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 رئیس الحكومة:
 

 المحور األول  : " نظام الصفقات العمومیة ورهان الحكامة الجیدة":
 

للمستشارین✓ الجیدة، الحكامة ورهان العمومیة الصفقات نظام         شفوي:
 المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

للمستشارین✓ الجیدة، الحكامة ورهان العمومیة الصفقات نظام         شفوي:
 المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

الصفقات✓ حكامة تحسین أجل من الحكومیة والتدابیر اإلجراءات          شفوي:
 العمومیة،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.

المحترمین✓ للمستشارین الجیدة، الحكامة ورهان العمومیة الصفقات         شفوي:
 السادة أعضاء الفریق الحركي.

للمستشارین✓ الجیدة، الحكامة ورهان العمومیة الصفقات نظام         شفوي:
 المحترمین السادة أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.

للمستشارین✓ الجیدة، الحكامة ورهان العمومیة الصفقات نظام         شفوي:
 المحترمین السادة أعضاء فریق االتحاد العام لمقاوالت المغرب.

للمستشارین✓ الجیدة، الحكامة ورهان العمومیة الصفقات نظام         شفوي:
 المحترمین السادة أعضاء الفریق االشتراكي.

للمستشارین✓ الجیدة، الحكامة ورهان العمومیة الصفقات نظام         شفوي:
 المحترمین السادة أعضاء فریق االتحاد المغربي للشغل.

للمستشارین✓ الجیدة، الحكامة ورهان العمومیة الصفقات نظام         شفوي:
 المحترمین السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل.

المالیة✓ تدبیر حسن على وتأثیره العمومیة الصفقات نظام          شفوي:
 العمومیة،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء مجموعة العمل التقدمي.

 
 

 المحور الثاني  : "الغرف المهنیة ورهان التنمیة ":
 

أعضاء✓ السادة المحترمین للمستشارین التنمیة، ورهان المهنیة الغرف          شفوي:
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

أعضاء✓ السادة المحترمین للمستشارین التنمیة، ورهان المهنیة الغرف          شفوي:
 فریق األصالة والمعاصرة.
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بمهامها✓ لالضطالع المهنیة الغرف لمواكبة الحكومیة اإلجراءات         شفوي:
العدالة فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین التنمیة، رهانات تحقیق           في

 والتنمیة.
 
 
 
 
 
أعضاء✓ السادة المحترمین للمستشارین التنمیة، ورهان المهنیة الغرف          شفوي:

 فریق التجمع الوطني لألحرار.
السادة✓ المحترمین للمستشارین التنمیة، ورهان المهنیة الغرف دور          شفوي:

 أعضاء الفریق الدستوري الدیمقراطي االجتماعي.
 

____________________ 
 الفصل 100 من الدستور:

جلسة األسئلة لهذه وتخصص الحكومة، رئیس قبل من العامة بالسیاسة المتعلقة األسئلة على األجوبة                تقدم
إلحالة الموالیة یوما الثالثین خالل األمر یعنیه الذي المجلس أمام عنها األجوبة وتقدم شهر، كل                 واحدة

 األسئلة إلى رئیس الحكومة.
 

:14h30 تنطلق الجلسة على الساعة الثانیة والنصف زواال 
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