
 

 

 

  3د 5س/ ف 15لرقم : ا
م 1202 يناير 21التاريخ:   

 

املوقر     صاحب السعادة األخ الكريم / غامن بن فضل البوعينني   

 وزير شؤون جملسي الشورى والنواب
 

 ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
 

يطيبببببأ لبببببل م  مرهبببببك لببببببم  بببببل لببببب ا البتبببببا  ال ببببب ا  ا   ببببب   لببببب  
، األسببببببتاق  هات ببببببة الببببببة سبببببب    ال ببببببال    يببببببر  ال بببببب ةال بببببب اد   ةصببببببا  

 ال    م م  مه ي ال  اد عض  مجلس الش رى. ا   م من س اد  

 

 .ار اء التفضل ااتخاق الال م
 

 ،والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 

 

 

 الصالـحعلـي بـن صالـح    
 رئيـس جملـس الشـورى

 

 

  



 

 

 

  3د 5س/ ف 15لرقم : ا
م 1202 يناير 21التاريخ:   

 

ةاملوقر    فائقة بنت سعيد الصاحل  ةالكرمي  تاألخالسعادة    ةصاحب  

 وزيرة الصحة

 

 ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 

يطيببببببأ لببببببل م  مرهببببببك لبببببببم  ببببببل لبببببب ا البتببببببا  ال بببببب ا  ا  بببببب م مببببببن 
 م م  مه ي ال  اد عض  مجلس الش رى. س اد  ال   

 

ار بببببببببباء التفضببببببببببل اببببببببببا  ال   اتخبببببببببباق الببببببببببال م،  لبببببببببببم  ببببببببببال  
 .الشبر  الت  ير عل  ت ا نبم ال اتم مع معضاء مجلس الش رى

 

 ،والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 

 

 

 عـلـي بن صـالـح الصـالـح

 رئيــس مـجلـس الشـورى
 

 

 

 



م2021يناير  14الخميس( : )التاريخ

 صاحب املعالي السيد علي بن صاحل الصاحل      املوقر

 رئيس جملس الشورى

 وبركاته،الم عليكم ورمحة اهلل الس

 

 وزيرة الصحة إىل املوضوع: سؤال 

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

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

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

الوزراء أسئلةً مكتوبًة حمددَة املوضوع الستيضاح األمور الداخلة عضو من أعضاء جملس الشورى أن يوجِّه إىل 

 يف اختصاصاتهم، وذلك لالستفهام عن أمر ال يعلمه العضو، أو للتََّحقُّق من حصول واقعة وصل علمها إليه".

، سيدة فائقة بنت سعيد الصاحل وزيرة الصحة املوقرةسعادة اليسرني أن أتقدم ملعاليكم بسؤال موجه إىل 

 وذلك على النحو اآلتي:
 

مستشفيات وزارة الصحة جلميع  مول بها لدىاملعتعليمات الرشادات واإلووالقرارات نية انوقال القواعد هيما -

 ؟يف املستشفيات وعيادات األسنان تقدمجلميع اخلدمات اليت املوحدة سعار األقائمة شأن ب وعيادات األسنان

أحد املستشفيات والعيادات  حال خمالفة يفلرجوع إليها ا عالجتلقي الملميكن ة لدى وزارة الصحهل هناك آلية  -

 ؟ عالج األسنانأو تسجيل حالة عدم الرضا من ارتفاع أسعار  سعارلقائمة األ

 خالص الشكر والتقدير،بقبول معاليكم تفضلوا و

 

                                                                                
 

 السؤال مقدم                                        

 أمحد مهدي احلداد                                                                                             

عضو جملس الشورى                                                                                        

NÄ;P;Ã;ãLP

‹MKML;H;L;H;LO





 

 

 

  3د 5ص أ ع/ ف 385الرقم: 
م 2021ر فرباي 9التاريخ:   

 

 احملرتم  أمحد مهدي احلداد/   السيدسعادة  
 عضو جملس الشورى 

 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،
 

األلاااتافل فا بة  سع لاااة     الساااةادل  ةصاااا  إشاااارل إلؤ لااااالجم الى   إلؤ 
الى  ل لج  ع الخ مات اليت تب م يف الصااااالي ة يرل الصااااقة  ةااااعا قا  ة األلااااةار 

 .الستةف ات ةع ادات األلناا
 

 ىل لاااااالجم الةااااار إل   أع      لأف  كم  عننا الاااات  نا رد لااااةادل الى ير   
 ساااا  ا  ةلااااىف ي رى ع ؤ   ةل أع ال   سااااة قادمة لة م الج ا دةا مناقةااااة   

 .( من ال  قة ال اخ  ة لج ا الةىرى130نصع ع    الادل )
 

  

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،، 
 

 

 

 علي بن صاحل الصاحل 
 رئيس جملس الشورى

 
 مرفقات: نسخة من رد سعادة الوزيرة. -
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