
 

 

 

   3د 5س/ ف  21لرقم : ا
م 1202 فرباير 41التاريخ:   

 

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  

ال ببببببملادد ا ماببببببحس  مببببببا  ابببببب  م مببببببح   مببببببح   يببببببر ا  اصبببببب   صببببببا أ 
ال ببببببب ح ا بببببببام   بببببببما    ال ام مبببببببح ،  ا قبببببببحم  ببببببب   بببببببملادد  االتصببببببباال 

  ض   جلس الش رى.

 

 .ار اء التفض  ااتخاذ ال  م
 

 ،والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 

 

 

 بـن صالـح الصالـحعلـي    
 رئيـس جملـس الشـورى

 

 



 

 

 

   3د 5س/ ف 21لرقم : ا
م 1202 فرباير 41التاريخ:   

 

املوقر    كمال بن أمحد حممد  /   املهندس  األخ الكريمالسعادة  صاحب    

املواصالت واالتصاالت   وزير  

 

 ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 

يطيببببببأ لببببببل م  مرفببببببك لبببببببم  ببببببل لبببببب ا البتببببببا  ال بببببب ا  ا قببببببحم  بببببب  
 . ض   جلس الش رىال  ح ا ام   ما    ال ام مح  ملادد 
 

ار بببببببببباء التفضبببببببببب  ابببببببببباال     اتخبببببببببباذ البببببببببب  م،  لبببببببببببم  ببببببببببال  
 .الشبر  التقحير  ل  تملا نبم الحائم  ع م ضاء  جلس الش رى

 

 ،والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 

 

 

 

صـالـح الصـالـحعـلـي بن    

 رئيــس مـجلـس الشـورى
 

 

 

 



٧ فرباير ٢٠٢٠

٢١ س ف٥ د٣





 

 

 

   3د 5ص أ ع/ ف 581رقم: 
م 2021 مارس 8التاريخ:   

 

 احملرتم   بسام إمساعيل البنمحمد  /   السيد سعادة  
 عضو جملس الشورى 

 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،
 

يد كمال بن أبمد محمد صااب  العاداد  العاإشاار  إل  ؤالال م اجه إ إل  
وزير اجهاصاااااالت وات، اااااااتتع الهزير اجدط أماام العاااااكةا  ال  اااااريديا  ب اااااركا   
ممتك ات البحرين القابضاااا  ب اااارك  ةم شاااارك  ممتك ات البحرين القابضاااا  

 الحالي  لالؤ ثمار يف مجال التحهل الرقمي. 
 

أفيدكم برننا اؤااااتكمنا رد ؤااااداد  الهزير بهل ؤاااالال م اج ااااار إليإ أ ال ع    
بعاااابما   دول أ مال  كعاااا  قادم  لدكم اججكن دوك مناق اااا ع   وؤااااهف يدرى  ك 
 .( من الالئح  الدا كي  ججكن ال هرى130ن ت  كيإ اجاد  )

 
  

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،، 
 

 

 علي بن صاحل الصاحل 
 رئيس جملس الشورى

 مرفقات: نسخة من رد سعادة الوزير. -
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