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 :رئيس الحكومة
 

 :محور الجلسة 

 إشكاالت االستثمار ورهانات المحافظة على تنافسية المقاولة "

 ": والقدرة الشرائية للمواطنين 

 

ü س@?ر ورها=ت احملافظة 9ىل تنافس4یة املقاو1 والقدرة الرشائیة (لمواطنني :شفويB ن  ، ٕاشاكالتGلمس@شار)
الفریق Bشرتايك، الفریق Bس4تقاليل،  الفریق اWٔصا1 واملعارصة،فریق : (ةQٔعضاء فرق املعارضاحملرتمني السادة 

 ).الف[درايلالفریق ا\س4توري، 
ü س@?ر ورها=ت احلفاظ 9ىل دمع تنافس4یة املقاو1 والقدرة الرشائیة :شفويB ٕاشاكالت، Gنياحملرتم ن(لمس@شار 

 .Qٔعضاء الفریق احلريك السادة

ü سب رها=ت احلفاظ 9ىل  اسرتاتیجیة احلكومة :شفويe لgٔQ س@?ر منB الالت اليت تعوقiخB ملعاجلة
 .Qٔعضاء فریق التجمع الوطين لoٔحرار(لمس@شارGن احملرتمني السادة  ،تنافس4یة املقاو1 الوطنیة وmلق فرص الشغل

ü س@?ر العمويم :شفويB س@?ر اخلصويص وتوس4یع مردودیةB دمع ،Gعضاء فریق  لسادةا نياحملرتم ن(لمس@شارQٔ
 .التwالف Bشرتايك

ü لق فرص الشغل :شفويmس@?ر العمويم يف دمع املقاو1 وB ن احملرتمني السادة  ،دورGعضاء مجمو9ة (لمس@شارQٔ
  .Bحتاد املغريب (لشغل

ü س@?ر ورها=ت احملافظة 9ىل تنافس4یة املقاو1 والقدرة الرشائیة (لمواطنني :شفويB ن  ، ٕاشاكالتGلمس@شار)
 .Qٔعضاء مجمو9ة Bحتاد الوطين (لشغل |ملغرباحملرتمني السادة 
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 :من ا\س4تور 100الفصل 

لس ا�ي ا Qٔمام ا�تقدم اWٔجوبة 9ىل اWٔس4ئ� املتعلقة |لس4یاسة العامة من ق�ل رئ�س احلكومة، وختصص لهذه اWٔس4ئ� gلسة وا�دة لك شهر، وتقدم اWٔجوبة عهن
 .یعنیه اWٔمر mالل الثالثني یوما املوالیة ٕال�ا1 اWٔس4ئ� ٕاىل رئ�س احلكومة

 
 :03h10 العارشة والنصف صبا�اتنطلق اجللسة 9ىل السا9ة 

 


