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  :الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة ةراوز

، عبد فؤاد القادري، خليد اإلبراهيمي السادة ني احملترمينللمستشار، "مساندة"و " امتياز"برناجمي  ::::شفوي آين �

قامسي، حممد العزري، مجال بنربيعة، رفيق بناصر،عبد العايل احلسيسن، علي جغاوي، احلميد بلفيل، مصطفى ال

  .حممد يرعاه السباعي، سعيد كرم، أمحد بومكوك

  :وزارة التشغيل والتكوين املهين

محيد السعداوي،عبد احلميد  السادة حممد فضيلي،للمستشارين احملترمني، ظاهرة البطالة    ::::آينشفوي  �

 اهلامشي السموين، أولعيد الرداد، حلسن بوعود،  عمر أدخيل،عبد اهللا أشن،وحي، كوسكوس، احلسن قيش

 .حلسن بلبصري، عبد اهللا أبو زيد

زبيدة بوعياد، سعيد  السادة للمستشارين احملترمني ، إجراءات الصحة والسالمة باملقاوالت    ::::آينشفوي  �

اين أحمزون، املختار صواب، مولود سرار، حفيظ وشاك، لطيفة الزيواين، دمحان الدرهم، عمر مورو، مح

  .السقوقع، أبوبكر اعبيد، عبد الرمحن أشن

العلمي التازي، حلسن  السادة للمستشارين احملترمني،العراقيل اليت تعترض تنفيذ برنامج مقاوليت    ::::شفوي �

ين، حلبيب ر، مصطفى الشهوابيجديكن، إبراهيم احلب، عبد الرحيم عماين، عبد اهللا الغوثي، عبد الواحد الشاع

عبد  أمغار، حممد مفيد، شفيق بنكريان،عبد العزيز بوهدود، علي طلحة، خريي بلخري، عبد السالم لعلج، 

د أبرجي، عبد املالك امحاحمماد أمزال، عبد العزيز البنني،حلسن عباد،حلسن العواين، القادر سالمة، احلو املربوح،

 . املسعوداألعرج، حممد القندوسي، توفيق كميل، موالي احمند

عبد عبد احلميد فاحتي،  السادة للمستشارين احملترمني،مسامهة القطاع اخلاص يف توفري مناصب الشغل    ::::شفوي �

املالك أفرياط، عبد السالم خريات، حممد اهلبطي، عبد الرحيم الرماح، حممد لشكر، حممد دعيدعة، حسن 

 .رغيويأكليم، حسن القامسي، أمحد العاطفي، العريب حبشي، الصادق ال

حممد عداب  السادة للمستشارين احملترمني، يف منظومة الضمان االجتماعينيإدماج الصناع التقليدي    ::::شفوي �

عمو، أمحد حاجي، أمحد الرمحوين، حممد الزعيم، جناح عبد العزيز، أزغاري،العريب خربوش، عبد اللطيف ال

 .مي، عبد املوىل محري، حسان الغزوي، احلسن أكوجكال، فاروق شاهرياعبد الرحيم الزمز

  :وزارة االتصال

 إدريس السادة ني احملترمينللمستشار،  يف القنوات التلفزية بالقطب العمومياإلشهارتراجع عائدات  ::::شفوي �

، برطين حممد، البشري  حممداحلسايينبة، ارالراضي، عبد ايد املهاشي، عادل املعطي، نبيه حلسن، الغازي الغر

  .عمر اجلزويل، أمحد النماوي، سالمة احلفيظي،املهدي زركو، حممد تاضومانت محاد، عبد احلميد أبرشان،أهل
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  :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

 حكيم بن السادة ني احملترمينللمستشار، حماربة أنواع التطرف والغلو يف خطب بعض أئمة املساجد ::::شفوي �

، عابد شكيل، حممد املنصوري، أمحد ، حممد اجبييل، احتيت احلفيظعالل عزيوين السالم بلقشور، عبد مشاش،

 .السنييت، العريب احملرشي، أمحد الكور
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  من النظام الداخلي128املادة 

وجيب إخبار الرئيس ذا .دقائق) 3(مدة التتجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلق عند بداية كل جلسة إحاطة الس علما بقضية طارئة يف 

  .الطلب برسالة ساعة على األقل قبل افتتاح اجللسة

  من النظام الداخلي298املادة 

سئلة املدرجة تستمر جلسة األسئلة الشفهية بعد إاء اجلزء املتعلق باألسئلة اآلنية واجلزء املتعلق باألسئلة اليت تليها مناقشة عامة مبتابعة باقي األ

  :يف جدول األعمال على أساس جتميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤولة عنها، وذلك وفق املسطرة التالية 

   يتجاوز ثالث دقائق ؛ التعطى الكلمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاله يف ظرف: أوال 

   تتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى الكلمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال: ثانيا 

   الكلمة يف النهاية لصاحب السؤال للتعقيب على أساس أال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛ىتعط: ثالثا 

  .ميكن للوزير الرد على تعقيب املستشار إذا رأى من شأن ذلك تقدمي التوضيحات الضرورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني: رابعا 

 :30h14لى الساعة الثانية والنصف تنطلق اجللسة ع


