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        ::::التجهيز والنقلالتجهيز والنقلالتجهيز والنقلالتجهيز والنقلوزارة وزارة وزارة وزارة 
يضاء :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي � ناء ا�ار ا بوب يف  نظر يف طريقة تفريغ امحلوالت اخلاصة � يضاءإعادة ا ناء ا�ار ا بوب يف  نظر يف طريقة تفريغ امحلوالت اخلاصة � يضاءإعادة ا ناء ا�ار ا بوب يف  نظر يف طريقة تفريغ امحلوالت اخلاصة � يضاءإعادة ا ناء ا�ار ا بوب يف  نظر يف طريقة تفريغ امحلوالت اخلاصة � بإعادة ا ي حل بل ي حل بل ي حل بل ي حل للللل للمستشارين احملرتمني     ،،،،مممم

سادة  تجمع الوطين لألحرارلا     .لأعضاء فريق ا
بالدA :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي �  Cتدبري قطاع املواAبالد  Cتدبري قطاع املواAبالد  Cتدبري قطاع املواAبالد  Cسادة     ،،،،ببببتدبري قطاع املوا لشارين احملرتمني ا تجمع الللمست     .وطين لألحرارلأعضاء فريق ا
سادة نين احملرتميللمستشار    ،،،،الربAمج الوطين للطرق �لعامل القرويالربAمج الوطين للطرق �لعامل القرويالربAمج الوطين للطرق �لعامل القرويالربAمج الوطين للطرق �لعامل القروي :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي �     .أعضاء فريق األصاR واملعارصةل ا
نقل ::::شفويشفويشفويشفوي � نقلحترير قطاع ا نقلحترير قطاع ا نقلحترير قطاع ا سادة     ،،،،للللحترير قطاع ا لشارين احملرتمني ا تقاليلللمست W سـأعضاء الفريق.    
سادةنين احملرتميللمستشار    ،،،،تأخر الرحالت اجلويةتأخر الرحالت اجلويةتأخر الرحالت اجلويةتأخر الرحالت اجلوية ::::شفويشفويشفويشفوي � سعداوي، عبد  ل ا يد ا لا هامشي عبد الرحمي العاليفمحل ل، ا

سموين،  ييللا فضنارص أزاكغ، محمد      ))))احلريكاحلريكاحلريكاحلريك....فففف.(.(.(.(ب

        ::::التشغيل والتكوين المهني التشغيل والتكوين المهني التشغيل والتكوين المهني التشغيل والتكوين المهني وزارة وزارة وزارة وزارة 
يو :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي � سو ئات ا ية عىل مجموعة من ا ية ا يوتعممي ا سو ئات ا ية عىل مجموعة من ا ية ا يوتعممي ا سو ئات ا ية عىل مجموعة من ا ية ا يوتعممي ا سو ئات ا ية عىل مجموعة من ا ية ا سـتعممي ا ل لصح سـتغط ل لصح سـتغط ل لصح سـتغط ل لصح لفلفلفلفتغط سادة     ،،،،rrrrننننيةيةيةية////لللل لشارين احملرتمني ا أعضاء للمست

تحالف Wشرتايك     .لفريق ا
يل اخلادمات القارصات وا ظا ظا ظا ظاتتتتنايمنايمنايمنايم ::::شفويشفويشفويشفوي � يل اخلادمات القارصات واهرة  يل اخلادمات القارصات واهرة  يل اخلادمات القارصات واهرة  سادة نين احملرتميللمستشار    ،،،،ععععتداء علهينتداء علهينتداء علهينتداء علهينإلإلإلإلتتتتشغشغشغشغهرة  أعضاء فريق ل ا

    .األصاR واملعارصة

        ::::الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة وزارة وزارة وزارة وزارة 
ية :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي � نا ية ا يةرسيع وثرية اإلسرتا نا ية ا يةرسيع وثرية اإلسرتا نا ية ا يةرسيع وثرية اإلسرتا نا ية ا عرسيع وثرية اإلسرتا لص يج عت لص يج عت لص يج عت لص يج سادة     ،،،،تتتتت لشارين احملرتمني ا يدرايلللمست     .لفأعضاء الفريق ا

        ::::الثقافة الثقافة الثقافة الثقافة     وزارةوزارةوزارةوزارة
نان املغريب :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي � نان املغريبحامية ا نان املغريبحامية ا نان املغريبحامية ا سادة     ،،،،لفلفلفلفحامية ا لشارين احملرتمني ا توريللمست     .سـأعضاء الفريق ا�

    ::::المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارةالمنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارةالمنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارةالمنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارةوزارة وزارة وزارة وزارة الالالال
تاجئ احلوار Wج�عي :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي � تاجئ احلوار Wج�عييل  تاجئ احلوار Wج�عييل  تاجئ احلوار Wج�عييل  نيل  نتفع نتفع نتفع سادة     ،،،،تفع لشارين احملرتمني ا بدللمست عبد هللا عطاش،   اإل� حلوطي، محمد ع

شغل �ملغرب ....مممم((((.رماش شغل �ملغربWحتاد الوطين  شغل �ملغربWحتاد الوطين  شغل �ملغربWحتاد الوطين      ))))للللللللWحتاد الوطين 
يأة املركزية للوقاية من الرشوة ::::شفويشفويشفويشفوي � ها معل ا يأة املركزية للوقاية من الرشوةالصعو�ت اليت يعر ها معل ا يأة املركزية للوقاية من الرشوةالصعو�ت اليت يعر ها معل ا يأة املركزية للوقاية من الرشوةالصعو�ت اليت يعر ها معل ا للللههههالصعو�ت اليت يعر سادة نين احملرتميللمستشار    ،،،،فففف أعضاء فريق ل ا

    .األصاR واملعارصة

        ::::الشؤون الخارجية والتعاون الشؤون الخارجية والتعاون الشؤون الخارجية والتعاون الشؤون الخارجية والتعاون وزارة وزارة وزارة وزارة 
تصاديني و ::::    شفويشفويشفويشفوي � W يق بني امللحقني تصاديني وا W يق بني امللحقني تصاديني وا W يق بني امللحقني تصاديني وا W يق بني امللحقني ققققا ناعةللللتتتتننننسـسـسـسـ تجارة وا ناعةغرف ا تجارة وا ناعةغرف ا تجارة وا ناعةغرف ا تجارة وا لصغرف ا لصل لصل لصل سادة نين احملرتميللمستشار    ،،،،ل فريق الأعضاء ل ا

    .Wشرتايك

        ::::    الصحةالصحةالصحةالصحةوزارة وزارة وزارة وزارة 
ية ::::    شفويشفويشفويشفوي � يةاخلصاص يف األطر ا يةاخلصاص يف األطر ا يةاخلصاص يف األطر ا سادة نين احملرتميللمستشار    ،،،،لطلطلطلطبببباخلصاص يف األطر ا     .أعضاء فريق األصاR واملعارصةل ا
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        ::::الطاقة والمعادن والماء والبيئة الطاقة والمعادن والماء والبيئة الطاقة والمعادن والماء والبيئة الطاقة والمعادن والماء والبيئة وزارة وزارة وزارة وزارة 
ياه العادمة ::::    شفويشفويشفويشفوي � تعامل ا ياه العادمةإعادة ا تعامل ا ياه العادمةإعادة ا تعامل ا ياه العادمةإعادة ا تعامل ا ملإعادة ا ملسـ ملسـ ملسـ سادةنين احملرتميللمستشار    ،،،،سـ سعداوي، ،عبد القادر قوضاض ل ا يد ا بد ا ل  محل  ع

يد ا حلبد ا � بد هللا أبوزيد،ع برصيعناكري، سن  بل      .))))احلريكاحلريكاحلريكاحلريك....فففف.(.(.(.(حل

        ::::السياحة السياحة السياحة السياحة وزارة وزارة وزارة وزارة 
ياحة ::::    شفويشفويشفويشفوي � تب املغريب  تابعة  ندويات ا ية ا ياحةتدبري مزيا تب املغريب  تابعة  ندويات ا ية ا ياحةتدبري مزيا تب املغريب  تابعة  ندويات ا ية ا ياحةتدبري مزيا تب املغريب  تابعة  ندويات ا ية ا سـتدبري مزيا ل ب مل سـن ل ب مل سـن ل ب مل سـن ل ب مل للللللللن سادة نين احملرتميللمستشار    ،،،،للمكللمكللمكللمك أعضاء فريق ل ا

    .األصاR واملعارصة
ية �خلارج ::::شفويشفويشفويشفوي � يا ندويات ا ية �خلارجا يا ندويات ا ية �خلارجا يا ندويات ا ية �خلارجا يا ندويات ا ححححا سـ ب سـمل ب سـمل ب سـمل ب سادة     ،،،،للللمل لشارين احملرتمني ا     .أعضاء الفريق Wشرتايكللمست

        ::::    الصناعة التقليديةالصناعة التقليديةالصناعة التقليديةالصناعة التقليديةوزارة وزارة وزارة وزارة 
يديني ::::شفويشفويشفويشفوي � ناع ا يدينيمآل ا ناع ا يدينيمآل ا ناع ا يدينيمآل ا ناع ا تقلمآل ا تقللص تقللص تقللص سادةنين احملرتميللمستشار    ،،،،لللللص سعداوي،  ل ا يد ا بد ا لمعر مكدر،  محل يلع ياد ،خمعر أد ع 

ييب     ))))احلريكاحلريكاحلريكاحلريك....فففف.(.(.(.(عيد أرزيقي س ،لطا

        ::::االقتصاد والمالية االقتصاد والمالية االقتصاد والمالية االقتصاد والمالية وزارة وزارة وزارة وزارة 
يعات العقارية :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي � يع ا ية عىل  يعات العقاريةيق املراجعة الرض يع ا ية عىل  يعات العقاريةيق املراجعة الرض يع ا ية عىل  يعات العقاريةيق املراجعة الرض يع ا ية عىل  بيق املراجعة الرض مج بب مج بب مج بب مج ملب ملتط ملتط ملتط سادة     ،،،،ييييببببتط لشارين احملرتمني ا تجمع للمست لأعضاء فريق ا

    .الوطين لألحرار
ية �ملغرب :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي � ت¢رات األ Wية �ملغرب ت¢رات األ Wية �ملغرب ت¢رات األ Wية �ملغرب ت¢رات األ Wججججننننبببب سادة     ،،،،سسسس لشارين احملرتمني ا     .سـتقاليلأعضاء الفريق Wللمست
نازعات  ::::شفويشفويشفويشفوي � نازعات ا نازعات ا نازعات ا سجململململا ترصحي � يام بإجراءات ا سجند ا ترصحي � يام بإجراءات ا سجند ا ترصحي � يام بإجراءات ا سجند ا ترصحي � يام بإجراءات ا لند ا ل لع ل لع ل لع ل سادة     ،،،،ل العقاريل العقاريل العقاريل العقاريلقلقلقلقع لشارين احملرتمني ا أعضاء الفريق للمست

تقاليل Wسـ.    
ت¢رات  ::::شفويشفويشفويشفوي � ت¢رات رضورة الهنوض �ال ت¢رات رضورة الهنوض �ال ت¢رات رضورة الهنوض �ال سادة     اخلاصة،اخلاصة،اخلاصة،اخلاصة،سسسسرضورة الهنوض �ال لشارين احملرتمني ا تقاليلللمست W سـأعضاء الفريق.    
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نظام ا�اخيل128128128128املادة املادة املادة املادة  نظام ا�اخيل من ا نظام ا�اخيل من ا نظام ا�اخيل من ا     لللل من ا
تجاوز ثالث  ية طارئة يف مدة ال سة إحاطة ا�لس علام  ند بداية لك  تجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلق  ية طارئة يف مدة ال سة إحاطة ا�لس علام  ند بداية لك  تجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلق  ية طارئة يف مدة ال سة إحاطة ا�لس علام  ند بداية لك  تجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلق  ية طارئة يف مدة ال سة إحاطة ا�لس علام  ند بداية لك  تلرؤساء الفرق احلق  بقض جل تع بقض جل تع بقض جل تع بقض جل بار الريس هبذا الطلب برساR ساعة عىل ....دقائقدقائقدقائقدقائق) ) ) ) 3333((((ع بار الريس هبذا الطلب برساR ساعة عىل وجيب إ بار الريس هبذا الطلب برساR ساعة عىل وجيب إ بار الريس هبذا الطلب برساR ساعة عىل وجيب إ ئوجيب إ ئخ ئخ ئخ خ

سة تاح ا بل ا سةاألقل  تاح ا بل ا سةاألقل  تاح ا بل ا سةاألقل  تاح ا بل ا جللاألقل  جللت جللت جللت ففففت     ....قققق
نظام ا�اخيل298298298298املادة املادة املادة املادة  نظام ا�اخيل من ا نظام ا�اخيل من ا نظام ا�اخيل من ا     لللل من ا

ئ¨ ا سة األ ئ¨ امتر  سة األ ئ¨ امتر  سة األ ئ¨ امتر  سة األ سـمتر  سـجل سـجل سـجل جل ئ¨ املدرجة يف جدول األعامل تتتتسـسـسـسـ تابعة �يق األ شة عامة  نا ئ¨ اليت تلهيا  تعلق �أل ية واجلزء ا ئ¨ اآل تعلق �أل ئ¨ املدرجة يف جدول األعامل ية بعد إهناء اجلزء ا تابعة �يق األ شة عامة  نا ئ¨ اليت تلهيا  تعلق �أل ية واجلزء ا ئ¨ اآل تعلق �أل ئ¨ املدرجة يف جدول األعامل ية بعد إهناء اجلزء ا تابعة �يق األ شة عامة  نا ئ¨ اليت تلهيا  تعلق �أل ية واجلزء ا ئ¨ اآل تعلق �أل ئ¨ املدرجة يف جدول األعامل ية بعد إهناء اجلزء ا تابعة �يق األ شة عامة  نا ئ¨ اليت تلهيا  تعلق �أل ية واجلزء ا ئ¨ اآل تعلق �أل سـية بعد إهناء اجلزء ا مب ق سـ مل ن سـ مل سـه مب ق سـ مل ن سـ مل سـه مب ق سـ مل ن سـ مل سـه مب ق سـ مل ن سـ مل ممممه للللشفشفشفشف
ية  تا سطرة ا سؤوR عهنا، وذÃ وفق ا بعا للقطاعات أو الوزارات ا ها  ية عىل أساس  تا سطرة ا سؤوR عهنا، وذÃ وفق ا بعا للقطاعات أو الوزارات ا ها  ية عىل أساس  تا سطرة ا سؤوR عهنا، وذÃ وفق ا بعا للقطاعات أو الوزارات ا ها  ية عىل أساس  تا سطرة ا سؤوR عهنا، وذÃ وفق ا بعا للقطاعات أو الوزارات ا ها  لعىل أساس  ل مل مل لت ل مل مل لت ل مل مل لت ل مل مل ت     ::::جتمجتمجتمجتميعيعيعيع

سؤال : : : : أوال أوال أوال أوال  سؤال تعطى اللكمة لواضع ا سؤال تعطى اللكمة لواضع ا سؤال تعطى اللكمة لواضع ا تجاوز ثالث دقائق ؛للللتعطى اللكمة لواضع ا سؤا� يف ظرف ال  تجاوز ثالث دقائق ؛يقدم ملخصا  سؤا� يف ظرف ال  تجاوز ثالث دقائق ؛يقدم ملخصا  سؤا� يف ظرف ال  تجاوز ثالث دقائق ؛يقدم ملخصا  سؤا� يف ظرف ال  ييقدم ملخصا  ل يل ل يل ل يل ل     ل
يا  Ì يا Ì يا Ì يا Ìتجاوز ثالث دقائق ؛: : : : نننن سؤال يف مدة ال  تجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن ا سؤال يف مدة ال  تجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن ا سؤال يف مدة ال  تجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن ا سؤال يف مدة ال  تتعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن ا تل تل تل     ل
ثا  Ì ثا Ì ثا Ì ثا Ìتني ؛: : : : لللل تني ا يب د تعدى هذا ا يب عىل أساس أال  سؤال  تني ؛تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب ا تني ا يب د تعدى هذا ا يب عىل أساس أال  سؤال  تني ؛تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب ا تني ا يب د تعدى هذا ا يب عىل أساس أال  سؤال  تني ؛تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب ا تني ا يب د تعدى هذا ا يب عىل أساس أال  سؤال  نتعطى اللكمة يف الهناية لصاحب ا يق تعق نتعق يق تعق نتعق يق تعق نتعق يق تعق ثتعق ل ثلل ل ثلل ل ثلل ل قلل ي قل ي قل ي قل ي     ل
تنيميكن للوزير الرد عميكن للوزير الرد عميكن للوزير الرد عميكن للوزير الرد ع: : : : رابعا رابعا رابعا رابعا  تني ا تجاوز د يحات الرضورية يف ظرف ال  تو شار إذا رأى من شأن ذÃ تقدمي ا يب ا تنيىل  تني ا تجاوز د يحات الرضورية يف ظرف ال  تو شار إذا رأى من شأن ذÃ تقدمي ا يب ا تنيىل  تني ا تجاوز د يحات الرضورية يف ظرف ال  تو شار إذا رأى من شأن ذÃ تقدمي ا يب ا تنيىل  تني ا تجاوز د يحات الرضورية يف ظرف ال  تو شار إذا رأى من شأن ذÃ تقدمي ا يب ا نىل  يق نتعق يق نتعق يق نتعق يق ثتعق ثس ثس ثس قس ي ض ل قت ي ض ل قت ي ض ل قت ي ض ل ت     ....ململململ
    

ساعة  سة عىل ا ساعة نطلق ا سة عىل ا ساعة نطلق ا سة عىل ا ساعة نطلق ا سة عىل ا لنطلق ا جلل لت جلل لت جلل لت جلل يةت ثا يةا ثا يةا ثا يةا ثا نا نل نل نل نصف زوW     ل نصف زوW و ا نصف زوW و ا نصف زوW و ا     ::::30303030hhhh14141414    للللو ا


