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        ::::االقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .احلريك أعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،األزمة �قتصاديةاألزمة �قتصاديةاألزمة �قتصاديةاألزمة �قتصادية ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
أعضاء للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،    مليار درمه من نفقات �ست5رمليار درمه من نفقات �ست5رمليار درمه من نفقات �ست5رمليار درمه من نفقات �ست5ر    15151515قرار احلكومة بتجميد قرار احلكومة بتجميد قرار احلكومة بتجميد قرار احلكومة بتجميد  ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .�شرتايك الفريق
  .�سـتقاليل أعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،تزنيل إصالحات نوعية هتم القطاع املايل ببالد;تزنيل إصالحات نوعية هتم القطاع املايل ببالد;تزنيل إصالحات نوعية هتم القطاع املايل ببالد;تزنيل إصالحات نوعية هتم القطاع املايل ببالد;: : : : شفويشفويشفويشفوي �
  .اOسـتوري أعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،الزQرة امللكية Oول اخلليجالزQرة امللكية Oول اخلليجالزQرة امللكية Oول اخلليجالزQرة امللكية Oول اخلليج: : : : شفويشفويشفويشفوي �
أعضاء للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،لفائدة اOو]لفائدة اOو]لفائدة اOو]لفائدة اOو]    ديون املؤسسات العمومية املسـتحقةديون املؤسسات العمومية املسـتحقةديون املؤسسات العمومية املسـتحقةديون املؤسسات العمومية املسـتحقةعدم اسـتخالص عدم اسـتخالص عدم اسـتخالص عدم اسـتخالص     ::::شفويشفويشفويشفوي �

    .األصا] واملعارصة فريق
    .األصا] واملعارصة أعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،اaاطر املالية احملدقة _ملؤسسات العموميةاaاطر املالية احملدقة _ملؤسسات العموميةاaاطر املالية احملدقة _ملؤسسات العموميةاaاطر املالية احملدقة _ملؤسسات العمومية: : : : شفويشفويشفويشفوي �

 ::::التربية الوطنيةالتربية الوطنيةالتربية الوطنيةالتربية الوطنية    وزارةوزارةوزارةوزارة

 أعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،مرشوعية �قتطاع من أجور املرضبني يف قطاع التعلميمرشوعية �قتطاع من أجور املرضبني يف قطاع التعلميمرشوعية �قتطاع من أجور املرضبني يف قطاع التعلميمرشوعية �قتطاع من أجور املرضبني يف قطاع التعلمي    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
        .الفيدرايل

        ::::التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطرالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطرالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطرالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطروزارة وزارة وزارة وزارة 
للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،مدى مراقبة سالمة الوجبات املقدمة للطلبة يف األحياء اجلامعيةمدى مراقبة سالمة الوجبات املقدمة للطلبة يف األحياء اجلامعيةمدى مراقبة سالمة الوجبات املقدمة للطلبة يف األحياء اجلامعيةمدى مراقبة سالمة الوجبات املقدمة للطلبة يف األحياء اجلامعية ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .احلريك أعضاء الفريق

        ::::الصحةالصحةالصحةالصحةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .التجمع الوطين لألحرار أعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،تنظمي nنة الرتويض الطيبتنظمي nنة الرتويض الطيبتنظمي nنة الرتويض الطيبتنظمي nنة الرتويض الطيب: : : : آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
التجمع  أعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،إشاكلية أقسام املسـتعجالت _ملستشفيات العموميةإشاكلية أقسام املسـتعجالت _ملستشفيات العموميةإشاكلية أقسام املسـتعجالت _ملستشفيات العموميةإشاكلية أقسام املسـتعجالت _ملستشفيات العمومية: : : : آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .الوطين لألحرار
  .األصا] واملعارصة أعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،األدوية املهربةاألدوية املهربةاألدوية املهربةاألدوية املهربة: : : : آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 .�سـتقاليل الفريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،اسـتفحال داء السل ببالد;اسـتفحال داء السل ببالد;اسـتفحال داء السل ببالد;اسـتفحال داء السل ببالد;    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 الفريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،اخلصاص يف األطر الطبية املتخصصة يف العامل القروياخلصاص يف األطر الطبية املتخصصة يف العامل القروياخلصاص يف األطر الطبية املتخصصة يف العامل القروياخلصاص يف األطر الطبية املتخصصة يف العامل القروي    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .�سـتقاليل

 ::::وزارة الصناعة التقليديةوزارة الصناعة التقليديةوزارة الصناعة التقليديةوزارة الصناعة التقليدية

 .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق األصا] واملعارصة    تطوير الصناعة التقليدية،تطوير الصناعة التقليدية،تطوير الصناعة التقليدية،تطوير الصناعة التقليدية،    ::::شفوي آينشفوي آينشفوي آينشفوي آين �

        ::::المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدنيالمكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدنيالمكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدنيالمكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدنيوزارة وزارة وزارة وزارة الالالال
 .التحالف �شرتايك فريق أعضاءالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،احلوار الوطين حول اzمتع املديناحلوار الوطين حول اzمتع املديناحلوار الوطين حول اzمتع املديناحلوار الوطين حول اzمتع املدين    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 .األصا] واملعارصة أعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،احلوار الوطين حول اzمتع املديناحلوار الوطين حول اzمتع املديناحلوار الوطين حول اzمتع املديناحلوار الوطين حول اzمتع املدين: : : : آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
للمستشارين احملرتمني     ،،،،املعايري املعمتدة يف اختيار أعضاء اللجنة الوطنية للحوار حول اzمتع املديناملعايري املعمتدة يف اختيار أعضاء اللجنة الوطنية للحوار حول اzمتع املديناملعايري املعمتدة يف اختيار أعضاء اللجنة الوطنية للحوار حول اzمتع املديناملعايري املعمتدة يف اختيار أعضاء اللجنة الوطنية للحوار حول اzمتع املدين ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .احلريك أعضاء الفريقالسادة 
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        ::::وزارة األوقاف والشؤون اإلسالميةوزارة األوقاف والشؤون اإلسالميةوزارة األوقاف والشؤون اإلسالميةوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء     تعقيدات مساطر حتويل وتفويت حق اسـتغالل أمالك األحباس،تعقيدات مساطر حتويل وتفويت حق اسـتغالل أمالك األحباس،تعقيدات مساطر حتويل وتفويت حق اسـتغالل أمالك األحباس،تعقيدات مساطر حتويل وتفويت حق اسـتغالل أمالك األحباس،    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 .فريق التجمع الوطين لألحرار

        ::::وزارة التجهيز والنقلوزارة التجهيز والنقلوزارة التجهيز والنقلوزارة التجهيز والنقل
  .للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق �شرتايك    املسـتفيدين من مقالع الرمال،املسـتفيدين من مقالع الرمال،املسـتفيدين من مقالع الرمال،املسـتفيدين من مقالع الرمال،    ::::شفويشفويشفويشفوي �

    ::::وزارة السياحةوزارة السياحةوزارة السياحةوزارة السياحة
للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق     تفعيل اaططات الوطنية Oمع وتأهيل القطاع السـيا�،تفعيل اaططات الوطنية Oمع وتأهيل القطاع السـيا�،تفعيل اaططات الوطنية Oمع وتأهيل القطاع السـيا�،تفعيل اaططات الوطنية Oمع وتأهيل القطاع السـيا�،    ::::شفويشفويشفويشفوي �

        .�سـتقاليل
  
  
        
        
    
        

    
        
        
        
        

    ....أسـئ� جيمعها وحدة املوضوعأسـئ� جيمعها وحدة املوضوعأسـئ� جيمعها وحدة املوضوعأسـئ� جيمعها وحدة املوضوع �
________________________________________________________________________________    

    من النظام اOاخيلمن النظام اOاخيلمن النظام اOاخيلمن النظام اOاخيل    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 اzلس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة اzلس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة اzلس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة اzلس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث 

    ....األقل قبل افتتاح اجللسةاألقل قبل افتتاح اجللسةاألقل قبل افتتاح اجللسةاألقل قبل افتتاح اجللسة
    من النظام اOاخيلمن النظام اOاخيلمن النظام اOاخيلمن النظام اOاخيل    298298298298املادة املادة املادة املادة 

ملدرجة يف جدول األعامل ملدرجة يف جدول األعامل ملدرجة يف جدول األعامل ملدرجة يف جدول األعامل األسـئ� الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق _ألسـئ� اآلنية واجلزء املتعلق _ألسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة _يق األسـئ� ااألسـئ� الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق _ألسـئ� اآلنية واجلزء املتعلق _ألسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة _يق األسـئ� ااألسـئ� الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق _ألسـئ� اآلنية واجلزء املتعلق _ألسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة _يق األسـئ� ااألسـئ� الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق _ألسـئ� اآلنية واجلزء املتعلق _ألسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة _يق األسـئ� ا    تسـمتر جلسةتسـمتر جلسةتسـمتر جلسةتسـمتر جلسة
        ::::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 

        ضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاµ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛ضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاµ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛ضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاµ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛ضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاµ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواتعطى اللكمة لواتعطى اللكمة لواتعطى اللكمة لوا: : : : 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 ؛: : : : ¶نيا ¶نيا ¶نيا ¶نيا 
        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 ؛: : : : ¶لثا ¶لثا ¶لثا ¶لثا 
        ....للوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذ¬ تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيللوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذ¬ تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيللوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذ¬ تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيللوزير الرد عىل تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذ¬ تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتنيميكن ميكن ميكن ميكن : : : : رابعا رابعا رابعا رابعا 

        
        ::::14h3014h3014h3014h30تنطلق اجللسة عىل الساعة الثانية و النصف زو�  تنطلق اجللسة عىل الساعة الثانية و النصف زو�  تنطلق اجللسة عىل الساعة الثانية و النصف زو�  تنطلق اجللسة عىل الساعة الثانية و النصف زو�          


