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        ::::التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطرالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطرالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطرالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطروزارة وزارة وزارة وزارة 
  السادةنين احملرتميللمستشار  ،سـبانية �لنسـبة للطلبة املغاربةسـبانية �لنسـبة للطلبة املغاربةسـبانية �لنسـبة للطلبة املغاربةسـبانية �لنسـبة للطلبة املغاربةإلإلإلإلااااالز�دة يف رسوم التسجيل �جلامعات الز�دة يف رسوم التسجيل �جلامعات الز�دة يف رسوم التسجيل �جلامعات الز�دة يف رسوم التسجيل �جلامعات  ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

    .أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار
    .أعضاء الفريق الفيدرايل  السادةنيرتمن احمليللمستشار  ،إقصاء موظفني من متابعة دراسـهتم اجلامعيةإقصاء موظفني من متابعة دراسـهتم اجلامعيةإقصاء موظفني من متابعة دراسـهتم اجلامعيةإقصاء موظفني من متابعة دراسـهتم اجلامعية ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

        ::::التجهيز والنقلالتجهيز والنقلالتجهيز والنقلالتجهيز والنقلوزارة وزارة وزارة وزارة 
معر أدخيل،   السادةنين احملرتميللمستشار  ،إخراج دفرت التحمالت ألر�ب سـيارات تعلمي السـياقةإخراج دفرت التحمالت ألر�ب سـيارات تعلمي السـياقةإخراج دفرت التحمالت ألر�ب سـيارات تعلمي السـياقةإخراج دفرت التحمالت ألر�ب سـيارات تعلمي السـياقة ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

    ))))احلريكاحلريكاحلريكاحلريك. . . . فففف( ( ( ( ....، عيد الطييبعبد امحليد السعداوي، سعيد أرزيقي، عبد القادر قوضاض
    .األصاe واملعارصةفريق أعضاء   السادةنين احملرتميللمستشار  ،ييييظاهرة النقل الرس ظاهرة النقل الرس ظاهرة النقل الرس ظاهرة النقل الرس  ::::شفويشفويشفويشفوي �
    .أعضاء الفريق lشرتايك  السادةنين احملرتميللمستشار  ،إصالح نظام منح رخص النقلإصالح نظام منح رخص النقلإصالح نظام منح رخص النقلإصالح نظام منح رخص النقل ::::شفويشفويشفويشفوي �
، عبد بنارص أزاكغعبد امحليد السعداوي،  السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،فك العزe عىل املناطق اجلبليةفك العزe عىل املناطق اجلبليةفك العزe عىل املناطق اجلبليةفك العزe عىل املناطق اجلبلية ::::شفويشفويشفويشفوي �

    ))))احلريكاحلريكاحلريكاحلريك. . . . فففف.( .( .( .(     ، الهامشي السموينحلناكري، حلسن بلبرصياrيد ا
    .أعضاء الفريق ا}سـتوري  السادةنين احملرتميللمستشار  ،الربyمج الوطين للطرق القرويةالربyمج الوطين للطرق القرويةالربyمج الوطين للطرق القرويةالربyمج الوطين للطرق القروية ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::الصحةالصحةالصحةالصحةوزارة وزارة وزارة وزارة 
أعضاء فريق األصاe  السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،وضعية أقسام الوالدة �ملستشفيات العموميةوضعية أقسام الوالدة �ملستشفيات العموميةوضعية أقسام الوالدة �ملستشفيات العموميةوضعية أقسام الوالدة �ملستشفيات العمومية ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

    .عارصةوامل
  السادةنين احملرتميللمستشار  ،د من ظاهرة ارتفاع أمثنة األدويةد من ظاهرة ارتفاع أمثنة األدويةد من ظاهرة ارتفاع أمثنة األدويةد من ظاهرة ارتفاع أمثنة األدويةحلحلحلحلف� خيص اف� خيص اف� خيص اف� خيص االوزارة الوزارة الوزارة الوزارة حصي~ جمهودات حصي~ جمهودات حصي~ جمهودات حصي~ جمهودات  ::::شفويشفويشفويشفوي �

    .أعضاء فريق األصاe واملعارصة
 نين احملرتميللمستشار     ،،،،اخلصاص ا�ي تعرفه املستشفيات �لنسـبة لألطر اإلدارية واملمرضني واألطباءاخلصاص ا�ي تعرفه املستشفيات �لنسـبة لألطر اإلدارية واملمرضني واألطباءاخلصاص ا�ي تعرفه املستشفيات �لنسـبة لألطر اإلدارية واملمرضني واألطباءاخلصاص ا�ي تعرفه املستشفيات �لنسـبة لألطر اإلدارية واملمرضني واألطباء ::::شفويشفويشفويشفوي �

    .lسـتقاليل أعضاء الفريق السادة

        ::::الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةالصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةالصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةالصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةوزارة وزارة وزارة وزارة 
أعضاء فريق التجمع  السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،ما تعرفه سوق مادة زيت  الزيتون من تالعباتما تعرفه سوق مادة زيت  الزيتون من تالعباتما تعرفه سوق مادة زيت  الزيتون من تالعباتما تعرفه سوق مادة زيت  الزيتون من تالعبات ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

    .الوطين لألحرار

        ::::الثقافةالثقافةالثقافةالثقافةوزارة وزارة وزارة وزارة 
أعضاء فريق  السادة نين احملرتمير للمستشا    ،،،،الوطينالوطينالوطينالوطين    ففففتوفري آليات العمل الرضورية ملؤسسة األرشـيتوفري آليات العمل الرضورية ملؤسسة األرشـيتوفري آليات العمل الرضورية ملؤسسة األرشـيتوفري آليات العمل الرضورية ملؤسسة األرشـي ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

    .التحالف lشرتايك

    ::::الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامةالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامةالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامةالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة

    .lسـتقاليلفريق الأعضاء  السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،إصالح صندوق املقاصةإصالح صندوق املقاصةإصالح صندوق املقاصةإصالح صندوق املقاصة ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 العاليف، عبد امحليد عبد الرحمي السادة نيرتمن احمليللمستشار     ،،،،    ا}مع ا�صص لصندوق املقاصةا}مع ا�صص لصندوق املقاصةا}مع ا�صص لصندوق املقاصةا}مع ا�صص لصندوق املقاصة  ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

    ))))احلريكاحلريكاحلريكاحلريك((((.السعداوي،عبد هللا أبوزيد، محمد الكبوري، معر مكدر
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    .األصاe واملعارصةأعضاء فريق  السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،إصالح صندوق املقاصةإصالح صندوق املقاصةإصالح صندوق املقاصةإصالح صندوق املقاصة  ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
    .أعضاء الفريق lشرتايك السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،إصالح صندوق املقاصةإصالح صندوق املقاصةإصالح صندوق املقاصةإصالح صندوق املقاصة  ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

    ::::االقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةوزارة وزارة وزارة وزارة 

        .أعضاء الفريق lسـتقاليل  السادةنين احملرتميللمستشار  ،إرتفاع نسـبة فوائد القروضإرتفاع نسـبة فوائد القروضإرتفاع نسـبة فوائد القروضإرتفاع نسـبة فوائد القروض ::::شفويشفويشفويشفوي �

    ::::وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئةوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئةوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئةوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

    .صاe واملعارصةاألأعضاء فريق   السادةنين احملرتميللمستشار  ،حامية بعض املراكز من آ�ر الفيضاyتحامية بعض املراكز من آ�ر الفيضاyتحامية بعض املراكز من آ�ر الفيضاyتحامية بعض املراكز من آ�ر الفيضاyت ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::الصناعة التقليديةالصناعة التقليديةالصناعة التقليديةالصناعة التقليديةوزارة وزارة وزارة وزارة 
        .أعضاء الفريق lسـتقاليل  السادةنين احملرتميللمستشار  ،رضورة تعممي األفرنة الغازيةرضورة تعممي األفرنة الغازيةرضورة تعممي األفرنة الغازيةرضورة تعممي األفرنة الغازية ::::شفويشفويشفويشفوي �
أعضاء فريق التجمع الوطين   السادةنين احملرتميللمستشار  ،الواقع السليب للرضائب عىل الصناع التقليدينيالواقع السليب للرضائب عىل الصناع التقليدينيالواقع السليب للرضائب عىل الصناع التقليدينيالواقع السليب للرضائب عىل الصناع التقليديني ::::شفويشفويشفويشفوي �

        .لألحرار
        
        
        
        
        
    
        
        
        
    
    
    

    ....سـئ~ جيمعها وحدة املوضوعسـئ~ جيمعها وحدة املوضوعسـئ~ جيمعها وحدة املوضوعسـئ~ جيمعها وحدة املوضوعأأأأ �
________________________________________________________________________________    

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

    ....األقل قبل افتتاح اجللسةاألقل قبل افتتاح اجللسةاألقل قبل افتتاح اجللسةاألقل قبل افتتاح اجللسة
    النظام ا}اخيلالنظام ا}اخيلالنظام ا}اخيلالنظام ا}اخيل    منمنمنمن    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
        ::::ة ة ة ة عىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤوe عهنا، وذ« وفق املسطرة التاليعىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤوe عهنا، وذ« وفق املسطرة التاليعىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤوe عهنا، وذ« وفق املسطرة التاليعىل أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤوe عهنا، وذ« وفق املسطرة التالي
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