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 :الفالحة والصيد البحريوزارة 
ü لمس<شار>ن احملرتمني السادة 4ٔعضاء الفریق  صعو,ت التحف(ظ العقاري ، :شفويAشرتايكC. 

ü لهنوض ,لعامل القروي :شفويA لمس<شار>ن احملرتمني السادة ،اسرتاتیجیة احلكومةA واملعارصة PصاQٔ4ٔعضاء فریق ا. 

ü يلتنظمي السوق  :شفويWاXالفال] لترصیف املنتوج ا،  PصاQٔلمس<شار>ن احملرتمني السادة 4ٔعضاء فریق اA
 .واملعارصة

ü ىل املنت`ات الفالح(ة املغربیة :شفويb یةcورويب القايض مبراجعة 4ٔسعار التعرفة امجلرQٔحتاد اC قرار، 
 .CسlتقاليلAلمس<شار>ن احملرتمني السادة 4ٔعضاء الفریق 

ü ات النخیل :شفويoلمس<شار>ن احملرتمني السادة 4ٔعضاء الفریق  ،اخلطر اليت >هتدد واAتقاليلlسC. 

ü ة ,ملغرب :شفويoلمس<شار>ن احملرتمني السادة 4ٔعضاء الفریق  ،معوقات الفالAاحلريك. 

ü ة الغذائیة :شفويbیة الصناlلمس<شار>ن احملرتمني السادة 4ٔعضاء الفریق  ،تنافسAالف(درايل. 

ü لمس<شار>ن احملرتمني السادة 4ٔعضاء الفریق  ،ق~ املوارد ال{رشیة ,ملك}ب الوطين لالس<شارة الفالح(ة :شفويA
 .احلريك

ü لمس<شار>ن احملرتمني السادة 4ٔعضاء فریق  ،حصی~ املومس الفال] احلايل :شفويA لٔ�حرارالتجمع الوطين. 

 :وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك

ü لمس<شار>ن احملرتمني السادة 4ٔعضاء الفریق  ،صالح الطرقإ  :شفويAشرتايكC. 

ü واملعارصة ،وضعیة الطرق ,لعامل القروي :شفوي PصاQٔلمس<شار>ن احملرتمني السادة 4ٔعضاء فریق اA. 

ü ات الرتابیة، :شفويbلمس<شار>ن احملرتمني السادة 4ٔعضاء الفریق اتفاق(ات الرشاكة مع امجلاA احلريك. 

 :وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

ü لمس<شار>ن احملرتمني السادة 4ٔعضاء الفریق  ، نظام املنامج :شفويAتقاليلlسC. 
ü لفوسفاط :شفويA ل وعود املك}ب الوطين الرشیف� 6لمس3شار1ن احملرتمني السادة ٔ*عضاء الفریق  ، يف ال<شغیل م�

 .ا;س9توري
ü شرتايك6لمس3شار1ن احملرتمني السادة ٔ*عضاء فریق  ،الس9یاسة الطاق@ة :شفويF الفHالت. 

ü ء، :شفويIدم اس9تفادة بعض ا;واو1ر من الكهرP واملعارصة SصاUٔ6لمس3شار1ن احملرتمني السادة ٔ*عضاء فریق ا. 

 رئيس الحكومة المكلفةالوزارة المنتدبة لدى 

 :بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة 

ü شفوي: VWٔجور1ن املقZملغرب6لمس3شار1ن احملرتمني السادة ٔ*عضاء  ،انت\ا]ت املI حتاد الوطين 6لشغلF ةPمجمو. 
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 ةالوزارة المنتدبة لدى وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي المكلف

 :بالمقاوالت الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم

ü ن احملرتمني السادة 2ٔعضاء فریق ا7ٔصا5 واملعارصة ،2ٔداء مس.تحقات املقاوالت الصغرى :شفويBشارDلمسG. 

ü دا :شفويJ ن احملرتمني السادة 2ٔعضاء الفریق  ،2ٔوضاع املقاو5 املتوسطة والصغرية والصغريةBشارDلمسGس.تقاليلR. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

þ دة املوضوعSجيمعها و V2ٔس.ئ. 
____________________ 

 :من النظام ا[ا\يل 254املادة 

 ا7ٔس.ئV املدرJة يف Jدول ا7ٔعامل eىل sس.متر Jلسة ا7ٔس.ئV الشفهیة بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق 7bٔس.ئV ا7ٓنیة واجلزء املتعلق 7bٔس.ئV اليت تلهيا مgاقشة eامة مبتابعة bيق
 :2ٔساس جتمیعها تبعا Gلقطاeات 2ٔو الوزارات املسؤو5 عهنا، وذw وفق املسطرة التالیة 

 :لعضو ا�لس لعرض السؤال وGلوزBر Gلجواب كام یيلتعطى اللكمة 
 ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعق�ب eىل اجلواب، -
 ثالثة دقائق لٕالJابة عن السؤال والرد eىل التعق�ب، -

 .حيتفظ املتد\ل، يف ٕاطار عرض السؤال 2ٔو اجلواب eلیه، حبقه ف� تبقى من احلزي الزمين احملدد �، Gلتعق�ب 2ٔو الرد eلیه

 
  Rة الرابعة و النصف زوeىل الساe 16تنطلق اجللسةh30: 


