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        ::::اإلسكان والتعمير والتنمية المجاليةاإلسكان والتعمير والتنمية المجاليةاإلسكان والتعمير والتنمية المجاليةاإلسكان والتعمير والتنمية المجاليةوزارة وزارة وزارة وزارة 
يح :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي � يحيذ بر�مج مدن بدون  يحيذ بر�مج مدن بدون  يحيذ بر�مج مدن بدون  صفيذ بر�مج مدن بدون  صفنف صفنف صفنف سادة     ،،،،تتتتنف لشارين احملرتمني ا تقاليلللمست  .سـأعضاء الفريق .
تصادي :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي � سكن . نني مع ا تصاديمعا�ة املوا سكن . نني مع ا تصاديمعا�ة املوا سكن . نني مع ا تصاديمعا�ة املوا سكن . نني مع ا ققققمعا�ة املوا ل لط لط لط سادة     ،،،،ط لشارين احملرتمني ا يد بنارص أزواكغللمست بد ا محل،  ع

بد القادر سعداوي،  عا برصيل سن  بل قوضاض، ابراهمي فضيل،   ).).).).احلريكاحلريكاحلريكاحلريك. . . . فففف. (. (. (. (حل
باب ركود :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي � باب ركودأ باب ركودأ باب ركودأ سادة     ،،،، سوق العقار يف املغرب سوق العقار يف املغرب سوق العقار يف املغرب سوق العقار يف املغربسـسـسـسـأ لشارين احملرتمني ا  .أعضاء فريق األصاX واملعارصةللمست
سادة     ،،،،قطاع اإلساكنقطاع اإلساكنقطاع اإلساكنقطاع اإلساكن ::::شفويشفويشفويشفوي � لشارين احملرتمني ا تقاليلللمست  .سـأعضاء الفريق .
ي_ للهنوض بقطا ::::شفويشفويشفويشفوي � تدابري ا ي_ للهنوض بقطاا تدابري ا ي_ للهنوض بقطاا تدابري ا ي_ للهنوض بقطاا تدابري ا لكفلكفلكفلكفا سكنلللل سكنع ا سكنع ا سكنع ا سادة     ،،،،للللع ا لشارين احملرتمني ا  .أعضاء الفريق .شرتايكللمست
ند رضرضرضرض ::::شفويشفويشفويشفوي � يدية  ية  سة  ند ورة فرض  يدية  ية  سة  ند ورة فرض  يدية  ية  سة  ند ورة فرض  يدية  ية  سة  عورة فرض  تقل ن عمل تقل ن عمل تقل ن عمل تقل ن رشوع سكينإإإإففففمل رشوع سكينجناز أي  رشوع سكينجناز أي  رشوع سكينجناز أي  سادة     ،،،،ممممجناز أي  لشارين احملرتمني ا أعضاء للمست

تقاليل  .سـالفريق .
سكن غري الالئق ::::شفويشفويشفويشفوي � بادرات احلكومة يف جمال حماربة ا سكن غري الالئقيمي  بادرات احلكومة يف جمال حماربة ا سكن غري الالئقيمي  بادرات احلكومة يف جمال حماربة ا سكن غري الالئقيمي  بادرات احلكومة يف جمال حماربة ا لللليمي  م متق متق متق أعضاء فريق لسادة للمستشارين احملرتمني ا    ،،،،تق

 .األصاX واملعارصة

        ::::الصحةالصحةالصحةالصحةوزارة وزارة وزارة وزارة 
ية    :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي � يةتردي اخلدمات ا يةتردي اخلدمات ا يةتردي اخلدمات ا سادة    ،،،،لصحلصحلصحلصحتردي اخلدمات ا لشارين احملرتمني ا بد للمست يدع  سعداوي، محلا بد ل ا سموين،  هامشي ا عا ل ل

ييب  ياد ا ييل،  لطهللا أبوزيد، محمد  ع   ).).).).احلريكاحلريكاحلريكاحلريك. . . . فففف. (. (. (. (فض
سادة     ،،،،اخلطأ الطيباخلطأ الطيباخلطأ الطيباخلطأ الطيب :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي � لشارين احملرتمني ا بكوري، محمد عدال، حسللمست بد املا| لعرج، محمد ا لن عاكشة،  ع

هدي زركو توري املوحد. . . . فففف ( ( ( (.ملا تجمع ا~ توري املوحدا تجمع ا~ توري املوحدا تجمع ا~ توري املوحدا تجمع ا~ سـا سـل سـل سـل  ).).).).ل
تعجالت    ::::شفويشفويشفويشفوي � سام ا تعجالتأ سام ا تعجالتأ سام ا تعجالتأ سام ا سـأ سـق سـق سـق سادة     ،،،،ململململق لشارين احملرتمني ا تقاليلللمست   .سـأعضاء الفريق .

        ::::التشغيل والتكوين المهنيالتشغيل والتكوين المهنيالتشغيل والتكوين المهنيالتشغيل والتكوين المهنيوزارة وزارة وزارة وزارة 
يل :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي � هوية يف ا هوم ا يلتكريس  هوية يف ا هوم ا يلتكريس  هوية يف ا هوم ا يلتكريس  هوية يف ا هوم ا للللتتتتشغشغشغشغتكريس  جل جلمف جلمف جلمف سادة للمستشارين ا    ،،،،مف بد لحملرتمني ا عبد الرحمي العاليف،  يدع  محلا

سعداوي،  يدوشلا يب  بوري،  محيد أرزيقي، محمد ا شع  ).).).).احلريكاحلريكاحلريكاحلريك. . . . فففف. (. (. (. (لكسع
متدة ملعاجلهتامعض_ بطاXمعض_ بطاXمعض_ بطاXمعض_ بطاX :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي � يات ا متدة ملعاجلهتا الكفاءات واآل يات ا متدة ملعاجلهتا الكفاءات واآل يات ا متدة ملعاجلهتا الكفاءات واآل يات ا ملعملعملعملع الكفاءات واآل سادة     ،،،،لللل لشارين احملرتمني ا أعضاء فريق األصاX للمست

 .واملعارصة
سادة لل    ،،،،عقود العمل احملددةعقود العمل احملددةعقود العمل احملددةعقود العمل احملددة    ::::شفويشفويشفويشفوي � لشارين احملرتمني ا يف أمعو، العريب خربوش، محمد عذاب الزغاري، مست للطبد ا ع

س حبد الرحمي الزمزايم،  تحالف .شرتايك. . . . فففف. (. (. (. (ن الغزوياع تحالف .شرتايكا تحالف .شرتايكا تحالف .شرتايكا  ).).).).للللا
سادة     ،،،،احرتام احلد األدىن القانوين لألجراحرتام احلد األدىن القانوين لألجراحرتام احلد األدىن القانوين لألجراحرتام احلد األدىن القانوين لألجر    ::::شفويشفويشفويشفوي � لشارين احملرتمني ا يدرايلللمست  .لفأعضاء الفريق ا

        ::::سرة والتضامنسرة والتضامنسرة والتضامنسرة والتضامنالتنمية االجتماعية واألالتنمية االجتماعية واألالتنمية االجتماعية واألالتنمية االجتماعية واألوزارة وزارة وزارة وزارة 
يات    :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي � ية اخلاصة بقانون الولو ياتتأخر املراسـمي ا ية اخلاصة بقانون الولو ياتتأخر املراسـمي ا ية اخلاصة بقانون الولو ياتتأخر املراسـمي ا ية اخلاصة بقانون الولو جتأخر املراسـمي ا جيق جيق جيق سادة ،،،،للللتطتطتطتطببببيق لشارين احملرتمني ا يل، محمد للمست يق  مكتو ف

يغوة، مصطفى سالمة، امحمد برطين سن  يد،  سلا ح توري املوحد. . . . فففف ( ( ( (.ملف تجمع ا~ توري املوحدا تجمع ا~ توري املوحدا تجمع ا~ توري املوحدا تجمع ا~ سـا سـل سـل سـل     ).).).).ل

        ::::الوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمانالوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمانالوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمانالوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان
سادة     ،،،،جرب الرضر امجلاعيجرب الرضر امجلاعيجرب الرضر امجلاعيجرب الرضر امجلاعي ::::شفويشفويشفويشفوي � لشارين احملرتمني ا  .أعضاء الفريق .شرتايكللمست
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    ::::التجهيز والنقلالتجهيز والنقلالتجهيز والنقلالتجهيز والنقلوزارة وزارة وزارة وزارة 
سا| �لعامل القروي من أجل فك العزX    ::::شفويشفويشفويشفوي � سا| �لعامل القروي من أجل فك العزXالرب�مج الوطين إلشاء ا سا| �لعامل القروي من أجل فك العزXالرب�مج الوطين إلشاء ا سا| �لعامل القروي من أجل فك العزXالرب�مج الوطين إلشاء ا ملالرب�مج الوطين إلشاء ا ملن ملن ملن شاري،،،،ن سادةنللمست   ادريس ل احملرتمني ا

يجديكن، خريي بلخري، احامد أبر¢حسن عاكشة،  الرايض، بسن  توري. . . . فففف((((    .حل تجمع ا~ توريا تجمع ا~ توريا تجمع ا~ توريا تجمع ا~ سـا سـل سـل سـل  ).).).). املوحد املوحد املوحد املوحدل

سادة     ،،،،فك العزX عن العامل القرويفك العزX عن العامل القرويفك العزX عن العامل القرويفك العزX عن العامل القروي ::::شفويشفويشفويشفوي � لشارين احملرتمني ا  .أعضاء فريق األصاX واملعارصةللمست
ناطق    ::::شفويشفويشفويشفوي � بعض ا نقل املدريس  يص  ناطقالرت بعض ا نقل املدريس  يص  ناطقالرت بعض ا نقل املدريس  يص  ناطقالرت بعض ا نقل املدريس  يص  ملالرت ب مللل ب مللل ب مللل ب لل سادة    ،،،،خخخخ لشارين احملرتمني ا سن،  للمست يه  هايش،  يد ا حلبد ا ن « بع مل

يب،ابراهمي احلب،  بد العزيز بوهدودقبمحمد أ تج. . . . فففف((((. . . . ع  تجا تجا تجا توري املوحدللللا توري املوحدمع ا~ توري املوحدمع ا~ توري املوحدمع ا~  ).).).).سـسـسـسـمع ا~

        ::::الشباب والرياضةالشباب والرياضةالشباب والرياضةالشباب والرياضةوزارة وزارة وزارة وزارة 
باب    ::::شفويشفويشفويشفوي � ئة ا بابياسة احلكومة اجتاه  ئة ا بابياسة احلكومة اجتاه  ئة ا بابياسة احلكومة اجتاه  ئة ا شـياسة احلكومة اجتاه  شـسـ شـسـ شـسـ للللسـ سادة     ،،،،فففف لشارين احملرتمني ا   .أعضاء فريق األصاX واملعارصةللمست

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

ها وحدة املوضوع � ئ_  ها وحدة املوضوعأ ئ_  ها وحدة املوضوعأ ئ_  ها وحدة املوضوعأ ئ_  جيمعجيمعجيمعجيمعأ     ....سـسـسـسـ
________________________________________________________________________________    

نظام ا~اخيل128128128128املادة املادة املادة املادة  نظام ا~اخيل من ا نظام ا~اخيل من ا نظام ا~اخيل من ا     لللل من ا
ند بداية  ند بداية لرؤساء الفرق احلق  ند بداية لرؤساء الفرق احلق  ند بداية لرؤساء الفرق احلق  تجاوز ثالث ععععلرؤساء الفرق احلق  ية طارئة يف مدة ال سة إحاطة ا»لس علام  تجاوز ثالث لك  ية طارئة يف مدة ال سة إحاطة ا»لس علام  تجاوز ثالث لك  ية طارئة يف مدة ال سة إحاطة ا»لس علام  تجاوز ثالث لك  ية طارئة يف مدة ال سة إحاطة ا»لس علام  تلك  بقض تجل بقض تجل بقض تجل بقض بار الريس هبذا الطلب برساX ساعة عىل ....دقائقدقائقدقائقدقائق) ) ) ) 3333((((جل بار الريس هبذا الطلب برساX ساعة عىل وجيب إ بار الريس هبذا الطلب برساX ساعة عىل وجيب إ بار الريس هبذا الطلب برساX 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 تعلق �أل ية واجلزء ا ئ_ اآل تعلق �أل ية بعد إهناء اجلزء ا ئ_ ا سة األ ئمتر  تعلق �أل ية واجلزء ا ئ_ اآل تعلق �أل ية بعد إهناء اجلزء ا ئ_ ا سة األ ئمتر  تعلق �أل ية واجلزء ا ئ_ اآل تعلق �أل ية بعد إهناء اجلزء ا ئ_ ا سة األ ئمتر  تعلق �أل ية واجلزء ا ئ_ اآل تعلق �أل ية بعد إهناء اجلزء ا ئ_ ا سة األ سـمتر  مل ن سـ مل ه سـ سـجل مل ن سـ مل ه سـ سـجل مل ن سـ مل ه سـ سـجل مل ن سـ مل ه سـ للللشفشفشفشفجل ئ_ املدرجة يف جدول األعامل تتتتسـسـسـسـ تابعة �يق األ شة عامة  نا ئ_ املدرجة يف جدول األعامل _ اليت تلهيا  تابعة �يق األ شة عامة  نا ئ_ املدرجة يف جدول األعامل _ اليت تلهيا  تابعة �يق األ شة عامة  نا ئ_ املدرجة يف جدول األعامل _ اليت تلهيا  تابعة �يق األ شة عامة  نا سـ_ اليت تلهيا  مب سـق مب سـق مب سـق مب ق مممم
ية  تا سطرة ا سؤوX عهنا، وذ| وفق ا بعا للقطاعات أو الوزارات ا ها  ية عىل أساس  تا سطرة ا سؤوX عهنا، وذ| وفق ا بعا للقطاعات أو الوزارات ا ها  ية عىل أساس  تا سطرة ا سؤوX عهنا، وذ| وفق ا بعا للقطاعات أو الوزارات ا ها  ية عىل أساس  تا سطرة ا سؤوX عهنا، وذ| 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

تجاوز ثالث دقائق ؛: : : : أوال أوال أوال أوال  سؤاÍ يف ظرف ال  يقدم ملخصا  سؤال  تجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع ا سؤاÍ يف ظرف ال  يقدم ملخصا  سؤال  تجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع ا سؤاÍ يف ظرف ال  يقدم ملخصا  سؤال  تجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع ا سؤاÍ يف ظرف ال  يقدم ملخصا  سؤال  يتعطى اللكمة لواضع ا ل ل يل ل ل يل ل ل يل ل ل     ل
يا  Ð يا Ð يا Ð يا Ðتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمةتعطى اللكمةتعطى اللكمةتعطى اللكمة: : : : نننن سؤال يف مدة ال  تجاوز ثالث دقائق ؛ للوزير املعين للجواب عن ا سؤال يف مدة ال  تجاوز ثالث دقائق ؛ للوزير املعين للجواب عن ا سؤال يف مدة ال  تجاوز ثالث دقائق ؛ للوزير املعين للجواب عن ا سؤال يف مدة ال  ت للوزير املعين للجواب عن ا تل تل تل     ل
ثا  Ð ثا Ð ثا Ð ثا Ðتني ؛: : : : 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
يحات الرضورية يف ظرف: : : : رابعا رابعا رابعا رابعا  تو شار إذا رأى من شأن ذ| تقدمي ا يب ا يحات الرضورية يف ظرفميكن للوزير الرد عىل  تو شار إذا رأى من شأن ذ| تقدمي ا يب ا يحات الرضورية يف ظرفميكن للوزير الرد عىل  تو شار إذا رأى من شأن ذ| تقدمي ا يب ا يحات الرضورية يف ظرفميكن للوزير الرد عىل  تو شار إذا رأى من شأن ذ| تقدمي ا يب ا ضميكن للوزير الرد عىل  ل ضت ل ضت ل ضت ل ململململسسسست تنيتعقتعقتعقتعق تني ا تجاوز د تني ال  تني ا تجاوز د تني ال  تني ا تجاوز د تني ال  تني ا تجاوز د ن ال  نيق نيق نيق ثثثثيق ق قي قي قي     ....ي

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 ل نصف  وا نصف  وا نصف  وا     ::::30303030hhhh14141414لللل وا


