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النواب مجلس أعمال جدول  
الشفوٌة األسئلة جلسة   

 (الدستور من 100 الفصل) 
 (الداخلً النظام من 199 إلى 184 من الفصول)

 
 
 
 
 
 

الجلسة رئاسة   
والزين محمد  

الجلسة أمانة   
السالك بولون,العراك عزوها  

صباحاًا  عشرة الحادٌة الساعة على الجلسة تبتدئ   
 
 

الشفوية األسئلة جلسة نظام  

 الحادية الساعة على الجلسة تفتح
صباحاً  عشرة
  دقٌقة 105: الموزعة المدة

  دقٌقة 52:  النواب مجلس 
  دقٌقة 42:  األسئلة توقٌت 
  د10: اإلضافٌة التعقٌبات 
  دقٌقة 52:  الحكومة 
  دقٌقة 42:  األجوبة توقٌت 

  د 10:  اإلضافٌة التعقٌبات على الرد

اإلضافي عقيبالت   

النيابية والمجموعات الفرق بين األسئلة لجلسة الزمني التوزيع   

والمجموعات الفرق  األسئلة توقيت    

التنمٌة و العدالة فرٌق 00:13:20  00:03:20 

المعاصرة و األصالة فرٌق 00:11:00  00:02:45 

الدستوري التجمع فرٌق 00:06:25  00:01:35 

التعادلٌة و للوحدة االستقاللً الفرٌق 00:04:55  00:01:15 

الحركً الفرٌق 00:02:55  00:00:45 

االشتراكً الفرٌق 00:02:10  00:00:35 

واالشتراكٌة للتقدم النٌابٌة المجموعة 00:01:20  00:00:20 

الموحد االشتراكً نواب 00:00:15  00:00:05 

06/06/2017 
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آنية 11منها  18عدد األسئلة   

األسئلة عدد  األنية المبرمجة الحكومية القطاعات     

 الداخلٌة 6  6 

 العدل 4  4 

الرقمً واالقتصاد والتجارة واالستثمار الصناعة 0  3   

والحكامة العامة بالشؤون المكلفة المنتدبة الوزارة 0  3   

 واالقتصاد التقلٌدٌة والصناعة الجوي والنقل السٌاحة 0  1 
 االجتماعً

الخارجٌة بالتجارة المكلفة الدولة كتابة 1 1   

  الثالثاء



 
النواب مجلس   

    5 رقم الجلسة

06/06/2017 

السؤال رقم  
 

السؤال نوع السؤال موضوع   
 

النيابي الفريق  
 

بالدقائق المخصصة المدة   

 
م.و  

 الداخلٌة

الدستوري التجمع فرٌق 789 1  1 لرٌفا لمنطقة  التنموي المشروع   00:03:25 * آنً 

التعادلٌة و للوحدة االستقاللً الفرٌق 818 1  2 االجتماعً الحراك   00:03:30 * آنً 

التنمٌة و العدالة فرٌق 821 1  3 الحسٌمة أحداث   00:07:00 * آنً 

المعاصرة و األصالة فرٌق 905 1  4 المتوسط منارة  الحسٌمة  برنامج تنفٌذ فً التأخر   00:03:00 * آنً 

الحركً الفرٌق 922 1  5  االجتماعٌة للمطالب لالستجابة المتخذة الحكومٌة التدابٌر 
المملكة جهات وباقً الحسٌمة لساكنة واالقتصادٌة  

 00:02:55 * آنً

االشتراكً الفرٌق 935 1  6 الحسٌمة بمنطقة اآلنً االستعجالً التنموي البرنامج   00:02:10 * آنً 

السؤال رقم  
 

السؤال نوع السؤال موضوع   
 

النيابي الفريق  
 

بالدقائق المخصصة المدة   

 
م.و  

 العدل

واالشتراكٌة للتقدم النٌابٌة المجموعة 983 1  7 الحسٌمة أحداث لمعتقلً القضائٌة المتابعات   00:01:20 ** آنً 

التنمٌة و العدالة فرٌق 986 1  8  العمومٌة الدعوى تحرٌك فً  القانونٌة المساطر احترام 
الحسٌمة اثأحد بمناسبة  

 00:02:00 ** آنً

الدستوري التجمع فرٌق 988 1  9 الحسٌمة لمعتقلً القضائٌة المتابعات   00:03:00 ** آنً 

المعاصرة و األصالة فرٌق 989 1  10  إقلٌم محتجً من مجموعة حق فً القضائٌة المتابعات 
 الحسٌمة

 00:02:40 ** آنً

السؤال رقم  
 

السؤال نوع السؤال موضوع   
 

النيابي الفريق  
 

بالدقائق المخصصة المدة   

 
م.و  

 الرقمً واالقتصاد والتجارة واالستثمار الصناعة
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النواب مجلس   

    5 رقم الجلسة

06/06/2017 

المعاصرة و األصالة فرٌق 375  11 الصناعً لالستثمار لمخصصا العقار غالء   00:01:20 عادي .

التنمٌة و العدالة فرٌق 571  12 المهٌكل غٌر القطاع   00:01:25 عادي 

التنمٌة و العدالة فرٌق 657  13 الذاتً المقاول نظام   00:01:25 عادي 

السؤال رقم  
 

السؤال نوع السؤال موضوع   
 

النيابي الفريق  
 

بالدقائق المخصصة المدة   

 
م.و  

 والحكامة العامة بالشؤون المكلفة المنتدبة ةالوزار

المعاصرة و األصالة فرٌق 562  14 للمواطنٌن الشرائٌة القدرة دعم   00:01:20 عادي 

التعادلٌة و للوحدة االستقاللً الفرٌق 827  15 الغذائٌة المواد أسعار فً المبررة غٌر الزٌادات   00:01:25 عادي 

التنمٌة و العدالة فرٌق 031 1  16  وضعف األسعار فً المحروقات لوبٌات تحكم استمرار 
المراقبة إجراءات  

 00:01:30 عادي

السؤال رقم  
 

السؤال نوع السؤال موضوع   
 

النيابي الفريق  
 

بالدقائق المخصصة المدة   

 
م.و  

 االجتماعً واالقتصاد التقلٌدٌة والصناعة الجوي والنقل السٌاحة

المعاصرة و األصالة فرٌق 647  17 للسٌاحة المغربً الوطنً المكتب عمل برنامج نتائج   00:01:20 عادي 

السؤال رقم  
 

السؤال نوع السؤال موضوع   
 

النيابي الفريق  
 

بالدقائق المخصصة المدة   

 
م.و  

 الخارجٌة بالتجارة المكلفة الدولة كتابة

المعاصرة و األصالة فرٌق 608 1  18  التجارة ةمنظم وعضوٌة الحر التبادل اتفاقٌات آثار تقٌٌم 
الوطنً االقتصاد على العالمٌة  

 00:01:20 آنً
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