تقديرنا واعت 
يعي نود فز    السادة أعضاء المجلس التشر

ز  ز والمقيمير  .عىل توفتر أفضل الخدمات للمواطنير

اير    21بتاري    خ  المستلم    2021و م ش ن/   / 976وباإلشارة إىل كتاب سعادتكم رقم   السؤال   بشأن  م2021فتر

ز نود أن ، صباح سالم الدورسي حول األرياف الصناعيةسعادة عضو مجلس الشورى المقدم من  نبير

ي سنة ب كملسعادت
وع إنزال األرياف الصناعية والذي تم تدشينه فز م لم يتم االستمرار به،  2011أن مشر

ي السنة التالية 
وع فز انية المرصودة له أل 2012وتم إيقاف المشر ز  .عمال أخرى م وتحويل المتر

وع قد تم العمل به وإيقافه ورصف النظر عنه من قبل الوزارة السابقة، وذلك قبل أن  وحيث أن المشر

، وعليه   يعي الحاىلي أتوىل مهام الوزارة، باإلضافة إىل كون موضوع السؤال سابق عىل انعقاد الفصل التشر

ا للمادة ) 
ً
ي نصت عىل أن السؤال يجب )..أال  ( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى  128فإنه وتطبيق

الت 

ه إليه السؤال، أو سابقة عىل الفصل   ي اختصاص الوزير الموجَّ
ي ال تدخل فز

ا بأمر من األمور الت 
ً
يكون متعلق

ه فيه السؤال،...(، فإن   يعي الذي ُوجِّ يعي ما لم يكن موضوع السؤال مستمًرا خالل الفصل التشر التشر

وط المنصوص  ي المادة المذكورة أعاله. السؤال يخرج عن الشر
 عليها فز

ز   الش      ورىالتفض      ل باتخ      اذ اإلج      راءات الالزم      ة نح      و إف      ادة مع      اىلي رئ       س مجل      س  م      ن س      عادتكمراج      ير

 . بهذا الخصوص

 

 وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق التحية والتقدير،،، 
 

 

 عصام بن عبدهللا خلف

      

hassan
البريد الوارد




