
 
 

 

   4د  5س/ ف 72لرقم : ا
م 2202فرباير  28التاريخ:   

 

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  م نرفببببب أن  لنبببببايطيببببب  
ال ببببب ل  ن بببببع يبببببا  ونبببببل ل ببببب   ن بببببلان   يبببببر ال نبببببع ال ببببب اد   صبببببا  

أ نببببببل  حببببببل  الوببببببلاد ال بببببب ل ا قببببببلم  ببببببا  بببببب اد   التنن ببببببم اي تنال ببببببم  
 لض   ج س الش رى.

 

 .ير اء التفضع ياتخاذ الال م
 

 ،والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 

 

 

 علـي بـن صالـح الصالـح  
 رئيـس جملـس الشـورى

 

ف/ /  

 

 

  



 
 

 

   4د  5س/ ف 72لرقم : ا
م 2202فرباير  28التاريخ:   

 

املوقر    السيد مجيل بن حممد علي محيدانالسعادة    صاحب  

العمل والتنمية االجتماعية   وزير  

 

 ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 

طببببب  لببببباا ال تببببباإ ال ببببب ا  ا قبببببلم  بببببا إلببببب  م  نرفببببب أن  لنبببببايطيببببب  
 لض   ج س الش رى. أ نل  حل  الولاد  ل ال   اد 

 

ل ببببببببببم  ببببببببببال   ير بببببببببباء التفضببببببببببع يببببببببببايطال   اتخبببببببببباذ الببببببببببال م  
 .الش ر  التقلير ل   ت ا ن م اللائم  ع ألضاء  ج س الش رى

 

 ،والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 

 

 

صـالـح الصـالـحعـلـي بن    

 رئيــس مـجلـس الشـورى
 

 

ف/ /  

 



اير  14 (ثنيناال)التاري    خ:  م2022فبر

صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح  الموقر

 رئيس مجلس الشورى

 وبركاته،الم عليكم ورحمة هللا الس

االجتماعية  تنميةسعادة وزير العمل والإل الموضوع: سؤال 

ا للمادة )   
ً
ي تنص 91استناد

عىل أنه "لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب ( من الدستور والت 

ي اختصاصاتهم"
 
 أن يوجه إىل الوزراء أسئلة مكتوبة الستيضاح األمور الداخلة ف

ي تنص عىل أنه "127وبناًء عىل الفقرة األوىل من المادة )  
لكل ( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى، والت 

 الموضوع الستيضاح األمور الداخلة  عضو من أعضاء مجلس الشورى أن
َ
 محددة

ً
 مكتوبة

ً
ه إىل الوزراء أسئلة يوجِّ

ق من حصول واقعة وصل علمها إليه". 
ُّ
َحق

َّ
ي اختصاصاتهم، وذلك لالستفهام عن أمر ال يعلمه العضو، أو للت

 
 ف

ي أن أتقدم لمعاليكم بسؤال موجه إىل
 تنميةمل والوزير الع ل بن محمد عىلي حميدانسعادة السيد جمي يرسن 

: و  ،ماعيةاالجت ي
 ذلك عىل النحو اآلن 

ي تندرج تحت مظلة  •
؟االجتماعية تنميةالعمل والوزارة ماهي الكنائس والمعابد الت 

االجتماعية؟والتنمية وزارة العمل  وليةؤ ضمن مستقع  هل تعمل دور العبادة هذه لجمعيات أهلية •

ي  •
؟دينية ات أو طقوسأو مناسب اتفعالي رغبتها بإقامة والمعابد في حالةتتخذها الكنائس ما هي اإلجراءات الت 

اطات والنظم  • ي يتم اتباعها عىل دور العبادة اإلسالمية تشمل الو هل االشب 
الكنائس قرارات والقواني   الت 

 عملها؟والمعابد، أم هناك قرارات ونظم أخرى تنظم 

والمعابد؟، المسجلة عىل الكنائس محت  اليو  2021مرصودة خالل العام عدد المخالفات ال •

خالص الشكر والتقدير، بقبول معاليكم وتفضلوا 

السؤال مقدم 

أحمد مهدي الحداد      

عضو مجلس الشورى   اير 2022 14 ف��
س 27





 
 

 

  4د  5ف /ص أ ع 897 لرقم :ا
م 2202 مارس 20التاريخ:   

 

 احملرتم  أمحد مهدي احلداد/   السيدسعادة  
 عضو جملس الشورى 

 

 ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
 

  م اااااا الساااااا   الساااااا ادس صااااااا   إشااااااارس إلااااااج  اااااا ال م ا   اااااا  إلااااااج 
 .والتنم ة اال تماع ةمحم  علي  م  ان وزير ال م  بن 

 

الاااااا زير  اااااا ا  اااااا ال م ا  ااااااار   اااااا ادسكم بأننااااااا ا ااااااتلمنا رد نف اااااا 
إل ااااااا  أعاااااااعلى و ااااااا ف يااااااا رل علاااااااج  ااااااا وا أعمااااااااا  لساااااااة قادماااااااة ل لااااااام 

( مااااااان الع حاااااااة 130 سااااااا ما ن ااااااا  عل ااااااا  ا اااااااادس  ا جلااااااان دون مناق اااااااةى 
 .ال اخل ة  جلن ال  رى

 

 ،والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 

 بـن صالـح الصالـحعلـي    
 رئيـس جملـس الشـورى

 

. مرفق: الرد ا  ار إل   أععل  
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