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        ::::رئيس الحكومةرئيس الحكومةرئيس الحكومةرئيس الحكومة
        

        ::::محور الجلسة محور الجلسة محور الجلسة محور الجلسة 

        السياسة العقارية للدولة بين متطلبات التنمية االقتصاديةالسياسة العقارية للدولة بين متطلبات التنمية االقتصاديةالسياسة العقارية للدولة بين متطلبات التنمية االقتصاديةالسياسة العقارية للدولة بين متطلبات التنمية االقتصادية    """"

    ":":":":    واالجتماعية وإكراهات الواقعواالجتماعية وإكراهات الواقعواالجتماعية وإكراهات الواقعواالجتماعية وإكراهات الواقع    
    

        .أعضاء فريق األصا& واملعارصةللمستشارين احملرتمني السادة     السـياسة العقارية للحكومة،السـياسة العقارية للحكومة،السـياسة العقارية للحكومة،السـياسة العقارية للحكومة،    ::::شفويشفويشفويشفوي �
ن يللمستشار     ،،،،     متطلبات التمنية ;قتصادية و;ج9عية وإكراهات الواقع متطلبات التمنية ;قتصادية و;ج9عية وإكراهات الواقع متطلبات التمنية ;قتصادية و;ج9عية وإكراهات الواقع متطلبات التمنية ;قتصادية و;ج9عية وإكراهات الواقعالسـياسة العقارية ل2و& بنيالسـياسة العقارية ل2و& بنيالسـياسة العقارية ل2و& بنيالسـياسة العقارية ل2و& بني ::::شفويشفويشفويشفوي �

    .أعضاء الفريق ;سـتقاليل السادة نياحملرتم
    .احلريك فريقالأعضاء للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،ل2و&ل2و&ل2و&ل2و&السـياسة العقارية السـياسة العقارية السـياسة العقارية السـياسة العقارية     ::::شفويشفويشفويشفوي �
للمستشارين     ،،،،    ج9عية وإكراهات الواقعج9عية وإكراهات الواقعج9عية وإكراهات الواقعج9عية وإكراهات الواقعالسـياسة العقارية ل2و& بني متطلبات التمنية ;قتصادية و;السـياسة العقارية ل2و& بني متطلبات التمنية ;قتصادية و;السـياسة العقارية ل2و& بني متطلبات التمنية ;قتصادية و;السـياسة العقارية ل2و& بني متطلبات التمنية ;قتصادية و; ::::شفويشفويشفويشفوي �

    .التجمع الوطين لألحرارفريق أعضاء احملرتمني السادة 
للمستشارين     ،،،،    السـياسة العقارية ل2و& بني متطلبات التمنية ;قتصادية و;ج9عية وإكراهات الواقعالسـياسة العقارية ل2و& بني متطلبات التمنية ;قتصادية و;ج9عية وإكراهات الواقعالسـياسة العقارية ل2و& بني متطلبات التمنية ;قتصادية و;ج9عية وإكراهات الواقعالسـياسة العقارية ل2و& بني متطلبات التمنية ;قتصادية و;ج9عية وإكراهات الواقع ::::شفويشفويشفويشفوي �

    .أعضاء الفريق ;شرتايكاحملرتمني السادة 
    .أعضاء الفريق اKسـتوريللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،لحكومةلحكومةلحكومةلحكومةللللالسـياسة العقارية السـياسة العقارية السـياسة العقارية السـياسة العقارية  ::::شفويشفويشفويشفوي �
للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،العقارالعقارالعقارالعقارمشاريع احلكومة ملراجعة الرتسانة القانونية ومعاجلة إشاكالت تدبري مشاريع احلكومة ملراجعة الرتسانة القانونية ومعاجلة إشاكالت تدبري مشاريع احلكومة ملراجعة الرتسانة القانونية ومعاجلة إشاكالت تدبري مشاريع احلكومة ملراجعة الرتسانة القانونية ومعاجلة إشاكالت تدبري  ::::شفويشفويشفويشفوي �

    .أعضاء فريق التحالف ;شرتايك
للمستشارين     ،،،،    و;ج9عية وإكراهات الواقعو;ج9عية وإكراهات الواقعو;ج9عية وإكراهات الواقعو;ج9عية وإكراهات الواقعالسـياسة العقارية ل2و& بني متطلبات التمنية ;قتصادية السـياسة العقارية ل2و& بني متطلبات التمنية ;قتصادية السـياسة العقارية ل2و& بني متطلبات التمنية ;قتصادية السـياسة العقارية ل2و& بني متطلبات التمنية ;قتصادية     ::::شفويشفويشفويشفوي �

    .أعضاء الفريق الفيدرايلاحملرتمني السادة 
للمستشارين     ،،،،    السـياسة العقارية ل2و& بني متطلبات التمنية ;قتصادية و;ج9عية وإكراهات الواقعالسـياسة العقارية ل2و& بني متطلبات التمنية ;قتصادية و;ج9عية وإكراهات الواقعالسـياسة العقارية ل2و& بني متطلبات التمنية ;قتصادية و;ج9عية وإكراهات الواقعالسـياسة العقارية ل2و& بني متطلبات التمنية ;قتصادية و;ج9عية وإكراهات الواقع    ::::شفويشفويشفويشفوي �

    .أعضاء مجموعة ;حتاد املغريب للشغلاحملرتمني السادة 
للمستشارين     ،،،،    بني متطلبات التمنية ;قتصادية و;ج9عية وإكراهات الواقعبني متطلبات التمنية ;قتصادية و;ج9عية وإكراهات الواقعبني متطلبات التمنية ;قتصادية و;ج9عية وإكراهات الواقعبني متطلبات التمنية ;قتصادية و;ج9عية وإكراهات الواقع    ل2و&ل2و&ل2و&ل2و&رية رية رية رية السـياسة العقاالسـياسة العقاالسـياسة العقاالسـياسة العقا ::::شفويشفويشفويشفوي �

    .أعضاء مجموعة ;حتاد الوطين للشغل [ملغرباحملرتمني السادة 
        
        
    

    ....أسـئc جيمعها وحدة املوضوعأسـئc جيمعها وحدة املوضوعأسـئc جيمعها وحدة املوضوعأسـئc جيمعها وحدة املوضوع �
________________________________________________________________________________    

    ::::من اKسـتورمن اKسـتورمن اKسـتورمن اKسـتور    100100100100الفصل الفصل الفصل الفصل 
ا أمام اvلس اuي ا أمام اvلس اuي ا أمام اvلس اuي ا أمام اvلس اuي تقدم األجوبة عىل األسـئc املتعلقة [لسـياسة العامة من قبل رئيس احلكومة، وختصص لهذه األسـئc جلسة واحدة لك شهر، وتقدم األجوبة عهنتقدم األجوبة عىل األسـئc املتعلقة [لسـياسة العامة من قبل رئيس احلكومة، وختصص لهذه األسـئc جلسة واحدة لك شهر، وتقدم األجوبة عهنتقدم األجوبة عىل األسـئc املتعلقة [لسـياسة العامة من قبل رئيس احلكومة، وختصص لهذه األسـئc جلسة واحدة لك شهر، وتقدم األجوبة عهنتقدم األجوبة عىل األسـئc املتعلقة [لسـياسة العامة من قبل رئيس احلكومة، وختصص لهذه األسـئc جلسة واحدة لك شهر، وتقدم األجوبة عهن

    ....يعنيه األمر خالل الثالثني يوما املوالية إلحا& األسـئc إىل رئيس احلكومةيعنيه األمر خالل الثالثني يوما املوالية إلحا& األسـئc إىل رئيس احلكومةيعنيه األمر خالل الثالثني يوما املوالية إلحا& األسـئc إىل رئيس احلكومةيعنيه األمر خالل الثالثني يوما املوالية إلحا& األسـئc إىل رئيس احلكومة
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