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        ::::بالشؤون العامة والحكامةبالشؤون العامة والحكامةبالشؤون العامة والحكامةبالشؤون العامة والحكامة    ةةةةلدى رئيس الحكومة المكلفلدى رئيس الحكومة المكلفلدى رئيس الحكومة المكلفلدى رئيس الحكومة المكلف    ةةةةالمنتدبالمنتدبالمنتدبالمنتدبوزارة وزارة وزارة وزارة الالالال
 احلريك.فريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،ٕاعالن احلكومة ٕالغاء ا�مع عن البزنين والفيولٕاعالن احلكومة ٕالغاء ا�مع عن البزنين والفيولٕاعالن احلكومة ٕالغاء ا�مع عن البزنين والفيولٕاعالن احلكومة ٕالغاء ا�مع عن البزنين والفيول    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
ارين احملرتمني للمستش    ،ٕالغاء ا�مع ا?صص يف ٕاطار صندوق املقاصة عن ماديت الفيول والبزنينٕالغاء ا�مع ا?صص يف ٕاطار صندوق املقاصة عن ماديت الفيول والبزنينٕالغاء ا�مع ا?صص يف ٕاطار صندوق املقاصة عن ماديت الفيول والبزنينٕالغاء ا�مع ا?صص يف ٕاطار صندوق املقاصة عن ماديت الفيول والبزنين    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

  .@شرتايكفريق الالسادة ٔاعضاء 
 أالصاH واملعارصة.للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،توقف ا�مع ا?صص للمواد الطاقيةتوقف ا�مع ا?صص للمواد الطاقيةتوقف ا�مع ا?صص للمواد الطاقيةتوقف ا�مع ا?صص للمواد الطاقية    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
للمستشارين احملرتمني السادة     ،حقيقة عزم احلكومة رفع ا�مع الاكمل عىل مادة الفيول والبزنين املمتازحقيقة عزم احلكومة رفع ا�مع الاكمل عىل مادة الفيول والبزنين املمتازحقيقة عزم احلكومة رفع ا�مع الاكمل عىل مادة الفيول والبزنين املمتازحقيقة عزم احلكومة رفع ا�مع الاكمل عىل مادة الفيول والبزنين املمتاز    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .التجمع الوطين لٔالحرارعضاء فريق أ 
 .@سـتقاليلفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،قرار رفع ا�مع عن بعض احملروقات السائVقرار رفع ا�مع عن بعض احملروقات السائVقرار رفع ا�مع عن بعض احملروقات السائVقرار رفع ا�مع عن بعض احملروقات السائV    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
    ،تأثري حذف ا�مع عن البزنين وتقليصه عن الغازوال عىل نظام املقايسة وأمثنة احملروقاتتأثري حذف ا�مع عن البزنين وتقليصه عن الغازوال عىل نظام املقايسة وأمثنة احملروقاتتأثري حذف ا�مع عن البزنين وتقليصه عن الغازوال عىل نظام املقايسة وأمثنة احملروقاتتأثري حذف ا�مع عن البزنين وتقليصه عن الغازوال عىل نظام املقايسة وأمثنة احملروقات    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .التحالف @شرتايكة ٔاعضاء فريق للمستشارين احملرتمني الساد
للمستشارين  ،،،،تصور احلكومة خبصوص صندوق املقاصة ورفع ا�مع عن بعض املنتوجات الطاقيةتصور احلكومة خبصوص صندوق املقاصة ورفع ا�مع عن بعض املنتوجات الطاقيةتصور احلكومة خبصوص صندوق املقاصة ورفع ا�مع عن بعض املنتوجات الطاقيةتصور احلكومة خبصوص صندوق املقاصة ورفع ا�مع عن بعض املنتوجات الطاقية    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 ا�سـتوري.فريق الاحملرتمني السادة ٔاعضاء 

        ::::الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقميالصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقميالصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقميالصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقميوزارة وزارة وزارة وزارة 
للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،قامئ هبدف ضامن اسـمتراريتهقامئ هبدف ضامن اسـمتراريتهقامئ هبدف ضامن اسـمتراريتهقامئ هبدف ضامن اسـمتراريتهدمع وحامية النسـيج املقاواليت الدمع وحامية النسـيج املقاواليت الدمع وحامية النسـيج املقاواليت الدمع وحامية النسـيج املقاواليت ال    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
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    ٔاسـئV جيمعها وحدة املوضوع.ٔاسـئV جيمعها وحدة املوضوع.ٔاسـئV جيمعها وحدة املوضوع.ٔاسـئV جيمعها وحدة املوضوع. �
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    من النظام ا�اخيلمن النظام ا�اخيلمن النظام ا�اخيلمن النظام ا�اخيل    128128128128املادة املادة املادة املادة 
) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برساH ساعة عىل ) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برساH ساعة عىل ) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برساH ساعة عىل ) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برساH ساعة عىل 3333لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة ٕاحاطة ا�لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث (لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة ٕاحاطة ا�لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث (لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة ٕاحاطة ا�لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث (لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة ٕاحاطة ا�لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث (
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 Vالشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق �الٔسـئ Vتسـمتر جلسة االٔسـئ Vالشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق �الٔسـئ Vتسـمتر جلسة االٔسـئ Vالشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق �الٔسـئ Vتسـمتر جلسة االٔسـئ Vالشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق �الٔسـئ Vاملدرجة يف جدول االٔعامل تسـمتر جلسة االٔسـئ Vاليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة �يق االٔسـئ Vاملدرجة يف جدول االٔعامل االٓنية واجلزء املتعلق �الٔسـئ Vاليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة �يق االٔسـئ Vاملدرجة يف جدول االٔعامل االٓنية واجلزء املتعلق �الٔسـئ Vاليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة �يق االٔسـئ Vاملدرجة يف جدول االٔعامل االٓنية واجلزء املتعلق �الٔسـئ Vاليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة �يق االٔسـئ Vاالٓنية واجلزء املتعلق �الٔسـئ
        عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوH عهنا، وذ� وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوH عهنا، وذ� وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوH عهنا، وذ� وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوH عهنا، وذ� وفق املسطرة التالية :

        دقائق ؛دقائق ؛دقائق ؛دقائق ؛    ٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا¢ يف ظرف ال يتجاوز ثالثٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا¢ يف ظرف ال يتجاوز ثالثٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا¢ يف ظرف ال يتجاوز ثالثٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا¢ يف ظرف ال يتجاوز ثالث
        ¨نيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب ¨نيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب ¨نيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب ¨نيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب 

        عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛
        ¨لثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛¨لثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛¨لثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛¨لثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛

        دمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني.دمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني.دمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني.دمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني.رابعا : ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ� تقرابعا : ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ� تقرابعا : ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ� تقرابعا : ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ� تق
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