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 وزارة العدل:
مساطرها،✓ وبطيء الملكیة نزع عن الناتجة التعویضات هزالة          شفوي:

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
 كتابة الدولة لدى وزیر التجهیز والنقل واللوجستیك والماء المكلفة بالماء:

للمستشارین✓ الجافة، بالمناطق للشرب الصالح الماء توفیر آني:          شفوي
  المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.

السادة✓ المحترمین للمستشارین السائل، للتطهیر الوطني البرنامج         شفوي:
  أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

الفریق✓ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین السدود، انشاء برمجة          شفوي:
  الدستوري الدیمقراطي االجتماعي.

 وزارة الطاقة والمعادن والتنمیة المستدامة:
وانعكاس✓ الجنوبیة األقالیم في للوزارة الطاقیة اإلستراتیجیة آني:          شفوي

الفریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الشباب، تشغیل على          ذلك
  االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

السادة✓ المحترمین للمستشارین المحروقات، من المغرب احتیاطي         شفوي:
  أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

 وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي:
بمنع✓ القاضي 77.15 القانون دخول من سنة من أزید حصیلة            شفوي:

فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین التنفیذ، حیز البالستیكیة          األكیاس
  العدالة والتنمیة.

المحترمین✓ للمستشارین والمتوسطة، الصغرى المقاوالت تمویل        شفوي:
  السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

والصناعیة،✓ االقتصادیة المنظومة في مهیكل الغیر القطاع إشراك          شفوي:
 للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.

 وزارة السیاحة والنقل الجوي والصناعة التقلیدیة واالقتصاد االجتماعي:
المحترمین✓ للمستشارین القروي، بالعالم السیاحیة المؤهالت تثمین         شفوي:

  السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
 وزارة الثقافة واالتصال:

الفریق✓ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین العمومي، اإلعالم تأهیل          شفوي:
  الحركي.
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السادة✓ المحترمین للمستشارین االجتماعي، التواصل شبكات مراقبة         شفوي:
  أعضاء الفریق االشتراكي.

 وزارة الشغل واإلدماج المهني:
الفریق✓ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین االجتماعي، الحوار         شفوي:

  االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
للمستشارین✓ لألجر، األدنى للحد الشركات من العدید احترام عدم           شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
 
 
 
 
أعضاء✓ السادة المحترمین للمستشارین البنكي، بالقطاع األقدمیة منحة          شفوي:

  مجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل.
المحترمین✓ للمستشارین ببالدنا، النقابیة والحریات الحقوق تراجع         شفوي:

  السادة أعضاء فریق االتحاد المغربي للشغل.
السادة☑ المحترمین للمستشارین بالتشغیل، للنهوض الوطني المخطط         شفوي:

  أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
المحترمین☑ للمستشارین للتشغیل، الوطني للمخطط التنفیذي البرنامج         شفوي:

  السادة أعضاء مجموعة العمل التقدمي.
 كتابة الدولة لدى وزیر الفالحة والصید البحري والتنمیة القرویة والمیاه والغابات المكلفة

 بالتنمیة القرویة و المیاه والغابات:
للمستشارین✓ الغابوي، بالملك الرمال لمقالع العشوائي االستغالل         شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء الفریق الحركي.
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 أسئلة تجمعها وحدة الموضوع☑
____________________ 

 المادة 249 من النظام الداخلي:
مكتب من باقتراح أو (ة)، المعني الوزیر(ة) من بطلب الموضوع وحدة تجمعهما أكثر أو سؤالین ضم                  یمكن

 المجلس بعد موافقة واضعي األسئلة.
 المادة 254 من النظام الداخلي:

تلیها التي باألسئلة المتعلق والجزء اآلنیة باألسئلة المتعلق الجزء إنهاء بعد الشفهیة األسئلة جلسة                تستمر
أو للقطاعات تبعا تجمیعها أساس على األعمال جدول في المدرجة األسئلة باقي بمتابعة عامة                مناقشة

 الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالیة:
 تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزیر للجواب كما یلي:

 ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعقیب على الجواب،-
 ثالثة دقائق لإلجابة عن السؤال والرد على التعقیب،-

له، المحدد الزمني الحیز من تبقى فیما بحقه علیه، الجواب أو السؤال عرض إطار في المتدخل،                  یحتفظ
 للتعقیب أو الرد علیه.

:11h00 تنطلق الجلسة على الساعة الحادیة عشر صباحا 
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