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 الشفهیة

 
 

 وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمیة االجتماعیة:
التنمیة✓ بوكالة المسبوق الغیر االجتماعي االحتقان آني:         شفوي

  االجتماعیة،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق االتحاد المغربي للشغل.
 وزارة العدل:

فریق✓ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین ببالدنا، المحاكم تحدیث          شفوي:
  العدالة والتنمیة.

 وزارة االقتصاد والمالیة:
طلب✓ في والمتوسطة الصغرى المقاوالت تواجهها التي المشاكل          شفوي:

للوحدة االستقاللي الفریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین         القروض،
 والتعادلیة.

الشرقیة،✓ الجنوبیة لألقالیم االقتصادیة باألوضاع النهوض        شفوي:
  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.

للمستشارین✓ العمومیة، الصفقات لقانون التطبیقیة المراسیم مآل         شفوي:
 المحترمین السادة أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.

مجموعة✓ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین المفرطة، المدیونیة         شفوي:
  الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل.

للمستشارین✓ التعاضدیات، بشأن للمالیة العامة المفتشیة تقریر         شفوي:
  المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.

والمتوسطة،✓ الصغرى المقاوالت لتمویل البنكي التحفیز        شفوي:
  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق االتحاد العام لمقاوالت المغرب.

المحترمین✓ للمستشارین الجبائیة، الرسوم بعض مراجعة ضرورة         شفوي:
  السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

لقاطنیها،✓ البیضاء بالدار المخزنیة األمالك دور تفویت مآل          شفوي:
  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.

أعضاء✓ السادة المحترمین للمستشارین الوطني، االقتصاد أداء تراجع          شفوي:
  فریق األصالة والمعاصرة.

أعضاء✓ السادة المحترمین للمستشارین ببالدنا، التنموي النموذج         شفوي:
  الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

 وزارة الصحة:
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الفریق✓ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الصحیة، العدالة         شفوي:
  االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

للمستشارین✓ تافیاللت، درعة بجهة الصحیة الخدمات تردي         شفوي:
  المحترمین السادة أعضاء الفریق الحركي.

السادة✓ المحترمین للمستشارین الخاص، القطاع مصحات مراقبة         شفوي:
  أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

التقنیین✓ ووضعیة البشریة للموارد المهول الخصاص        شفوي:
للوحدة االستقاللي الفریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین         والممرضین،

  والتعادلیة.
 
 
 
 

 وزارة الشباب والریاضة:
الفریق✓ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین ،2018 التخییم برنامج          شفوي:

  الدستوري الدیمقراطي االجتماعي.
 وزارة الثقافة واالتصال:

الفریق✓ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین العمومي، اإلعالم         شفوي:
  االشتراكي.

 كتابة الدولة لدى وزیر الفالحة والصید البحري والتنمیة القرویة والمیاه والغابات المكلفة
 بالتنمیة القرویة والمیاه والغابات:

فریق✓ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الغابوي، الملك حمایة          شفوي:
  األصالة والمعاصرة.

 كتابة الدولة لدى وزیر إعداد التراب الوطني والتعمیر واإلسكان وسیاسة المدینة المكلفة
 باإلسكان:

السادة✓ المحترمین للمستشارین الصاعدة، القرویة المراكز تنمیة         شفوي:
  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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