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ٔاعضاء للمستشارين احملرتمني السادة     تطوير السـياسات املتعلقة �الست�ر والصناعة والتجارة واخلدمات،تطوير السـياسات املتعلقة �الست�ر والصناعة والتجارة واخلدمات،تطوير السـياسات املتعلقة �الست�ر والصناعة والتجارة واخلدمات،تطوير السـياسات املتعلقة �الست�ر والصناعة والتجارة واخلدمات،    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
        فريق أالصا7 واملعارصة.

ٔاعضاء  السادة نياحملرتم نللمستشاري الست�ر والصناعة والتجارة واخلدمات،الست�ر والصناعة والتجارة واخلدمات،الست�ر والصناعة والتجارة واخلدمات،الست�ر والصناعة والتجارة واخلدمات،تطوير السـياسات املتعلقة �تطوير السـياسات املتعلقة �تطوير السـياسات املتعلقة �تطوير السـياسات املتعلقة � شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
    الفريق ?سـتقاليل.

ٔاعضاء  السادة نياحملرتم نللمستشاري ،،،،تطوير السـياسات املتعلقة �الست�ر والصناعة والتجارة واخلدماتتطوير السـياسات املتعلقة �الست�ر والصناعة والتجارة واخلدماتتطوير السـياسات املتعلقة �الست�ر والصناعة والتجارة واخلدماتتطوير السـياسات املتعلقة �الست�ر والصناعة والتجارة واخلدمات شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 الفريق احلريك.

ٔاعضاء للمستشارين احملرتمني السادة     اعة والتجارة واخلدمات،اعة والتجارة واخلدمات،اعة والتجارة واخلدمات،اعة والتجارة واخلدمات،تطوير السـياسات املتعلقة �الست�ر والصنتطوير السـياسات املتعلقة �الست�ر والصنتطوير السـياسات املتعلقة �الست�ر والصنتطوير السـياسات املتعلقة �الست�ر والصن شفوي:شفوي:شفوي:شفوي:     �
    .التجمع الوطين لٔالحرارفريق 

ٔاعضاء الفريق للمستشارين احملرتمني السادة     السـياسات املتعلقة �الست�ر والصناعة والتجارة واخلدمات،السـياسات املتعلقة �الست�ر والصناعة والتجارة واخلدمات،السـياسات املتعلقة �الست�ر والصناعة والتجارة واخلدمات،السـياسات املتعلقة �الست�ر والصناعة والتجارة واخلدمات، شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
    ?شرتايك.

ٔاعضاء للمستشارين احملرتمني السادة     رة واخلدمات،رة واخلدمات،رة واخلدمات،رة واخلدمات،تطوير السـياسات املتعلقة �الست�ر والصناعة والتجاتطوير السـياسات املتعلقة �الست�ر والصناعة والتجاتطوير السـياسات املتعلقة �الست�ر والصناعة والتجاتطوير السـياسات املتعلقة �الست�ر والصناعة والتجا شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
    الفريق اHسـتوري.

ٔاعضاء فريق  السادة نين احملرتميللمستشار ،،،،ٕاجراءات تنفيذ الزتامات احلكومة لتجاوز عوائق ?ست�رٕاجراءات تنفيذ الزتامات احلكومة لتجاوز عوائق ?ست�رٕاجراءات تنفيذ الزتامات احلكومة لتجاوز عوائق ?ست�رٕاجراءات تنفيذ الزتامات احلكومة لتجاوز عوائق ?ست�ر شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
    التحالف ?شرتايك.

    ٔاعضاء الفريق الفيدرايل.للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،?ست�ر?ست�ر?ست�ر?ست�رالعراقيل اليت تعيق العراقيل اليت تعيق العراقيل اليت تعيق العراقيل اليت تعيق     شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
ٔاعضاء للمستشارين احملرتمني السادة     تطوير السـياسات املتعلقة �الست�ر والصناعة والتجارة واخلدمات،تطوير السـياسات املتعلقة �الست�ر والصناعة والتجارة واخلدمات،تطوير السـياسات املتعلقة �الست�ر والصناعة والتجارة واخلدمات،تطوير السـياسات املتعلقة �الست�ر والصناعة والتجارة واخلدمات،    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

    مجموعة ?حتاد املغريب للشغل.
ضاء ٔاعللمستشارين احملرتمني السادة     تطوير السـياسات العمومية املرتبطة �لصناعة واخلدمات و?ست�ر،تطوير السـياسات العمومية املرتبطة �لصناعة واخلدمات و?ست�ر،تطوير السـياسات العمومية املرتبطة �لصناعة واخلدمات و?ست�ر،تطوير السـياسات العمومية املرتبطة �لصناعة واخلدمات و?ست�ر، شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

    مجموعة ?حتاد الوطين للشغل �ملغرب.
        
    

    ٔاسـئa جيمعها وحدة املوضوع.ٔاسـئa جيمعها وحدة املوضوع.ٔاسـئa جيمعها وحدة املوضوع.ٔاسـئa جيمعها وحدة املوضوع. �
________________________________________________________________________________    

    من اHسـتور:من اHسـتور:من اHسـتور:من اHسـتور:    100100100100الفصل الفصل الفصل الفصل 
ي ي ي ي ا ٔامام اsلس اrا ٔامام اsلس اrا ٔامام اsلس اrا ٔامام اsلس اrتقدم االٔجوبة عىل االٔسـئa املتعلقة �لسـياسة العامة من قبل رئيس احلكومة، وختصص لهذه االٔسـئa جلسة واحدة لك شهر، وتقدم االٔجوبة عهنتقدم االٔجوبة عىل االٔسـئa املتعلقة �لسـياسة العامة من قبل رئيس احلكومة، وختصص لهذه االٔسـئa جلسة واحدة لك شهر، وتقدم االٔجوبة عهنتقدم االٔجوبة عىل االٔسـئa املتعلقة �لسـياسة العامة من قبل رئيس احلكومة، وختصص لهذه االٔسـئa جلسة واحدة لك شهر، وتقدم االٔجوبة عهنتقدم االٔجوبة عىل االٔسـئa املتعلقة �لسـياسة العامة من قبل رئيس احلكومة، وختصص لهذه االٔسـئa جلسة واحدة لك شهر، وتقدم االٔجوبة عهن

    ....يعنيه االٔمر خالل الثالثني يوما املوالية ٕالحا7 االٔسـئa ٕاىل رئيس احلكومةيعنيه االٔمر خالل الثالثني يوما املوالية ٕالحا7 االٔسـئa ٕاىل رئيس احلكومةيعنيه االٔمر خالل الثالثني يوما املوالية ٕالحا7 االٔسـئa ٕاىل رئيس احلكومةيعنيه االٔمر خالل الثالثني يوما املوالية ٕالحا7 االٔسـئa ٕاىل رئيس احلكومة
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