
 
 

 

   4د  5س/ ف 11لرقم : ا
م1202 نوفمرب 29التاريخ:   

 

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 و ببببب   لببببب  
،  قببببببو  اليمببببببر   يببببببر ا يبببببببا ا هنببببببمس نايببببببم نبببببب  يصبببببباعأ ال بببببب اد  

 عضو مجلس الشورى. معمم اليا لف اد ال يم  ا قمم م  ي اد  

 

 .نر اء التفضل ناتخاذ الال م
 

 ،والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 

 

 

 الصالـحعلـي بـن صالـح    
 رئيـس جملـس الشـورى

 

 

  



 
 

 

   4د  5س/ ف 11لرقم : ا
م1202 نوفمرب 29التاريخ:   

 

املوقر  املهندس باسم بن يعقوب احلمر  األخ الكريم  السعادة  صاحب    

اإلسكان   وزير  

 

 ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 

يطيببببببأ لببببببل م  مرفببببببك لبببببببم  ببببببل لبببببب ا البتببببببا  ال بببببب ا  ا قببببببمم مبببببب  
 عضو مجلس الشورى. اليا ل معممال يم ف اد  ي اد 

 

نر بببببببببباء التفضببببببببببل نببببببببببا  ال   اتخبببببببببباذ الببببببببببال م،  لبببببببببببم  ببببببببببال  
 .الشبر  التقمير عل  ت ا نبم المائم مع معضاء مجلس الشورى

 

 ،والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 

 

 

 عـلـي بن صـالـح الصـالـح

 رئيــس مـجلـس الشـورى
 

 

 



 م 2021نوفمبر  22( ثنيناال: )التاريخ

 صاحب املعالي السيد علي بن صاحل الصاحل      املوقر

 رئيس جملس الشورى

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

 اإلسكان وزير  سعادة إىلاملوضوع: سؤال 

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

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

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

الوزراء أسئلًة مكتوبًة حمددَة على أنه "لكل عضو من أعضاء جملس الشورى أن يوجِّه إىل 

املوضوع الستيضاح األمور الداخلة يف اختصاصاتهم، وذلك لالستفهام عن أمر ال يعلمه العضو، أو 

 ".للتََّحقُّق من حصول واقعة وصل علمها إليه

اإلسكان املهندس باسم بن يعقوب وزير يسرني أن أتقدم ملعاليكم بسؤال موجه إىل سعادة 

، وذلك على النحو اآلتي:املوقراحلمر 

2015اخلاصة منذ العام  االحتياجات ختصيصها لذويعدد الوحدات السكنية اليت مت ماهي •

الذي نص على 2015لعام  909تنفيذ القرار رقم  منذ كم، وذل2021العام نوفمرب من وحتى 

أحد مربرات استعجال حصوله على  اإلسكانيةاعتبار الظروف الصحية ملقدم طلب اخلدمة 

 .اإلسكانيةاخلدمة 

، وخطة اآلنيتم تلبيتها حتى  اخلاصة واليت مل االحتجاجاتبذوي عدد الطلبات املتعلقة  كم•

 لتلبيتها؟الوزارة 

ي االحتياجات اخلاصة؟ ما هو متوسط كلفة جتهيز الوحدة السكنية لذو•

ي االحتياجات اخلاصة؟ ذوخصصة لمصاعد كهربائية يف الوحدات املهل مت تركيب •

 وتفضلوا معاليكم بقبول خالص الشكر والتقدير، 

 السؤال مقدم   

 فؤاد أمحد احلاجي   

عضو جملس الشورى      ٢٣ نوفمرب ٢٠٢١م

١١ س ف٥ د٤





 
 

 

   4د 5ف /ص أ ع 470لرقم :ا
م 1202 ديسمرب 14التاريخ:   

 

 احملرتم    فؤاد أمحد احلاجي /   السيدسعادة  
 عضو جملس الشورى 

 

 ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
 

بالااااااام بااااااا  السااااااا ادؤ صاااااااا   إشاااااااارؤ إلااااااا  لااااااا ال م ا   ااااااا  إلااااااا  
 .ي ق ب الحمر وزير اإلل ان

 

كم بأننااااااا الااااااتةمنا رد لاااااا ادؤ الاااااا زير  اااااا   لاااااا ال م ا  ااااااار نفياااااا 
إليااااااا  أواااااااعلى ولااااااا ف يااااااا رل وةااااااا   ااااااا و  أوماااااااا   ةسااااااا  قاد ااااااا  ل ةااااااام 

(  ااااااا  الع حااااااا  130 سااااااا ما ن ااااااا  وةيااااااا  ا اااااااادؤ  ا جةااااااان دون  ناق ااااااا ى 
 .ال اخةي   جةن ال  رى

 

 ،والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 
 

 علـي بـن صالـح الصالـح  
 جملـس الشـورىرئيـس 
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