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 ::::االقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلريك    إسرتاتيجية احلكومة ملوا�ة األزمة �قتصادية،إسرتاتيجية احلكومة ملوا�ة األزمة �قتصادية،إسرتاتيجية احلكومة ملوا�ة األزمة �قتصادية،إسرتاتيجية احلكومة ملوا�ة األزمة �قتصادية،    ::::شفوي آينشفوي آينشفوي آينشفوي آين �
 .فريق األصا= واملعارصة أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،النظام الرضييبالنظام الرضييبالنظام الرضييبالنظام الرضييب    ::::شفويشفويشفويشفوي �
 .فريق األصا= واملعارصة أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،وضعية أرايض ا@ومنيوضعية أرايض ا@ومنيوضعية أرايض ا@ومنيوضعية أرايض ا@ومني    ::::شفويشفويشفويشفوي �
 .فريق األصا= واملعارصة أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،صعوبة متويل املقاوالت الصغرى واملتوسطةصعوبة متويل املقاوالت الصغرى واملتوسطةصعوبة متويل املقاوالت الصغرى واملتوسطةصعوبة متويل املقاوالت الصغرى واملتوسطة    ::::شفويشفويشفويشفوي �

  ::::السكنى والتعمير وسياسة المدينةالسكنى والتعمير وسياسة المدينةالسكنى والتعمير وسياسة المدينةالسكنى والتعمير وسياسة المدينةوزارة وزارة وزارة وزارة 
للمستشارين     ،2013201320132013ماي ماي ماي ماي     23232323مشاريع املراسـمي املصادق علهيا يف اجRع اPلس احلكويم املنعقد يوم مشاريع املراسـمي املصادق علهيا يف اجRع اPلس احلكويم املنعقد يوم مشاريع املراسـمي املصادق علهيا يف اجRع اPلس احلكويم املنعقد يوم مشاريع املراسـمي املصادق علهيا يف اجRع اPلس احلكويم املنعقد يوم     ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .�سـتقاليل الفريق أعضاءالسادة احملرتمني 
 .التحالف �شرتايك فريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،املراسـمي اجلديدة يف جمال البناء والتعمرياملراسـمي اجلديدة يف جمال البناء والتعمرياملراسـمي اجلديدة يف جمال البناء والتعمرياملراسـمي اجلديدة يف جمال البناء والتعمري    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
فريق األصا=  أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،غياب املرافق األساسـية املرافقة للمشاريع السكنيةغياب املرافق األساسـية املرافقة للمشاريع السكنيةغياب املرافق األساسـية املرافقة للمشاريع السكنيةغياب املرافق األساسـية املرافقة للمشاريع السكنية    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .واملعارصة

 ::::وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية
 .الفريق احلريكللمستشارين احملرتمني السادة أعضاء     ،2012012012013333امتحاmت البااكلورk لسـنة امتحاmت البااكلورk لسـنة امتحاmت البااكلورk لسـنة امتحاmت البااكلورk لسـنة     ::::آينآينآينآيني ي ي ي شفو شفو شفو شفو  �
 .الفريق الفيدرايل أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،حماربة األميةحماربة األميةحماربة األميةحماربة األمية    ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطرالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطرالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطرالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطروزارة وزارة وزارة وزارة 
 .فريق األصا= واملعارصة أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،جهرة الكفاءات الوطنيةجهرة الكفاءات الوطنيةجهرة الكفاءات الوطنيةجهرة الكفاءات الوطنية    ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::الصحةالصحةالصحةالصحةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .�سـتقاليل الفريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،خطورة فريوس كوروmخطورة فريوس كوروmخطورة فريوس كوروmخطورة فريوس كوروm    ::::شفوي آينشفوي آينشفوي آينشفوي آين �
 .�سـتقاليل الفريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،إعادة انتشار األطباء �ختصاصينيإعادة انتشار األطباء �ختصاصينيإعادة انتشار األطباء �ختصاصينيإعادة انتشار األطباء �ختصاصيني    ::::شفويشفويشفويشفوي �
 .احلريك الفريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،املساعدة الطبيةاملساعدة الطبيةاملساعدة الطبيةاملساعدة الطبية    ::::شفويشفويشفويشفوي �
 .�شرتايك الفريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،نظام املساعدة الطبيةنظام املساعدة الطبيةنظام املساعدة الطبيةنظام املساعدة الطبية    ::::شفويشفويشفويشفوي �
 أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،�بزتاز اxي يتعرض y املواطنون اxين يلجون املصحات اخلاصة�بزتاز اxي يتعرض y املواطنون اxين يلجون املصحات اخلاصة�بزتاز اxي يتعرض y املواطنون اxين يلجون املصحات اخلاصة�بزتاز اxي يتعرض y املواطنون اxين يلجون املصحات اخلاصة    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .التجمع الوطين لألحرار فريق
  .�شرتايك الفريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،صفقة اللقاحاتصفقة اللقاحاتصفقة اللقاحاتصفقة اللقاحات    ::::شفويشفويشفويشفوي �
فريق �حتاد  أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،للمستشفيات �ألقالمي اجلنوبيةللمستشفيات �ألقالمي اجلنوبيةللمستشفيات �ألقالمي اجلنوبيةللمستشفيات �ألقالمي اجلنوبيةالوضعية املزرية الوضعية املزرية الوضعية املزرية الوضعية املزرية     ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .ا@سـتوري

        ::::التجهيز والنقلالتجهيز والنقلالتجهيز والنقلالتجهيز والنقلوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .التجمع الوطين لألحرار فريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،مرشوع امليناء البحري للقنيطرةمرشوع امليناء البحري للقنيطرةمرشوع امليناء البحري للقنيطرةمرشوع امليناء البحري للقنيطرة    ::::شفويشفويشفويشفوي �

        



        جلسة األسئلة الشفهيةجلسة األسئلة الشفهيةجلسة األسئلة الشفهيةجلسة األسئلة الشفهية                                                                                           مجلس المستشارين                مجلس المستشارين                مجلس المستشارين                مجلس المستشارين                 

2 التاسعةالتاسعةالتاسعةالتاسعةالجلسة الجلسة الجلسة الجلسة                                                                                                                                                                                       2013أبريل أبريل أبريل أبريل دورة دورة دورة دورة 

         

        ::::بالشؤون العامة والحكامةبالشؤون العامة والحكامةبالشؤون العامة والحكامةبالشؤون العامة والحكامةالمكلفة المكلفة المكلفة المكلفة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة 
 .�سـتقاليل الفريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،دمع وتشجيع التعاونيات العام� يف قطاع النخيلدمع وتشجيع التعاونيات العام� يف قطاع النخيلدمع وتشجيع التعاونيات العام� يف قطاع النخيلدمع وتشجيع التعاونيات العام� يف قطاع النخيل    ::::شفويشفويشفويشفوي �
 .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار    مادة ا@قيق املدمع،مادة ا@قيق املدمع،مادة ا@قيق املدمع،مادة ا@قيق املدمع،    ::::شفويشفويشفويشفوي �

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

    ....املوضوعاملوضوعاملوضوعاملوضوعأسـئ� جيمعها وحدة أسـئ� جيمعها وحدة أسـئ� جيمعها وحدة أسـئ� جيمعها وحدة  �
________________________________________________________________________________    

    من النظام ا@اخيلمن النظام ا@اخيلمن النظام ا@اخيلمن النظام ا@اخيل    128128128128املادة املادة املادة املادة 
وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برسا= ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برسا= ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برسا= ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برسا= ساعة عىل ....دقائقدقائقدقائقدقائق) ) ) ) 3333((((لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة اPلس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة اPلس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة اPلس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة اPلس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث 

    ....األقل قبل افتتاح اجللسةاألقل قبل افتتاح اجللسةاألقل قبل افتتاح اجللسةاألقل قبل افتتاح اجللسة
    من النظام ا@اخيلمن النظام ا@اخيلمن النظام ا@اخيلمن النظام ا@اخيل    298298298298املادة املادة املادة املادة 

 األسـئ� املدرجة يف جدول األعامل  األسـئ� املدرجة يف جدول األعامل  األسـئ� املدرجة يف جدول األعامل  األسـئ� املدرجة يف جدول األعامل تسـمتر جلسة األسـئ� الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق �ألسـئ� اآلنية واجلزء املتعلق �ألسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة �يقتسـمتر جلسة األسـئ� الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق �ألسـئ� اآلنية واجلزء املتعلق �ألسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة �يقتسـمتر جلسة األسـئ� الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق �ألسـئ� اآلنية واجلزء املتعلق �ألسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة �يقتسـمتر جلسة األسـئ� الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق �ألسـئ� اآلنية واجلزء املتعلق �ألسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة �يق
        ::::عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤو= عهنا، وذ© وفق املسطرة التالية عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤو= عهنا، وذ© وفق املسطرة التالية عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤو= عهنا، وذ© وفق املسطرة التالية عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤو= عهنا، وذ© وفق املسطرة التالية 

        اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاy يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاy يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاy يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاy يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى تعطى تعطى تعطى : : : : أوال أوال أوال أوال 
        تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛: : : : ³نيا ³نيا ³نيا ³نيا 
        تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل أساس أال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل أساس أال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل أساس أال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل أساس أال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛: : : : ³لثا ³لثا ³لثا ³لثا 
        ....ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذ© تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذ© تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذ© تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذ© تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني: : : : رابعا رابعا رابعا رابعا 
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