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        ::::الفالحة والصيد البحريالفالحة والصيد البحريالفالحة والصيد البحريالفالحة والصيد البحريوزارة وزارة وزارة وزارة 
ساقطات املطرية األخريةاليت اليت اليت اليت األرضار األرضار األرضار األرضار  :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي � ساقطات املطرية األخريةخلفهتا ا ساقطات املطرية األخريةخلفهتا ا ساقطات املطرية األخريةخلفهتا ا سادة     ،،،،للللتتتتخلفهتا ا لشارين احملرتمني ا فريق األصا- أعضاء للمست

 .واملعارصة
ية :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي � سوق الو بوب 7 نة ا يةأ سوق الو بوب 7 نة ا يةأ سوق الو بوب 7 نة ا يةأ سوق الو بوب 7 نة ا نأ ل حل نمث ل حل نمث ل حل نمث ل حل سادة         ،ططططمث لشارين احملرتمني ا  .فريق األصا- واملعارصةأعضاء للمست
يجة األمطار األخريةتتتت :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي � نوعي  توى الوزن ا بوب وتدين  يجة األمطار األخريةدهور جودة ا نوعي  توى الوزن ا بوب وتدين  يجة األمطار األخريةدهور جودة ا نوعي  توى الوزن ا بوب وتدين  يجة األمطار األخريةدهور جودة ا نوعي  توى الوزن ا بوب وتدين  ننننتتتتدهور جودة ا ل سـ لحل سـ لحل سـ لحل سـ للمستشارين احملرتمني     ،،،،ممممحل

سادة  تقاليل أعضاء الفريقلا Nسـ. 
سادة     ،،،،املومس الفالP احلايلاملومس الفالP احلايلاملومس الفالP احلايلاملومس الفالP احلايل :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي � لشارين احملرتمني ا نارص للمست سعداوي،  يد ا بد ا ببد القادر قوضاض،  ل محل ع ع

يد كوسكوس ييب،  ياد ا محأزواكغ،  لط  ).).).).ف احلريكف احلريكف احلريكف احلريك((((    .ع
سادة     ،،،،احملافظة العقاريةاحملافظة العقاريةاحملافظة العقاريةاحملافظة العقارية :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي � لشارين احملرتمني ا يلودي للمست هري، خدجية غامري، امحد اbملا شارق، فاروق 

نصوربنطلحة سالم  بد ا ييل،  م، امحد  ل ع شغل. . . . مممم((((    .خل شغلNحتاد املغريب  شغلNحتاد املغريب  شغلNحتاد املغريب       ).).).).للللللللNحتاد املغريب 
سادة     ،،،،إرضاب موظفي احملافظات العقاريةإرضاب موظفي احملافظات العقاريةإرضاب موظفي احملافظات العقاريةإرضاب موظفي احملافظات العقارية :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي � لشارين احملرتمني ا توري  أعضاء فريقللمست qتجمع ا سـا ل

 .املوحد
ية للمحافظات العقارية :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي � تا ية للمحافظات العقاريةاإلرضا7ت ا تا ية للمحافظات العقاريةاإلرضا7ت ا تا ية للمحافظات العقاريةاإلرضا7ت ا تا لاإلرضا7ت ا لت لت لت سادة     ،،،،ململململت لشارين احملرتمني ا تقاليل أعضاء الفريقللمست Nسـ. 
ية    ::::شفويشفويشفويشفوي � سح العقاري واخلرا ية للمحافظة العقارية وا نني مع الواك- الو يةمعاxة املوا سح العقاري واخلرا ية للمحافظة العقارية وا نني مع الواك- الو يةمعاxة املوا سح العقاري واخلرا ية للمحافظة العقارية وا نني مع الواك- الو يةمعاxة املوا سح العقاري واخلرا ية للمحافظة العقارية وا نني مع الواك- الو ئطمعاxة املوا مل ن ئطط مل ن ئطط مل ن ئطط مل ن للمستشارين احملرتمني     ،،،،ططططط

سادة  توري املوحد اء فريقأعضلا qتجمع ا سـا     .ل
بحرية    ::::شفويشفويشفويشفوي � تدبري العقالين للموارد ا بحري وا يد ا بحريةقطاع ا تدبري العقالين للموارد ا بحري وا يد ا بحريةقطاع ا تدبري العقالين للموارد ا بحري وا يد ا بحريةقطاع ا تدبري العقالين للموارد ا بحري وا يد ا لقطاع ا ل ل للص ل ل للص ل ل للص ل ل سادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،لص تحالف  أعضاء فريقلا لا

    .Nشرتايك
سادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،ععععناية الوزارة بصغار الفالحنيناية الوزارة بصغار الفالحنيناية الوزارة بصغار الفالحنيناية الوزارة بصغار الفالحني    ::::شفويشفويشفويشفوي �     .Nشرتايك أعضاء الفريقلا
بحريةحامية الرثواتحامية الرثواتحامية الرثواتحامية الرثوات ::::شفويشفويشفويشفوي � بحرية ا بحرية ا بحرية ا سادة     ،،،،لللل ا لشارين احملرتمني ا  .األصا- واملعارصة أعضاء فريقللمست
سادة         ،مراكز اإلرشاد الفالPمراكز اإلرشاد الفالPمراكز اإلرشاد الفالPمراكز اإلرشاد الفالP ::::شفويشفويشفويشفوي � لشارين احملرتمني ا  .أعضاء فريق األصا- واملعارصةللمست
رشات ::::شفويشفويشفويشفوي � تعم� ضد ا ية 7ألمسدة ا توجات الفال سمم ا رشاترضورة  تعم� ضد ا ية 7ألمسدة ا توجات الفال سمم ا رشاترضورة  تعم� ضد ا ية 7ألمسدة ا توجات الفال سمم ا رشاترضورة  تعم� ضد ا ية 7ألمسدة ا توجات الفال سمم ا حلرضورة  سـ ن حلت سـ ن حلت سـ ن حلت سـ ن ملت ململ ململ ململ سادة         ،ححححمل لشارين احملرتمني ا للمست

تقاليلأعضا N سـء الفريق. 
ناطق الواحات وجشر األراكن ::::شفويشفويشفويشفوي     � ية  ية  ناطق الواحات وجشر األراكندور الواك- الو ية  ية  ناطق الواحات وجشر األراكندور الواك- الو ية  ية  ناطق الواحات وجشر األراكندور الواك- الو ية  ية  ممممدور الواك- الو من منن منن منن للللتتتتن سادة         ،طططط لشارين احملرتمني ا أعضاء الفريق للمست

تقاليل Nسـ. 

        ::::العدلالعدلالعدلالعدلوزارة وزارة وزارة وزارة 
ساد ::::شفويشفويشفويشفوي � سادحماربة ا سادحماربة ا سادحماربة ا سادة     ،،،،لفلفلفلفحماربة ا لشارين احملرتمني ا يدرايل أعضاء الفريقللمست     ....لفا
بل القانوية ملوا�    ::::شفويشفويشفويشفوي � بل القانوية ملوا�إجياد ا بل القانوية ملوا�إجياد ا بل القانوية ملوا�إجياد ا نإجياد ا نسـ نسـ نسـ بهياللللسـ بة مر بهياة الوشا�ت الاكذبة ومعا بة مر بهياة الوشا�ت الاكذبة ومعا بة مر بهياة الوشا�ت الاكذبة ومعا بة مر تكة الوشا�ت الاكذبة ومعا تكق تكق تكق سادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،ق أعضاء لا

توري املوحد فريق qتجمع ا سـا     .ل
نة  ::::شفويشفويشفويشفوي � سا7ت  تالالت اليت رصدها تقرير ا�لس األعىل  N نة سا7ت  تالالت اليت رصدها تقرير ا�لس األعىل  N نة سا7ت  تالالت اليت رصدها تقرير ا�لس األعىل  N نة سا7ت  تالالت اليت رصدها تقرير ا�لس األعىل  Nسـ سـللح سـللح سـللح للللللح سادة     ،،،،2008200820082008خخخخ لشارين احملرتمني ا للمست

بد اإلاله احللوطي، محمد الرماش عبد هللا عطاش،  شغلNحتادNحتادNحتادNحتاد. . . . مممم((((    .ع شغل الوطين  شغل الوطين  شغل الوطين   ).).).).لللللللل الوطين 
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        ::::سكان والتعمير والتنمية المجاليةسكان والتعمير والتنمية المجاليةسكان والتعمير والتنمية المجاليةسكان والتعمير والتنمية المجاليةإلإلإلإلااااوزارة وزارة وزارة وزارة 
يار    ::::شفويشفويشفويشفوي � هددة 7ال نازل ا يارمآل اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة املغرية من أجل إحصاء وترممي ا هددة 7ال نازل ا يارمآل اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة املغرية من أجل إحصاء وترممي ا هددة 7ال نازل ا يارمآل اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة املغرية من أجل إحصاء وترممي ا هددة 7ال نازل ا هنمآل اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة املغرية من أجل إحصاء وترممي ا مل هنب مل هنب مل هنب مل     ،،،،ململململب

سادة للمستشارين احملرتمني  توري املوحد أعضاء فريقلا qتجمع ا سـا  .ل

    ::::السياحة والصناعة التقليديةالسياحة والصناعة التقليديةالسياحة والصناعة التقليديةالسياحة والصناعة التقليديةوزارة وزارة وزارة وزارة 
ياحة2020202020202020رؤية رؤية رؤية رؤية  ::::شفويشفويشفويشفوي � ياحة خبصوص قطاع ا ياحة خبصوص قطاع ا ياحة خبصوص قطاع ا سادة     ،،،،للللسـسـسـسـ خبصوص قطاع ا لشارين احملرتمني ا  .Nشرتايك فريقالأعضاء للمست

        ::::الطاقة والمعادن والماء والبيئةالطاقة والمعادن والماء والبيئةالطاقة والمعادن والماء والبيئةالطاقة والمعادن والماء والبيئةوزارة وزارة وزارة وزارة 
رشب ::::شفويشفويشفويشفوي � رشباإلشاكالت اليت تطر®ا تعرفة ربط العامل القروي 7ملاء الصاحل  رشباإلشاكالت اليت تطر®ا تعرفة ربط العامل القروي 7ملاء الصاحل  رشباإلشاكالت اليت تطر®ا تعرفة ربط العامل القروي 7ملاء الصاحل  سادة     ،،،،للللللللاإلشاكالت اليت تطر®ا تعرفة ربط العامل القروي 7ملاء الصاحل  لشارين احملرتمني ا للمست

    .أعضاء فريق األصا- واملعارصة

        ::::الشباب والرياضةالشباب والرياضةالشباب والرياضةالشباب والرياضةوزارة وزارة وزارة وزارة 
سادة     ،،،،دور احلضانة 7لعامل القرويدور احلضانة 7لعامل القرويدور احلضانة 7لعامل القرويدور احلضانة 7لعامل القروي ::::شفويشفويشفويشفوي � لشارين احملرتمني ا سعداوي، للمست يد ا بد ا لبد الرحمي العاليف،  محل ع حلسن ع

سموينبلبرصي هامشي ا ل، أبراهمي أبو زيد، ا     ).).).).ف احلريكف احلريكف احلريكف احلريك((((    .ل

 ::::ليديةليديةليديةليديةكتابة الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية المكلفة بالصناعة التقكتابة الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية المكلفة بالصناعة التقكتابة الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية المكلفة بالصناعة التقكتابة الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية المكلفة بالصناعة التق
يديني ::::شفويشفويشفويشفوي � ناع ا ية متويل ا يدينيمآل اتفا ناع ا ية متويل ا يدينيمآل اتفا ناع ا ية متويل ا يدينيمآل اتفا ناع ا ية متويل ا تقلمآل اتفا تقللص تقللص تقللص لللللص سادة     ،،،،قققق لشارين احملرتمني ا سعداوي، معر معللمست يد ا بد ا لر مكدر،  محل ع

ييب ياد ا يد ارزيقي،  يل،  لطأد ع سع  ).).).).ف احلريكف احلريكف احلريكف احلريك((((    خ

    
    
    
    

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

نظام اqاخيل128128128128املادة املادة املادة املادة  نظام اqاخيل من ا نظام اqاخيل من ا نظام اqاخيل من ا     لللل من ا
تجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلقلرؤساء الفرق احلقلرؤساء الفرق احلقلرؤساء الفرق احلق ية طارئة يف مدة ال سة إحاطة ا�لس علام  ند بداية لك  تجاوز ثالث   ية طارئة يف مدة ال سة إحاطة ا�لس علام  ند بداية لك  تجاوز ثالث   ية طارئة يف مدة ال سة إحاطة ا�لس علام  ند بداية لك  تجاوز ثالث   ية طارئة يف مدة ال سة إحاطة ا�لس علام  ند بداية لك  ت  بقض جل تع بقض جل تع بقض جل تع بقض جل بار الريس هبذا الطلب برسا- ساعة عىل ....دقائقدقائقدقائقدقائق) ) ) ) 3333((((ع بار الريس هبذا الطلب برسا- ساعة عىل وجيب إ بار الريس هبذا الطلب برسا- ساعة عىل وجيب إ بار الريس هبذا الطلب برسا- 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 اqاخيل298298298298املادة املادة املادة املادة  نظام اqاخيل من ا نظام اqاخيل من ا نظام اqاخيل من ا     لللل من ا

ية واجلزء ا ئ� اآل تعلق 7أل ية بعد إهناء اجلزء ا ئ� ا سة األ ية واجلزء امتر  ئ� اآل تعلق 7أل ية بعد إهناء اجلزء ا ئ� ا سة األ ية واجلزء امتر  ئ� اآل تعلق 7أل ية بعد إهناء اجلزء ا ئ� ا سة األ ية واجلزء امتر  ئ� اآل تعلق 7أل ية بعد إهناء اجلزء ا ئ� ا سة األ ملمتر  ن سـ مل ه سـ ملجل ن سـ مل ه سـ ملجل ن سـ مل ه سـ ملجل ن سـ مل ه سـ للللشفشفشفشفجل ئ� املدرجة يف جدول األعامل تتتتسـسـسـسـ تابعة 7يق األ شة عامة  نا ئ� اليت تلهيا  ئ� املدرجة يف جدول األعامل تعلق 7أل تابعة 7يق األ شة عامة  نا ئ� اليت تلهيا  ئ� املدرجة يف جدول األعامل تعلق 7أل تابعة 7يق األ شة عامة  نا ئ� اليت تلهيا  ئ� املدرجة يف جدول األعامل تعلق 7أل تابعة 7يق األ شة عامة  نا ئ� اليت تلهيا  سـتعلق 7أل مب ق سـسـ مب ق سـسـ مب ق سـسـ مب ق ممممسـ
ية  تا سطرة ا سؤو- عهنا، وذÆ وفق ا بعا للقطاعات أو الوزارات ا ها  ية عىل أساس  تا سطرة ا سؤو- عهنا، وذÆ وفق ا بعا للقطاعات أو الوزارات ا ها  ية عىل أساس  تا سطرة ا سؤو- عهنا، وذÆ وفق ا بعا للقطاعات أو الوزارات ا ها  ية عىل أساس  تا سطرة ا سؤو- عهنا، وذÆ 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  سؤاË يف ظرف ال  يقدم ملخصا  سؤال  تجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع ا سؤاË يف ظرف ال  يقدم ملخصا  سؤال  تجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع ا سؤاË يف ظرف ال  يقدم ملخصا  سؤال  تجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع ا سؤاË يف ظرف ال  يقدم ملخصا  سؤال  يتعطى اللكمة لواضع ا ل ل يل ل ل يل ل ل يل ل ل     ل
يا  Ï يا Ï يا Ï يا Ïتجاوز ثالث دقائق ؛: : : : نننن سؤال يف مدة ال  تجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن ا سؤال يف مدة ال  تجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن ا سؤال يف مدة ال  تجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن ا سؤال يف مدة ال  تتعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن ا تل تل تل     ل
ثا  Ï ثا Ï ثا Ï ثا Ïتني ؛: : : : 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 الرض: : : : رابعا رابعا رابعا رابعا  تو شار إذا رأى من شأن ذÆ تقدمي ا يب ا يحات الرضميكن للوزير الرد عىل  تو شار إذا رأى من شأن ذÆ تقدمي ا يب ا يحات الرضميكن للوزير الرد عىل  تو شار إذا رأى من شأن ذÆ تقدمي ا يب ا يحات الرضميكن للوزير الرد عىل  تو شار إذا رأى من شأن ذÆ تقدمي ا يب ا ضميكن للوزير الرد عىل  ل ضت ل ضت ل ضت ل ململململسسسست تنيتعقتعقتعقتعق تني ا تجاوز د تنيورية يف ظرف ال  تني ا تجاوز د تنيورية يف ظرف ال  تني ا تجاوز د تنيورية يف ظرف ال  تني ا تجاوز د نورية يف ظرف 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 نصفت ية وا ثا نصفا ية وا ثا نصفا ية وا ثا نصفا ية وا ثا لا ن لل ن لل ن لل ن     ::::30303030hhhh14141414    ل


