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 :التشغيل والشؤون االجتماعية ةراوز

 .الت5الف �شرتايك فریقٔ�عضاء ,لمس(شار&ن احملرتمني السادة  ،مصري اتفاق الضامن �ج�عي مع هولندا :�ٓين شفوي �
ٓ  شفوي �  ، الهولندیة التفاقGة الضامن �ج�عي املوقعة مع املغربتداعیات و�ٔس?باب ٕالغاء احلكومة  :ين�

 .احلريك فریقالٔ�عضاء ,لمس(شار&ن احملرتمني السادة 
 ٔ�عضاء فریق,لمس(شار&ن احملرتمني السادة  ،ٕالغاء اتفاقGة الضامن �ج�عي القامئة بني املغرب وهولندا :�ٓين شفوي �

 .التجمع الوطين لNٔحرار
,لمس(شار&ن احملرتمني السادة  ،اتفاقGة الضامن �ج�عي املوقع بني بالدT واSوR الهولندیة قرار ٕالغاء :�ٓين شفوي �

 .�س?تقاليل فریقالٔ�عضاء 
ٔ�عضاء ,لمس(شار&ن احملرتمني السادة  ،ٕالغاء احلكومة الهولندیة التفاقGة الضامن �ج�عي مع املغرب :�ٓين شفوي �

 .�شرتايك فریقال
,لمس(شار&ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فریق  ،ٕالغاء احلكومة الهولندیة اتفاق الضامن �ج�عي تداعیات �ٓين: شفوي �

 .اYٔصاR واملعارصة

,لمس(شار&ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،ٕالغاء اتفاقGة الضامن �ج�عي اليت ]ربط بني املغرب وهولندا :�ٓين شفوي �
 . الفGدرايلفریق ال

 . اSس?توريفریق ال,لمس(شار&ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،الضامن �ج�عي مع هولندإالغاء اتفاقGة  :�ٓين شفوي �

التجمع الوطين ,لمس(شار&ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فریق  ،اYٔوضاع اليت تع_شها اجلالیة املغربیة هبولندا :�ٓين شفوي �
  .لNٔحرار

 :التعمير وإعداد التراب الوطنيوزارة 
  .احلريك,لمس(شار&ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفریق  cلعامل القروي،السكن  شفوي �ٓين: �

,لمس(شار&ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،رضورة مراhاة خصوصیة العامل القروي يف جمال البناء والتعمري شفوي �ٓين: �
  .�س?تقاليلالفریق 

 :الشباب والرياضةوزارة 
,لمس(شار&ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ،لNٔندیة وkٔس ٕافریقGا لNٔمم اس?تعدادات املغرب لتنظمي kٔس العامل شفوي �ٓين: �

   .احلريكالفریق 
 :السياحةوزارة 

  .�س?تقاليل,لمس(شار&ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفریق  ،املناظرة الوطنیة ,لس?یاpة شفوي �ٓين: �

الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي وزارة 
 :والتضامني

rل  شفوي �ٓين: � sملعامر املغريبمc لمس(شار&ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ، القانون املتعلق بفرض ا,لمسة التقلیدیة,
  .�س?تقاليلالفریق 

  

 :االقتصاد والماليةوزارة 
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 .اYٔصاR واملعارصة ٔ�عضاء فریق,لمس(شار&ن احملرتمني السادة  ،ءاSار البیضاوضعیة بورصة  شفوي: � 
 اYٔصاR واملعارصة. ٔ�عضاء فریق,لمس(شار&ن احملرتمني السادة  ،لNٔقالمي اجلنوبیةاyمنوذج التمنوي  شفوي: �
,لمس(شار&ن  ،اس?ت��اء املسا}ن التابعة لواكR التجهزي والسكىن العسكري من متلیك املسا}ن لقاطنهيا شفوي: �

 .اYٔصاR واملعارصة ٔ�عضاء فریقاحملرتمني السادة 
 .التجمع الوطين لNٔحرار ٔ�عضاء فریق,لمس(شار&ن احملرتمني السادة  ،,لمقاولني تsٔخر �ٔداء املس?تحقات املالیة شفوي: �

 :وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك
تsٔهیل الروافد وملتقGات الطرق الرابطة بني الطریق املزدو�ة الرابطة بني احلس?مية و�زة وامجلاhات  شفوي: �

 .اYٔصاR واملعارصة ٔ�عضاء فریق,لمس(شار&ن احملرتمني السادة  ،الرتابیة ا�اورة
 :الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقميوزارة 

  .�شرتايك,لمس(شار&ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفریق  ،حامیة الت�ار الصغار شفوي: �

 
 
 
 
 

  
 
  

 .*ٔ�س?ئ� جيمعها وpدة املوضوع �
____________________ 

  :من النظام اSا�يل 249املادة 
 مض سؤالني ٔ�و �ٔكرث جتمعهام وpدة املوضوع بطلب من الوز&ر(ة) املعين (ة)، �ٔو cقرتاح من مك�ب ا�لس بعد موافقة واضعي اYٔس?ئ�. ميكن

  :من النظام اSا�يل 254املادة 
 اYٔس?ئ� املدر�ة يف �دول اYٔعامل hىل ªس?متر �لسة اYٔس?ئ� الشفهیة بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق Ycٔس?ئ� اYٓنیة واجلزء املتعلق Ycٔس?ئ� اليت تلهيا م�اقشة hامة مبتابعة cيق

  ٔ�ساس جتمیعها تبعا ,لقطاhات ٔ�و الوزارات املسؤوR عهنا، وذ¬ وفق املسطرة التالیة :
  لعضو ا�لس لعرض السؤال و,لوز&ر ,لجواب كام یيل:تعطى اللكمة 

  ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعقGب hىل اجلواب، - 
 ثالثة دقائق لٕال�ابة عن السؤال والرد hىل التعقGب، - 

  حيتفظ املتد�ل، يف ٕاطار عرض السؤال ٔ�و اجلواب hلیه، حبقه فµ تبقى من احلزي الزمين احملدد ´، ,لتعقGب ٔ�و الرد hلیه.
  :h3061و النصف زو�   الرابعةتنطلق اجللسة hىل الساhة   


