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    ::::الفالحة والصيد البحريالفالحة والصيد البحريالفالحة والصيد البحريالفالحة والصيد البحريوزارة وزارة وزارة وزارة 

 ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،انعدام ٕانتاج واسـتعامل بذور الشعري والبطاطس حملياانعدام ٕانتاج واسـتعامل بذور الشعري والبطاطس حملياانعدام ٕانتاج واسـتعامل بذور الشعري والبطاطس حملياانعدام ٕانتاج واسـتعامل بذور الشعري والبطاطس حمليا ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
  .>سـتقاليل

التجمع  ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،Eٕنتاج سلسD الشعريEٕنتاج سلسD الشعريEٕنتاج سلسD الشعريEٕنتاج سلسD الشعريٕاسرتاتيجية الوزارة لاله<م ٕاسرتاتيجية الوزارة لاله<م ٕاسرتاتيجية الوزارة لاله<م ٕاسرتاتيجية الوزارة لاله<م  ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
  .الوطين لٔالحرار

 .التجمع الوطين لٔالحرار ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،حصيD املومس الفالL احلايلحصيD املومس الفالL احلايلحصيD املومس الفالL احلايلحصيD املومس الفالL احلايل ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 اTسـتوري. ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،ٕاعفاء الفالحني من مياه السقيٕاعفاء الفالحني من مياه السقيٕاعفاء الفالحني من مياه السقيٕاعفاء الفالحني من مياه السقي: : : : آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

  ٔاعضاء فريق أالصا] واملعارصة.للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،مثنة السمك ببالدVمثنة السمك ببالدVمثنة السمك ببالدVمثنة السمك ببالدVارتفاع أ ارتفاع أ ارتفاع أ ارتفاع أ : : : : شفويشفويشفويشفوي �
ٔاعضاء للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،قرار مراجعة ٔاسعار دخول املنتجات الفالحية ٕاىل >حتاد أالورويبقرار مراجعة ٔاسعار دخول املنتجات الفالحية ٕاىل >حتاد أالورويبقرار مراجعة ٔاسعار دخول املنتجات الفالحية ٕاىل >حتاد أالورويبقرار مراجعة ٔاسعار دخول املنتجات الفالحية ٕاىل >حتاد أالورويب شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .>شرتايك الفريق
 ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،ختلفها حرشة السوسة امحلراء عىل أجشار النخيلختلفها حرشة السوسة امحلراء عىل أجشار النخيلختلفها حرشة السوسة امحلراء عىل أجشار النخيلختلفها حرشة السوسة امحلراء عىل أجشار النخيلاخلسائر اليت اخلسائر اليت اخلسائر اليت اخلسائر اليت  شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .>شرتايك
 احلريك. ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،المثن املرجعي للقمح الطري المثن املرجعي للقمح الطري المثن املرجعي للقمح الطري المثن املرجعي للقمح الطري     عدم حتديدعدم حتديدعدم حتديدعدم حتديد: : : : شفويشفويشفويشفوي �

    الوزارة المنتدبة لدى وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي   الوزارة المنتدبة لدى وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي   الوزارة المنتدبة لدى وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي   الوزارة المنتدبة لدى وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي   

        ::::المكلفة بالتجارة الخارجيةالمكلفة بالتجارة الخارجيةالمكلفة بالتجارة الخارجيةالمكلفة بالتجارة الخارجية        
 

ٔاعضاء للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،نتاجئ الزyرة اليت قام هبا السـيد الوزير لبعض اTول إالفريقيةنتاجئ الزyرة اليت قام هبا السـيد الوزير لبعض اTول إالفريقيةنتاجئ الزyرة اليت قام هبا السـيد الوزير لبعض اTول إالفريقيةنتاجئ الزyرة اليت قام هبا السـيد الوزير لبعض اTول إالفريقية ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
  .التجمع الوطين لٔالحرار فريق

 احلريك. ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،عن أسواق جديدة Eلقارة إالفريقيةعن أسواق جديدة Eلقارة إالفريقيةعن أسواق جديدة Eلقارة إالفريقيةعن أسواق جديدة Eلقارة إالفريقيةالبحث البحث البحث البحث : : : : آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

        ::::المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماءالمنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماءالمنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماءالمنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماءوزارة وزارة وزارة وزارة الالالال
 الفريقٔاعضاء للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،صالحيات املياه اجلوفية Eٔالقالمي اجلنوبية الرشقيةصالحيات املياه اجلوفية Eٔالقالمي اجلنوبية الرشقيةصالحيات املياه اجلوفية Eٔالقالمي اجلنوبية الرشقيةصالحيات املياه اجلوفية Eٔالقالمي اجلنوبية الرشقية ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .>سـتقاليل
 .>سـتقاليل ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،ندرة املاء الرشوب يف العامل القرويندرة املاء الرشوب يف العامل القرويندرة املاء الرشوب يف العامل القرويندرة املاء الرشوب يف العامل القروي ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

    ::::العدل والحرياتالعدل والحرياتالعدل والحرياتالعدل والحرياتوزارة وزارة وزارة وزارة 

  ٔاعضاء فريق أالصا] واملعارصة.للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،اسـمترار ظاهرة التعذيب Eملغرباسـمترار ظاهرة التعذيب Eملغرباسـمترار ظاهرة التعذيب Eملغرباسـمترار ظاهرة التعذيب Eملغرب: : : : شفويشفويشفويشفوي �

    ::::والماليةوالماليةوالماليةوالماليةاالقتصاد االقتصاد االقتصاد االقتصاد وزارة وزارة وزارة وزارة 

 احلريك. ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،تدبري حظرية السـيارات العموميةتدبري حظرية السـيارات العموميةتدبري حظرية السـيارات العموميةتدبري حظرية السـيارات العمومية: : : : شفويشفويشفويشفوي �
 ٔاعضاء فريق أالصا] واملعارصة.للمستشارين احملرتمني السادة     التدبري املندمج للنفقات Eمجلاعات الرتابية،التدبري املندمج للنفقات Eمجلاعات الرتابية،التدبري املندمج للنفقات Eمجلاعات الرتابية،التدبري املندمج للنفقات Eمجلاعات الرتابية،: : : : شفويشفويشفويشفوي �
 ٔاعضاء فريق أالصا] واملعارصة.للمستشارين احملرتمني السادة     التأخر يف اسـتعامل القروض اخلارجية،التأخر يف اسـتعامل القروض اخلارجية،التأخر يف اسـتعامل القروض اخلارجية،التأخر يف اسـتعامل القروض اخلارجية،: : : : شفويشفويشفويشفوي �
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 الفيدرايل. ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،ٕاشاكلية المتويل وتعبئة >دخارٕاشاكلية المتويل وتعبئة >دخارٕاشاكلية المتويل وتعبئة >دخارٕاشاكلية المتويل وتعبئة >دخار: : : : شفويشفويشفويشفوي �
  >شرتايك.ٔاعضاء فريق التحالف للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،2014201420142014التدابري اجلبائية لقانون املالية لسـنة التدابري اجلبائية لقانون املالية لسـنة التدابري اجلبائية لقانون املالية لسـنة التدابري اجلبائية لقانون املالية لسـنة : : : : شفويشفويشفويشفوي �

    ::::وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطروزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطروزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطروزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر

ٔاعضاء فريق أالصا] للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،عدم استيعاب أالحياء اجلامعية للعدد املزتايد من الطلبةعدم استيعاب أالحياء اجلامعية للعدد املزتايد من الطلبةعدم استيعاب أالحياء اجلامعية للعدد املزتايد من الطلبةعدم استيعاب أالحياء اجلامعية للعدد املزتايد من الطلبة: : : : شفويشفويشفويشفوي �
  واملعارصة.

        ::::الشباب والرياضةالشباب والرياضةالشباب والرياضةالشباب والرياضةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .>سـتقاليل ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،احتضان بالدV ل�ٔس العامل لٔالنديةاحتضان بالدV ل�ٔس العامل لٔالنديةاحتضان بالدV ل�ٔس العامل لٔالنديةاحتضان بالدV ل�ٔس العامل لٔالندية شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

        

        

        

        

        

        

        

        
    ٔاسـئD جيمعها وحدة املوضوع.ٔاسـئD جيمعها وحدة املوضوع.ٔاسـئD جيمعها وحدة املوضوع.ٔاسـئD جيمعها وحدة املوضوع. �

________________________________________________________________________________    
    من النظام اTاخيلمن النظام اTاخيلمن النظام اTاخيلمن النظام اTاخيل    254254254254املادة املادة املادة املادة 

تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Eيق االٔسـئD املدرجة يف جدول االٔعامل تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Eيق االٔسـئD املدرجة يف جدول االٔعامل تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Eيق االٔسـئD املدرجة يف جدول االٔعامل تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Eيق االٔسـئD املدرجة يف جدول االٔعامل تسـمتر جلسة االٔسـئD الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق EالٔسـئD االٓنية واجلزء املتعلق EالٔسـئD اليت تسـمتر جلسة االٔسـئD الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق EالٔسـئD االٓنية واجلزء املتعلق EالٔسـئD اليت تسـمتر جلسة االٔسـئD الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق EالٔسـئD االٓنية واجلزء املتعلق EالٔسـئD اليت تسـمتر جلسة االٔسـئD الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق EالٔسـئD االٓنية واجلزء املتعلق EالٔسـئD اليت 
        عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤو] عهنا، وذ¨ وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤو] عهنا، وذ¨ وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤو] عهنا، وذ¨ وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤو] عهنا، وذ¨ وفق املسطرة التالية :

        تعطى اللكمة لعضو ا®لس لعرض السؤال وللوزير للجواب كام ييل:تعطى اللكمة لعضو ا®لس لعرض السؤال وللوزير للجواب كام ييل:تعطى اللكمة لعضو ا®لس لعرض السؤال وللوزير للجواب كام ييل:تعطى اللكمة لعضو ا®لس لعرض السؤال وللوزير للجواب كام ييل:
        ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب عىل اجلواب،ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب عىل اجلواب،ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب عىل اجلواب،ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب عىل اجلواب، - - - - 
    ثة دقائق لٕالجابة عن السؤال والرد عىل التعقيب،ثة دقائق لٕالجابة عن السؤال والرد عىل التعقيب،ثة دقائق لٕالجابة عن السؤال والرد عىل التعقيب،ثة دقائق لٕالجابة عن السؤال والرد عىل التعقيب،ثالثالثالثال - - - - 

        حيتفظ املتدخل، يف ٕاطار عرض السؤال ٔاو اجلواب عليه، حبقه ف¶ تبقى من احلزي الزمين احملدد ´، للتعقيب ٔاو الرد عليه.حيتفظ املتدخل، يف ٕاطار عرض السؤال ٔاو اجلواب عليه، حبقه ف¶ تبقى من احلزي الزمين احملدد ´، للتعقيب ٔاو الرد عليه.حيتفظ املتدخل، يف ٕاطار عرض السؤال ٔاو اجلواب عليه، حبقه ف¶ تبقى من احلزي الزمين احملدد ´، للتعقيب ٔاو الرد عليه.حيتفظ املتدخل، يف ٕاطار عرض السؤال ٔاو اجلواب عليه، حبقه ف¶ تبقى من احلزي الزمين احملدد ´، للتعقيب ٔاو الرد عليه.
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