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        ::::االقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةاالقتصاد والمالية    وزارةوزارةوزارةوزارة
 ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،إالجراءات املتخذة يف ٕاطار سـياسة إالقالع �قتصاديإالجراءات املتخذة يف ٕاطار سـياسة إالقالع �قتصاديإالجراءات املتخذة يف ٕاطار سـياسة إالقالع �قتصاديإالجراءات املتخذة يف ٕاطار سـياسة إالقالع �قتصادي ::::آىينآىينآىينآىين    شفويشفويشفويشفوي �

 .التجمع الوطين لٔالحرار
للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،شـية العامة للامليةشـية العامة للامليةشـية العامة للامليةشـية العامة للامليةت ت ت ت أالعىل للحساIت واملف أالعىل للحساIت واملف أالعىل للحساIت واملف أالعىل للحساIت واملف مآل التقارير اليت ينجزها ا@لس مآل التقارير اليت ينجزها ا@لس مآل التقارير اليت ينجزها ا@لس مآل التقارير اليت ينجزها ا@لس  شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

    .ٔاعضاء مجموعة �حتاد الوطين للشغل  Iملغرب

أالصا\  ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،تلZٔ البنوك يف دمع املقاوالت الصغرى واملتوسطةتلZٔ البنوك يف دمع املقاوالت الصغرى واملتوسطةتلZٔ البنوك يف دمع املقاوالت الصغرى واملتوسطةتلZٔ البنوك يف دمع املقاوالت الصغرى واملتوسطة شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 .واملعارصة

 .التجمع الوطين لٔالحرار ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،البعد اجلهوي لالست`ر العمويمالبعد اجلهوي لالست`ر العمويمالبعد اجلهوي لالست`ر العمويمالبعد اجلهوي لالست`ر العمويم شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
  .�شرتايك فريقالٔاعضاء للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،تقلص املساعدات املالية أالوروبيةتقلص املساعدات املالية أالوروبيةتقلص املساعدات املالية أالوروبيةتقلص املساعدات املالية أالوروبية شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
للمستشارين احملرتمني     ،،،،واخلدمات kIار البيضاءواخلدمات kIار البيضاءواخلدمات kIار البيضاءواخلدمات kIار البيضاءأالسس القانونية ملنح املزيانية لغرفة الصناعة والتجارة أالسس القانونية ملنح املزيانية لغرفة الصناعة والتجارة أالسس القانونية ملنح املزيانية لغرفة الصناعة والتجارة أالسس القانونية ملنح املزيانية لغرفة الصناعة والتجارة  شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

  .التجمع الوطين لٔالحرار ٔاعضاء فريقالسادة 
  .الفيدرايل فريقالٔاعضاء للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،نتاجئ اkمع العقاري لmو\نتاجئ اkمع العقاري لmو\نتاجئ اkمع العقاري لmو\نتاجئ اkمع العقاري لmو\ شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::الثقافةالثقافةالثقافةالثقافةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .احلريك فريقالٔاعضاء للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،وضعية الفنان املغريبوضعية الفنان املغريبوضعية الفنان املغريبوضعية الفنان املغريب ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

        ::::بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرةبالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرةبالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرةبالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة    ةةةةالمكلفالمكلفالمكلفالمكلفوزارة وزارة وزارة وزارة الالالال
 .احلريك فريقالٔاعضاء للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،2014201420142014 انطالق معلية مرحباانطالق معلية مرحباانطالق معلية مرحباانطالق معلية مرحبا ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 .�سـتقاليل فريقالٔاعضاء للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،اسـتقبال املغاربة املهاجرين Iخلارجاسـتقبال املغاربة املهاجرين Iخلارجاسـتقبال املغاربة املهاجرين Iخلارجاسـتقبال املغاربة املهاجرين Iخلارج ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

        ::::األوقاف والشؤون االسالميةاألوقاف والشؤون االسالميةاألوقاف والشؤون االسالميةاألوقاف والشؤون االسالميةوزارة وزارة وزارة وزارة     
 .أالصا\ واملعارصة ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،اختاذ بيوت هللا غطاء للسمرسة العقاريةاختاذ بيوت هللا غطاء للسمرسة العقاريةاختاذ بيوت هللا غطاء للسمرسة العقاريةاختاذ بيوت هللا غطاء للسمرسة العقارية شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقميوزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقميوزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقميوزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي
 .احلريك فريقالٔاعضاء للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،حامية املسـهت�حامية املسـهت�حامية املسـهت�حامية املسـهت� شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
    .�شرتايك ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،االٓ�ر السلبية لبعض إالجراءات غري املدروسةاالٓ�ر السلبية لبعض إالجراءات غري املدروسةاالٓ�ر السلبية لبعض إالجراءات غري املدروسةاالٓ�ر السلبية لبعض إالجراءات غري املدروسة شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::الشباب والرياضةالشباب والرياضةالشباب والرياضةالشباب والرياضةوزارة وزارة وزارة وزارة 
ٔاعضاء للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،معايري توزيع اkمع العمويم ا�صص لٔالندية الر�ضية لكرة القدممعايري توزيع اkمع العمويم ا�صص لٔالندية الر�ضية لكرة القدممعايري توزيع اkمع العمويم ا�صص لٔالندية الر�ضية لكرة القدممعايري توزيع اkمع العمويم ا�صص لٔالندية الر�ضية لكرة القدم شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .واملعارصةأالصا\  فريق

        ::::الصحةالصحةالصحةالصحةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .أالصا\ واملعارصة ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،اخلصاص يف أالطر الطبية Iلعامل القروياخلصاص يف أالطر الطبية Iلعامل القروياخلصاص يف أالطر الطبية Iلعامل القروياخلصاص يف أالطر الطبية Iلعامل القروي شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
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        ::::التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعيةالتضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعيةالتضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعيةالتضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعيةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،الوضعية املزرية اليت تعيشها واك\ التمنية �ج�عيةالوضعية املزرية اليت تعيشها واك\ التمنية �ج�عيةالوضعية املزرية اليت تعيشها واك\ التمنية �ج�عيةالوضعية املزرية اليت تعيشها واك\ التمنية �ج�عية شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .�سـتقاليل

        ::::الوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدنيالوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدنيالوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدنيالوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدني
 .�سـتقاليل ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،اجلامعة امللكية املغربية للقنصاجلامعة امللكية املغربية للقنصاجلامعة امللكية املغربية للقنصاجلامعة امللكية املغربية للقنص شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::والحكامةوالحكامةوالحكامةوالحكامةالمكلفة بالشؤون العامة المكلفة بالشؤون العامة المكلفة بالشؤون العامة المكلفة بالشؤون العامة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة 
 .أالصا\ واملعارصة ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،وضعية الطبقة الوسطىوضعية الطبقة الوسطىوضعية الطبقة الوسطىوضعية الطبقة الوسطى شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 .اkسـتوري ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،توزيع اkقيق املدمعتوزيع اkقيق املدمعتوزيع اkقيق املدمعتوزيع اkقيق املدمع شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 .�سـتقاليل الفريق ٔاعضاءللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،رضورة توفري املواد الغذائية خالل شهر رمضانرضورة توفري املواد الغذائية خالل شهر رمضانرضورة توفري املواد الغذائية خالل شهر رمضانرضورة توفري املواد الغذائية خالل شهر رمضان شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

    ةةةةلدى وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي المكلفلدى وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي المكلفلدى وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي المكلفلدى وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي المكلفالوزارة المنتدبة الوزارة المنتدبة الوزارة المنتدبة الوزارة المنتدبة 

        ::::بالتجارة الخارجيةبالتجارة الخارجيةبالتجارة الخارجيةبالتجارة الخارجية
 .التحالف �شرتايك ريقفٔاعضاء للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،نتاجئ اتفاقيات التبادل احلرنتاجئ اتفاقيات التبادل احلرنتاجئ اتفاقيات التبادل احلرنتاجئ اتفاقيات التبادل احلر شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        

        

        
  

        
    ٔاسـئ� جيمعها وحدة املوضوع.ٔاسـئ� جيمعها وحدة املوضوع.ٔاسـئ� جيمعها وحدة املوضوع.ٔاسـئ� جيمعها وحدة املوضوع. �

________________________________________________________________________________    
    من النظام اkاخيلمن النظام اkاخيلمن النظام اkاخيلمن النظام اkاخيل    128128128128املادة املادة املادة املادة 

) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برسا\ ساعة عىل ) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برسا\ ساعة عىل ) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برسا\ ساعة عىل ) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برسا\ 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 (
    االٔقل قبل افتتاح اجللسة.االٔقل قبل افتتاح اجللسة.االٔقل قبل افتتاح اجللسة.االٔقل قبل افتتاح اجللسة.

    من النظام اkاخيلمن النظام اkاخيلمن النظام اkاخيلمن النظام اkاخيل    298298298298املادة املادة املادة املادة 
ملدرجة يف جدول االٔعامل ملدرجة يف جدول االٔعامل ملدرجة يف جدول االٔعامل ملدرجة يف جدول االٔعامل االٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق Iالٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق Iالٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Iيق االٔسـئ� ااالٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق Iالٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق Iالٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Iيق االٔسـئ� ااالٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق Iالٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق Iالٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Iيق االٔسـئ� ااالٔسـئ� الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق Iالٔسـئ� االٓنية واجلزء املتعلق Iالٔسـئ� اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Iيق االٔسـئ� ا    تسـمتر جلسةتسـمتر جلسةتسـمتر جلسةتسـمتر جلسة

        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 :
                ضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاÀ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛ضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاÀ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛ضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاÀ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛ضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاÀ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛ٔاوال : تعطى اللكمة لوأاوال : تعطى اللكمة لوأاوال : تعطى اللكمة لوأاوال : تعطى اللكمة لوا

        �نيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛�نيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛�نيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛�نيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب 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 ؛

        وزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ· تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني.وزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ· تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني.وزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ· تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني.وزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ· تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني.رابعا : ميكن للرابعا : ميكن للرابعا : ميكن للرابعا : ميكن لل
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