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        ::::االقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةوزارة وزارة وزارة وزارة 
للمستشارين احملرتمني     ،،،،اسـتخالص الرضائب من احلسا�ت البنكية لٔالشخاص ا�اتيني واملعنويني اسـتخالص الرضائب من احلسا�ت البنكية لٔالشخاص ا�اتيني واملعنويني اسـتخالص الرضائب من احلسا�ت البنكية لٔالشخاص ا�اتيني واملعنويني اسـتخالص الرضائب من احلسا�ت البنكية لٔالشخاص ا�اتيني واملعنويني  ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .التجمع الوطين لٔالحرار ٔاعضاء فريقالسادة 
 ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،احملروقات يف إالدارات واملؤسسات العموميةاحملروقات يف إالدارات واملؤسسات العموميةاحملروقات يف إالدارات واملؤسسات العموميةاحملروقات يف إالدارات واملؤسسات العموميةتقليص اسـهتالك تقليص اسـهتالك تقليص اسـهتالك تقليص اسـهتالك  شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

  .التحالف Mشرتايك
  .أالصاY واملعارصة ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،يت يت يت يت اااإالزام التجار �عSد جسل حماسـبٕالزام التجار �عSد جسل حماسـبٕالزام التجار �عSد جسل حماسـبٕالزام التجار �عSد جسل حماسـب شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::التربية الوطنية والتكوين المهنيالتربية الوطنية والتكوين المهنيالتربية الوطنية والتكوين المهنيالتربية الوطنية والتكوين المهنيوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .احلريك ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،البااكلور[ ا\وليةالبااكلور[ ا\وليةالبااكلور[ ا\وليةالبااكلور[ ا\ولية ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 .Mسـتقاليل ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،البااكلور[ الفرنسـية �ملغربالبااكلور[ الفرنسـية �ملغربالبااكلور[ الفرنسـية �ملغربالبااكلور[ الفرنسـية �ملغرب ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 .أالصاY واملعارصة ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،    الرتبية البيئيةالرتبية البيئيةالرتبية البيئيةالرتبية البيئية ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
للمستشارين احملرتمني     تنفيذ Mسـتفادة من التعويضات اخلاصة عن العمل �ملناطق النائية والصعبة،تنفيذ Mسـتفادة من التعويضات اخلاصة عن العمل �ملناطق النائية والصعبة،تنفيذ Mسـتفادة من التعويضات اخلاصة عن العمل �ملناطق النائية والصعبة،تنفيذ Mسـتفادة من التعويضات اخلاصة عن العمل �ملناطق النائية والصعبة، شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .ٔاعضاء مجموعة Mحتاد الوطين للشغل �ملغربالسادة 

        ::::الشباب والرياضةالشباب والرياضةالشباب والرياضةالشباب والرياضةوزارة وزارة وزارة وزارة 
  .واملعارصةأالصاY  ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،سـبل تنشـيط البطوY املغربيةسـبل تنشـيط البطوY املغربيةسـبل تنشـيط البطوY املغربيةسـبل تنشـيط البطوY املغربية ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،تقيمي جتربة ٕاحداث املالعب السوسـيور[ضية للقربتقيمي جتربة ٕاحداث املالعب السوسـيور[ضية للقربتقيمي جتربة ٕاحداث املالعب السوسـيور[ضية للقربتقيمي جتربة ٕاحداث املالعب السوسـيور[ضية للقرب ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .احلريك
 .Mسـتقاليل ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،احتضان بالدx لwٔس العامل لٔالنديةاحتضان بالدx لwٔس العامل لٔالنديةاحتضان بالدx لwٔس العامل لٔالنديةاحتضان بالدx لwٔس العامل لٔالندية ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

        ::::الصحةالصحةالصحةالصحةوزارة وزارة وزارة وزارة 
  .الفيدرايل ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،ختفيض مثن أالدويةختفيض مثن أالدويةختفيض مثن أالدويةختفيض مثن أالدوية ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
    ،،،،    التدابري Mستباقية املتخذة من قبل وزارة الصحة لتفادي ٕاصابة املغاربة مبرض محى ٕايبوال القاتلالتدابري Mستباقية املتخذة من قبل وزارة الصحة لتفادي ٕاصابة املغاربة مبرض محى ٕايبوال القاتلالتدابري Mستباقية املتخذة من قبل وزارة الصحة لتفادي ٕاصابة املغاربة مبرض محى ٕايبوال القاتلالتدابري Mستباقية املتخذة من قبل وزارة الصحة لتفادي ٕاصابة املغاربة مبرض محى ٕايبوال القاتل ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .احلريك ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة 
ٔاعضاء للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،    العمويم واخلصويصالعمويم واخلصويصالعمويم واخلصويصالعمويم واخلصويصاختالالت التوزيع ا�ايل للعرض الصحي اختالالت التوزيع ا�ايل للعرض الصحي اختالالت التوزيع ا�ايل للعرض الصحي اختالالت التوزيع ا�ايل للعرض الصحي  ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .أالصاY واملعارصة فريق
 .Mشرتايك ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،مضار السـيجارة إاللكرتونيةمضار السـيجارة إاللكرتونيةمضار السـيجارة إاللكرتونيةمضار السـيجارة إاللكرتونية ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 .Mسـتقاليل ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،بيع بعض أالدوية احملضورة ببعض الصيدلياتبيع بعض أالدوية احملضورة ببعض الصيدلياتبيع بعض أالدوية احملضورة ببعض الصيدلياتبيع بعض أالدوية احملضورة ببعض الصيدليات شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،انتشار ظاهرة التداوي �ٔالعشاب عرب وسائل إالعالمانتشار ظاهرة التداوي �ٔالعشاب عرب وسائل إالعالمانتشار ظاهرة التداوي �ٔالعشاب عرب وسائل إالعالمانتشار ظاهرة التداوي �ٔالعشاب عرب وسائل إالعالم شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .ا\سـتوري

        ::::السياحةالسياحةالسياحةالسياحةوزارة وزارة وزارة وزارة 
للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،ٕالغاء بعض رشاكت الطريان املنخفض التلكفة لرحالهتا من وٕاىل املغربٕالغاء بعض رشاكت الطريان املنخفض التلكفة لرحالهتا من وٕاىل املغربٕالغاء بعض رشاكت الطريان املنخفض التلكفة لرحالهتا من وٕاىل املغربٕالغاء بعض رشاكت الطريان املنخفض التلكفة لرحالهتا من وٕاىل املغرب ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .واملعارصةأالصاY  ٔاعضاء فريق
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املشالك اليت تعرفها بعض الب�ان العربية حبوض البحر أالبيض املتوسط يف جمال القطاع املشالك اليت تعرفها بعض الب�ان العربية حبوض البحر أالبيض املتوسط يف جمال القطاع املشالك اليت تعرفها بعض الب�ان العربية حبوض البحر أالبيض املتوسط يف جمال القطاع املشالك اليت تعرفها بعض الب�ان العربية حبوض البحر أالبيض املتوسط يف جمال القطاع  ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .Mسـتقاليل ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،السـيا�السـيا�السـيا�السـيا�

        لدى وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقميلدى وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقميلدى وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقميلدى وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي    ةةةةالمنتدبالمنتدبالمنتدبالمنتدب    ةةةةررررااااالوزالوزالوزالوز

        ::::الصغرى وإدماج القطاع غير المنظمالصغرى وإدماج القطاع غير المنظمالصغرى وإدماج القطاع غير المنظمالصغرى وإدماج القطاع غير المنظمبالمقاوالت بالمقاوالت بالمقاوالت بالمقاوالت     ةةةةالمكلفالمكلفالمكلفالمكلف    
  .التجمع الوطين لٔالحرار ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،تعرث برxمج امتيازتعرث برxمج امتيازتعرث برxمج امتيازتعرث برxمج امتياز ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

    ::::وزارة التشغيل والشؤون االجتماعيةوزارة التشغيل والشؤون االجتماعيةوزارة التشغيل والشؤون االجتماعيةوزارة التشغيل والشؤون االجتماعية

  .Mشرتايك ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،حماربة تشغيل أالطفالحماربة تشغيل أالطفالحماربة تشغيل أالطفالحماربة تشغيل أالطفال شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدنيبالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدنيبالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدنيبالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدني    ةةةةالمكلفالمكلفالمكلفالمكلف        ةةةةررررااااالوزالوزالوزالوز
 ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،تفعيل دور حراس الغا�ت يف املراقبة اليومية للمجال الغابويتفعيل دور حراس الغا�ت يف املراقبة اليومية للمجال الغابويتفعيل دور حراس الغا�ت يف املراقبة اليومية للمجال الغابويتفعيل دور حراس الغا�ت يف املراقبة اليومية للمجال الغابوي شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .التجمع الوطين لٔالحرار

        

        
        
        
        
        
        
        

    ٔاسـئ¡ جيمعها وحدة املوضوع.ٔاسـئ¡ جيمعها وحدة املوضوع.ٔاسـئ¡ جيمعها وحدة املوضوع.ٔاسـئ¡ جيمعها وحدة املوضوع. �
________________________________________________________________________________    

    من النظام ا\اخيلمن النظام ا\اخيلمن النظام ا\اخيلمن النظام ا\اخيل    128128128128املادة املادة املادة املادة 
) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برساY ساعة عىل ) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برساY ساعة عىل ) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برساY ساعة عىل ) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برساY ساعة عىل 3333لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة ٕاحاطة ا�لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث (لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة ٕاحاطة ا�لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث (لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة ٕاحاطة ا�لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث (لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة ٕاحاطة ا�لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث (

    االٔقل قبل افتتاح اجللسة.االٔقل قبل افتتاح اجللسة.االٔقل قبل افتتاح اجللسة.االٔقل قبل افتتاح اجللسة.
    من النظام ا\اخيلمن النظام ا\اخيلمن النظام ا\اخيلمن النظام ا\اخيل    298298298298املادة املادة املادة املادة 

االٓنية واجلزء املتعلق �الٔسـئ¡ اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة �يق االٔسـئ¡ املدرجة يف جدول االٔعامل االٓنية واجلزء املتعلق �الٔسـئ¡ اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة �يق االٔسـئ¡ املدرجة يف جدول االٔعامل االٓنية واجلزء املتعلق �الٔسـئ¡ اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة �يق االٔسـئ¡ املدرجة يف جدول االٔعامل االٓنية واجلزء املتعلق �الٔسـئ¡ اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة �يق االٔسـئ¡ املدرجة يف جدول االٔعامل تسـمتر جلسة االٔسـئ¡ الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق �الٔسـئ¡ تسـمتر جلسة االٔسـئ¡ الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق �الٔسـئ¡ تسـمتر جلسة االٔسـئ¡ الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق �الٔسـئ¡ تسـمتر جلسة االٔسـئ¡ الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق �الٔسـئ¡ 
        عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوY عهنا، وذ¾ وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوY عهنا، وذ¾ وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوY عهنا، وذ¾ وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوY عهنا، وذ¾ وفق املسطرة التالية :

                دقائق ؛دقائق ؛دقائق ؛دقائق ؛    ٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاÂ يف ظرف ال يتجاوز ثالثٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاÂ يف ظرف ال يتجاوز ثالثٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاÂ يف ظرف ال يتجاوز ثالثٔاوال : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاÂ يف ظرف ال يتجاوز ثالث
        Äنيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛Äنيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛Äنيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛Äنيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛

        Äلثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛Äلثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛Äلثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛Äلثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني ؛
        دمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني.دمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني.دمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني.دمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني.رابعا : ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ¾ تقرابعا : ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ¾ تقرابعا : ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ¾ تقرابعا : ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ¾ تق
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