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ﺷﻔﻮي :ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴـﻴﺎﺳﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ابﻻﺳﺘامثر واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﳋﺪﻣﺎت ،ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﶈﱰﻣﲔ اﻟﺴﺎدة ٔاﻋﻀﺎء
ﻓﺮﻳﻖ ا ٔﻻﺻﺎةل واﳌﻌﺎﴏة.
ﺷﻔﻮي :ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴـﻴﺎﺳﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ابﻻﺳﺘامثر واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﳋﺪﻣﺎت ،ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﶈﱰﻣﲔ اﻟﺴﺎدة ٔاﻋﻀﺎء
اﻟﻔﺮﻳﻖ الاﺳـﺘﻘﻼﱄ.
ﺷﻔﻮي :ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴـﻴﺎﺳﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ابﻻﺳﺘامثر واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﳋﺪﻣﺎت ،ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﶈﱰﻣﲔ اﻟﺴﺎدة ٔاﻋﻀﺎء
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﳊﺮﰾ.
ﺷﻔﻮي :ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴـﻴﺎﺳﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ابﻻﺳﺘامثر واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﳋﺪﻣﺎت ،ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﶈﱰﻣﲔ اﻟﺴﺎدة ٔاﻋﻀﺎء
ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻮﻃﲏ ﻟ ٔﻼﺣﺮار.
ﺷﻔﻮي :اﻟﺴـﻴﺎﺳﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ابﻻﺳﺘامثر واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﳋﺪﻣﺎت ،ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﶈﱰﻣﲔ اﻟﺴﺎدة ٔاﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ
الاﺷﱰاﰾ.
ﺷﻔﻮي :ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴـﻴﺎﺳﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ابﻻﺳﺘامثر واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﳋﺪﻣﺎت ،ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﶈﱰﻣﲔ اﻟﺴﺎدة ٔاﻋﻀﺎء
اﻟﻔﺮﻳﻖ ادلﺳـﺘﻮري.
ﺷﻔﻮي :إﺟﺮاءات ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱱاﻣﺎت اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﺠﺎوز ﻋﻮاﺋﻖ الاﺳﺘامثر،ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﶈﱰﻣﲔ اﻟﺴﺎدة ٔاﻋﻀﺎء ﻓﺮﻳﻖ
اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ الاﺷﱰاﰾ.
ﺷﻔﻮي :اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻟﱵ ﺗﻌﻴﻖ الاﺳﺘامثر ،ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﶈﱰﻣﲔ اﻟﺴﺎدة ٔاﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻔﻴﺪراﱄ.
ﺷﻔﻮي :ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴـﻴﺎﺳﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ابﻻﺳﺘامثر واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﳋﺪﻣﺎت ،ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﶈﱰﻣﲔ اﻟﺴﺎدة ٔاﻋﻀﺎء
ﶍﻮﻋﺔ الاﲢﺎد اﳌﻐﺮﰊ ﻟﻠﺸﻐﻞ.
ﺷﻔﻮي :ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴـﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ابﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﳋﺪﻣﺎت والاﺳﺘامثر ،ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﶈﱰﻣﲔ اﻟﺴﺎدة ٔاﻋﻀﺎء
ﶍﻮﻋﺔ الاﲢﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺸﻐﻞ ابﳌﻐﺮب.

 ٔاﺳـﺌةل ﳚﻤﻌﻬﺎ وﺣﺪة اﳌﻮﺿﻮع.
____________________
اﻟﻔﺼﻞ  100ﻣﻦ ادلﺳـﺘﻮر:
ﺗﻘﺪم اﻻٔﺟﻮﺑﺔ ﻋﲆ اﻻٔﺳـﺌةل اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ابﻟﺴـﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ،وﲣﺼﺺ ﻟﻬﺬﻩ اﻻٔﺳـﺌةل ﺟﻠﺴﺔ واﺣﺪة ﰻ ﺷﻬﺮ ،وﺗﻘﺪم اﻻٔﺟﻮﺑﺔ ﻋﳯﺎ ٔاﻣﺎم اجملﻠﺲ اذلي
ﻳﻌﻨﻴﻪ اﻻٔﻣﺮ ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﲔ ﻳﻮﻣﺎ اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﻻٕﺣﺎةل اﻻٔﺳـﺌةل إﱃ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ.
ﺗﻨﻄﻠﻖ اﳉﻠﺴﺔ ﻋﲆ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻮاﺣﺪة زوالا :13h00
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