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 وزارة االقتصاد والمالیة:
للمستشارین الجبایات، حول الثالثة الوطنیة المناظرة توصیات آني:          شفوي

  المحترمین السادة أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.
أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الجبائي، النظام إصالح آني:          شفوي

 الفریق الحركي.
أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الجبائي، النظام إصالح آني:          شفوي

  الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
السیولة،✔ شح بسبب باإلفالس المهددة الشركات عدد تزاید          شفوي:

 للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
المضافة✔ القیمة من الضریبة منتوج توزیع في المعتمدة المعاییر           شفوي:

األصالة فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الترابیة، الجماعات          على
  والمعاصرة.

للمستشارین✔ العمومیة، الصفقات في الوطنیة األفضلیة نظام تفعیل          شفوي:
 المحترمین السادة أعضاء فریق االتحاد العام لمقاوالت المغرب.

للمستشارین✔ القطاعات، لبعض الممنوحة الضریبیة اإلعفاءات جدوى         شفوي:
  المحترمین السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل.

 الوزارة المنتدبة لدى وزیر الخارجیة المكلفة بالمغاربة المقیمین بالخارج وشؤون الهجرة:
بالخارج، المقیمین للمغاربة بالنسبة العبور عملیة تسهیل آني:          شفوي

 للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
،2019 لموسم العالم مغاربة عبور إجراءات تسهیل آني:          شفوي

 للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.
بالخارج، المقیمة الجالیة أفراد الستقبال المتخذة التدابیر آني:          شفوي

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
عملیة إلنجاح المتخذة واإلجراءات 2018 مرحبا عملیة تقییم آني:           شفوي

 مرحبا 2019،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق االشتراكي.
المحترمین للمستشارین العبور، عملیة إلنجاح الحكومة استعدادات         شفوي:

  السادة أعضاء الفریق الدستوري الدیمقراطي االجتماعي.
المغربیة✔ الجالیة أفراد حقوق لحمایة الوزارة استراتیجیة آني:          شفوي

 المقیمین بالخارج،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
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بلد✔ من المغرب تحول بعد اتخادها الدولة تعتزم التي اإلجراءات آني:             شفوي
للمستشارین منهم، األفارقة وخاصة للمهاجرین استقرار بلد إلى          عبور

  المحترمین السادة أعضاء فریق االتحاد المغربي للشغل.
المحترمین✔ للمستشارین بالخارج، المقیمة المغربیة الكفاءات إدماج         شفوي:

 السادة أعضاء الفریق الحركي.
 
 

 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة:
للمستشارین✔ السنة، لهذه الحج مناسك إلنجاح المتخذة التدابیر          شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمیر واإلسكان وسیاسة المدینة:

للمستشارین✔ الحضریة، الوكاالت لمستخدمي األساسي النظام        شفوي:
 المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.

 وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المهني والتعلیم العالي والبحث العلمي:
أعضاء✔ السادة المحترمین للمستشارین المغربیة، الجامعات استقاللیة         شفوي:

  فریق العدالة والتنمیة.
 وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمیة االجتماعیة:

األدنى✔ الحد على المعاقین األشخاص رعایة مراكز جل توفر عدم            شفوي:
للوحدة االستقاللي الفریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین         للخدمات،

  والتعادلیة.
 كتابة الدولة لدى وزیر التجهیز والنقل واللوجستیك والماء  المكلفة بالنقل:

عملیة✔ فترة في السفن متن على المقدمة الخدمات جودة تحسین            شفوي:
  العبور،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

 
 
 
 
 
 
 

 
 أسئلة تجمعها وحدة الموضوع

____________________ 
 المادة 249 من النظام الداخلي:
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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.

:15h00 تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زواال 
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