
 

 

 

   3د 5س/ ف  22لرقم : ا
م 1202 فرباير 11التاريخ:   

 

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  

كمببببببا  دببببببو م مبببببب    مبببببب    يببببببر ا  اصبببببب    ا هنبببببب سال بببببب اد  صببببببا أ 
ال ببببببببج   دال   ا ببببببببم ال ايبببببببب    بببببببب  ،  ا قبببببببب م  ببببببببو  بببببببب اد   االتصبببببببباال 

  جلس الش رى.

 

 .در اء التف ل داتخاذ ال  م
 

 ،والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 

 

 

 صالـح الصالـحعلـي بـن    
 رئيـس جملـس الشـورى

 

 



 

 

 

   3د 5س/ ف 22لرقم : ا
م 1202 فرباير 11التاريخ:   

 

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 قبببببب م  ببببببو 
 .     جلس الش رىال ج   دال   ا م ال اي    اد  
 

در بببببببببباء التف ببببببببببل دبببببببببباال     اتخبببببببببباذ البببببببببب  م،  لبببببببببببم  ببببببببببال  
 .الشبر  التق ير  ل  ت ا نبم ال ائم  ع م  اء  جلس الش رى

 

 ،والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 

 

 

 

صـالـح الصـالـحعـلـي بن    

 رئيــس مـجلـس الشـورى
 

 

 

 





٧ فرباير ٢٠٢١م

٢٢ س ف٥ د٣





 

 

 

   3د 5ص أ ع/ ف 580رقم: 
م 2021 مارس 8التاريخ:   

 

 احملرتمة  دالل جاسم الزايد/   السيدة  سعادة  
 عضو جملس الشورى 

 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،
 

يد كمال بن أسمد صااااااسع ال ااااا اد  ال اااااإشاااااار  إلل ماااااهاللم ا     إلل 
بشاااهون صااالدول ال مني  المل    محمدوزير ا  اصاااوا وااالتااااااي ال زير ا    

بشانن إملايي  قيام صالدول ال مني  المل   بد م أصاحامل ا هما ااا والشاركاا  
 الحي ايي خارج مملل  البحرين.  و للت مع يف اإليتاج الزرا ي

 

أفيدكم بنيلا امااااتلملا رد ماااا اد  ال زير س ل مااااهاللم ا شااااار إلي  أ و ي    
س اااابما  ل لم ا جلس دون ملاقشاااا ي   وماااا ف يدرج  لل  دول أ مال  ل اااا  قادم 

 .  من الوئح  الداخلي   جلس الش رى130يتت  لي  ا اد   
 

  

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،، 
 

 

 علي بن صاحل الصاحل 
 رئيس جملس الشورى

 مرفقات: نسخة من رد سعادة الوزير. -

 



en 

Deena

1275
 07

٧ مارس ٢٠٢١

٥١٧ و و ش ن
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 162/2021الرقم: و ص ل/
   2021 مارس 7التاريخ: 

 
 سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين   املوقر

 وزير شؤون مجلس ي الشورى والنواب 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،، 

 

 دالل جاسم الزايد العضو املوضوع: السؤال املقدم من سعادة 

 

يطيب لنا أن نعرب لسعادتكم عن جزيل شكرنا وتقدرينا للجهود التي تبذلونها في رفعة شأن مملكة البحرين،      

 لكم موفور الصحة والسعادة ومزيدا من التوفيق والسداد. 
ً
 متمنيا

 

، املتعلق بالرد على سؤال  2021فبراير    14، املؤرخ في  2021و م ش ن/  /858باإلشارة الى خطاب سعادتكم رقم:       

الزايدالعضو  سعادة   جاسم  صن  إمكانية  بخصوص  دالل  بدعم  دقيام  تمكين  العمل  املؤسسات    أصحابوق 

 . الزراعي/ الحيواني خارج مملكة البحرين اإلنتاجشركات للتوسع في وال

 

 ي هذا الشأن.ف صندوق العمل التمكيننرفق لسعادتكم رد      

 

 وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق االحترام والتقدير،،، 

 
 كمال بن أحمد محمد                                                                                                                                                          

 االت وزير املواصالت واالتص

 
 نسخة الى: 

 ن لصندوق العمل تمكيالرئيس التنفيذي  -

. 

 

jaldoseri
البريد الوارد
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 2021/ 163الرقم: و ص ل/

 2021مارس  7التاريخ: 

 

 املوقر     السيد علي بن صالح الصالحمعالي 

 الشورى مجلس  رئيس

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،، 

 

 دالل جاسم الزايد العضو املوضوع: السؤال املقدم من سعادة 

 

يطيب لنا أن نعرب ملعاليكم عن جزيل شكرنا وتقدرينا للجهود التي تبذلونها في رفعة شأن مملكة البحرين،      

 لكم موفور الصحة والسعادة ومزيدا من التوفيق والسداد. 
ً
 متمنيا

 

املتعلق بالرد على سؤال سعادة  ،  2021فبراير    11املؤرخ في    3د  5س/ف22باإلشارة الى خطاب معاليكم رقم:       

شركات املؤسسات وال  أصحابوق العمل تمكين بدعم  دقيام صن  إمكانية  بخصوص  دالل جاسم الزايدالعضو  

 . الزراعي/ الحيواني خارج مملكة البحرين اإلنتاجللتوسع في 

 

 في هذا الشأن. صندوق العمل تمكين نرفق ملعاليكم رد      

 

 وتفضلوا معاليكم بقبول فائق االحترام والتقدير،،،

 
 كمال بن أحمد محمد                                                                                                                                                      

 وزير املواصالت واالتصاالت 
 

 نسخة الى: 

 الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين   -

 














