
 
 

 

   4د  5س/ ف 26لرقم : ا
م2202فرباير  17التاريخ:   

 

املوقر      صاحب السعادة األخ الكريم / غامن بن فضل البوعينني   

 وزير شؤون جملسي الشورى والنواب 
 

 ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
 

طببببب  لببببباا ال تببببباإ ال ببببب ا  ا   ببببب  إلببببب   إلببببب  ميطيبببببأ لببببب      رفببببب  
ا  اصبببببب   وزيببببببر  مح ببببببلا هنببببببلس ن ببببببا   بببببب     ببببببل ال بببببب اد   صببببببا أ

عضبببببببب   دال   ا ببببببببم ال ايببببببببل  ال بببببببب لا قببببببببلم مبببببببب   بببببببب اد  ، واالتصبببببببباال 
 مجلس الش رى.

 

 . ر اء التفضل  اتخاذ ال زم
 

 ،والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 

 

 

 علـي بـن صالـح الصالـح  
 رئيـس جملـس الشـورى

 

 

  



 
 

 

   4د  5س/ ف 26لرقم : ا
م2202فرباير  17التاريخ:   

 

املوقر املهندس كمال بن أمحد حممد   السعادة    صاحب  

املواصالت واالتصاالت   وزير  

 

 ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 

طببببب  لببببباا ال تببببباإ ال ببببب ا  ا قبببببلم مببببب  إلببببب  م يطيبببببأ لببببب      رفببببب  
 عض  مجلس الش رى. دال   ا م ال ايل    لال   اد 

 

ل ببببببببببم  ببببببببببال  و ر بببببببببباء التفضببببببببببل  بببببببببباالط   واتخبببببببببباذ البببببببببب زم، 
 .الش ر والتقلير عل  ت اون م اللائم مع  عضاء مجلس الش رى

 

 ،والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 

 

 

 عـلـي بن صـالـح الصـالـح

 رئيــس مـجلـس الشـورى
 

 

 



General -  عام 

2022فبراير  13التاريخ:   

صاحب املعايل / السيـد علي بن صالـح الصالـح        املوقـــر
رئيـس جملـس الشـورى 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

مواصالت واالتصاالتالموضوع: سؤال موجه لسعادة وزير ال  

الدستور التي تنص على أن  "لكل عضو من أعضاء مجلس ( من  91استنادًا إلى نص المادة )

الشورى أو مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة الستيضاح األمور الداخلة في 

 اختصاصاتهم .." 

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى والتي تنص  127وبناًء على الفقرة األولى من المادة )

مجلس الشورى أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة محددة  لكل عضو من أعضاء  "على أن   

يعلمه  أمر ال  لالستفهام عن  اختصاصاتهم، وذلك  في  الداخلة  األمور  الموضوع الستيضاح 

 العضو أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه."

ال لسعادة  موّجه  بسؤال  لمعاليكم  أتقدم  أن  كماليسرني  وزير    أحمد  بن  مهندس  محمد، 

 الموقر. لمواصالت واالتصاالت ا

مضمون السؤال: 

وجهود الرئيس التنفيذي ومنتسبي  "تمكين" بداية نثمن الدور المساند والداعم لصندوق العمل  

لما   يقدمه   الصندوق  وما  عمل،  من  به  برامج   يقومون  من  وبشكل   الصندوق  متنوعة 

( %50برنامج تطوير األعمال للمؤسسات والذي يقوم على تغطية ما تصل نسبته إلى ) خاص  

 من تكاليف المواد والخدمات التشغيلية.  

 :وعليه أتقدم بالسؤال البرلماني اآلتي

 ؟  2021و  2020كم بلغ إجمالي الدعم المقدم للمؤسسات للعامين   .1

وماهو نصيب كل من المؤسسات الناشئة، الصغيرة ، المتوسطة، والكبيرة منها ؟        

 ماهي القطاعات المستفيدة من الدعم، ونسبة كل منها ؟  .2



General -  عام 

 وعوائده ؟ هل يتم قياس األثر لهذا الدعم، وإذا تم ماهي أبرز نتائجه  .3

ما أسباب وجود مشكلة يشكو منها بعض المستفيدين من هذا البرنامج من أصحاب األعمال  .4

العمل  صندوق  وسداد  تغطية  عدم  من  عليها  والموافقة  والفواتير  للطلب  تقديمهم  وبعد 

مواجهة   )تمكين(   عليه  وترتب  التكاليف،  أو  الخدمة  لمقدمي  الفواتير  لتلك 

ليهم لعدم استالم المبالغ من صندوق العمل )تمكين( إة والرجوع  لدعاوى قضائي المستفيدين  

 وإلزامهم بها ؟

تفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام،،، و  

مقدم السؤال 
احملامية دالل الزايد  
عضو جملس الشورى

١٤ فرباير ٢٠٢٢
س ٢٦





 
 

 

  4د 5ف /ص أ ع 787 لرقم :ا
م 2202 مارس 13التاريخ:   

 

 ةاحملرتم  دالل جاسم الزايد/    ة السيدسعادة  
 عضو جملس الشورى 

 

 ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
 

الساااااااانادا ا   اااااااا س صااااااااا   إشااااااااارا إلاااااااال  اااااااا ال م ا   اااااااا  إلاااااااال 
 .واالتصاالتا  اصالت وزير  كمال بن أ م  محم 

 

الاااااا زير  اااااا ل  اااااا ال م ا  ااااااار   ااااااناداكم بأن ااااااا ا اااااات م ا رد نفياااااا 
إليااااااا  أوااااااااللى و ااااااا ف يااااااا رل و ااااااال  ااااااا ول أوماااااااال   سااااااا  قادمااااااا  لن ااااااام 

( مااااااان الال حااااااا  130 سااااااا ما نصااااااا  و يااااااا  ا اااااااادا  ا ج ااااااان دوة م اق ااااااا ى 
 .ال اخ ي   ج ن ال  رى

 

 ،والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 

 صالـح الصالـحعلـي بـن      
 رئيـس جملـس الشـورى
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   2022 /216و ص ل /  الرقم:

   2022 مارس 13 التاريخ:

 

 سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين   املوقر 

 وزير شؤون مجلس ي الشورى والنواب 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، 

 

 دالل جاسم عبدهللا الزايد العضو السؤال املقدم من سعادة   املوضوع:

 

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

 لكم موفور الصحة والسعادة ومزيدا من التوفيق والسداد. 
ً
 البحرين، متمنيا

 

، املتعلق بالرد على  2022  فبراير  20، املؤرخ في  2022و م ش ن/  /705باإلشارة الى خطاب سعادتكم رقم:       

سعادة   الزايد العضو  سؤال  عبدهللا  جاسم  املقدم  بخصوص    دالل  الدعم  للعاميين إجمالي  للمؤسسات 

2020 - 2021. 

 

 الشأن.في هذا  صندوق العمل تمكيننرفق لسعادتكم رد      

 

 وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق االحترام والتقدير،،،

 
 كمال بن أحمد محمد           

 وزير املواصالت واالتصاالت 
 نسخة الى:

 صندوق العمل تمكينمعالي رئيس مجلس إدارة   -

 لصندوق العمل تمكينسعادة الرئيس التنفيذي   -

 

 

mzowayed
البريد الوارد
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  2022 /217الرقم: و ص ل / 

 2022 مارس 13التاريخ: 

 

   املوقر    الحبن صالح الصالسيد علي معالي 

 الشورى مجلس  رئيس

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

 

 دالل جاسم عبدهللا الزايد العضو سعادة السؤال املقدم من   املوضوع:

 

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  ،  2022  فبراير   17املؤرخ في    ،4د  5س/ ف    26باإلشارة الى خطاب معاليكم رقم: ف       

الزايدالعضو  سعادة   للعاميين  إجمالي الدعم املقدم  بخصوص    دالل جاسم عبدهللا    -  2020للمؤسسات 

2021. 

 

 في هذا الشأن.  صندوق العمل تمكينرد نرفق ملعاليكم      

 

 االحترام والتقدير،،،وتفضلوا معاليكم بقبول فائق 

 
 كمال بن أحمد محمد       

 وزير املواصالت واالتصاالت 
 نسخة الى:

 صندوق العمل تمكينمعالي رئيس مجلس إدارة   -

 لصندوق العمل تمكينسعادة الرئيس التنفيذي   -
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