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 جدول أعمال مجلس النواب

 جلسة األسئلة الشفویة 
 )من الدستور 100الفصل ( 

 )من النظام الداخلي 199إلى  184الفصول من ( 
 
 
 
 
 
 

 رئاسة الجلسة 
 حیاة بوفراشن

 أمانة الجلسة 
بولون السالك,اسماء غاللو  

 تبتدئ الجلسة على الساعة الثانیة بعد الزوال
 

لشفویةنظام جلسة األسئلة ا  

تفتح الجلسة على الساعة الثانیة بعد 
الزوال 

  دقیقة 105:المدة الموزعة 
  دقیقة 52: مجلس النواب  
  دقیقة 42: توقیت األسئلة  
  د10:التعقیبات اإلضافیة  
  دقیقة 52: الحكومة  
  دقیقة 42: توقیت األجوبة  

  د 10: الرد على التعقیبات اإلضافیة 

اإلضافيالتعقیب    

  التوزیع الزمني لجلسة األسئلة بین الفرق والمجموعات النیابیة

  توقیت األسئلة الفرق والمجموعات 

 00:03:20 فریق العدالة و التنمیة 00:13:20

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

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

ة و التعادلیةالفریق االستقاللي للوحد 00:04:55  00:01:15 

 00:00:45 الفریق الحركي 00:02:55

 00:00:35 الفریق االشتراكي 00:02:10

 00:00:20 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة 00:01:20

 00:00:05 نواب االشتراكي الموحد 00:00:15
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  28عدد األسئلة 

الحكومیة المبرمجةالقطاعات   عدد األسئلة  األنیة   

 االقتصاد والمالیة 0  7 

 كتابة الدولة المكلفة بالماء 0  6 

 الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة 0  4 

السیاحة والنقل الجوي والصناعة التقلیدیة واالقتصاد  0  4 
 االجتماعي

 الطاقة والمعادن والتنمیة المستدامة 0  3 

ة المكلفة بالصید البحريكتابة الدول 0  1   

 كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجیة 0  1 

الوزارة المنتدبة المكلفة بالعالقات مع البرلمان  0  1 
 والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة

  الثالثاء

 كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقلیدیة واالقتصاد
 االجتماعي

1 

 

0 

 



   

  

النواب مجلس   

 8الجلسة رقم 
11/07/2017 

 رقم السؤال

 

 موضوع السؤال نوع السؤال

 

 الفریق النیابي
 

بالدقائق المخصصة المدة   

 

م.و  

 والمالیة االقتصاد

 00:02:05 عادي الشروع في اعتماد األبناك التشاركیة فریق التجمع الدستوري 53  1

المعاصرةفریق األصالة و  606  2  00:01:30 عادي التھریب بالمناطق الحدودیة 

التنمیةفریق العدالة و 947  3 اإلجراءات المتخذة من أجل احترام القانون االجتماعي عند  
 إسناد صفقات الحراسة والنظافة

 00:01:25 عادي

التنمیةفریق العدالة و 990  4  00:01:25 عادي التعاقد مع الجھات لتنفیذ المشاریع التنمویة 

التنمیةفریق العدالة و 993  5 حصیلة تدبیر صندوق حصة الجماعات المحلیة من  
 الضریبة على القیمة المضافة

 00:01:30 عادي

المعاصرةفریق األصالة و 617 1  6 من مدونة تحصیل الدیون العمومیة  100تفعیل المادة    00:01:30 عادي

 00:01:05 عادي ارتفاع دیون المغرب الفریق االشتراكي 118 2  7

 رقم السؤال

 

 موضوع السؤال نوع السؤال

 

 الفریق النیابي
 

بالدقائق المخصصة المدة   

 

م.و  

 بالماء المكلفة الدولة كتابة

التعادلیةالفریق االستقاللي للوحدة و 147  8  00:01:15 عادي توفیر الماء الصالح للشرب لساكنة المناطق القرویة 

لتنمیةافریق العدالة و 541 1  9  00:01:30 عادي إشكال الماء الشروب بإقلیم زاكورة 

التنمیةفریق العدالة و 572 1  10 مجھودات الوزارة من أجل تثمین المیاه المستعملة  
 والمحافظة علیھا

 00:01:30 عادي

سیاسة  إنجاز السدود الصغرى و المتوسطة ببعض أقالیم و  فریق التجمع الدستوري 782 1  11
المملكةجھات   

 00:02:10 عادي
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 00:02:10 عادي حول مراقبة جودة المیاه المستعملة فریق التجمع الدستوري 809 1  12

معدل الربط بشبكة الماء رفع الفریق االشتراكي 815 1  13  00:01:05 عادي 

 رقم السؤال

 

 موضوع السؤال نوع السؤال

 

 الفریق النیابي
 

بالدقائق المخصصة المدة   

 

م.و  

 والحكامة العامة بالشؤون المكلفة المنتدبة الوزارة

 00:01:30 عادي .حمایة القدرة الشرائیة للمواطنین فریق األصالة و المعاصرة 158  14

التدابیر الحكومیة المتخذة لجعل مستوى األسعار مواكبا  الفریق الحركي 829  15
 للقدرة الشرائیة للمواطنین

 00:01:25 عادي

توسیع قاعدة االستفادة من الدعم المخصص للفئات الھشة  فریق العدالة و التنمیة 573 1  16
 والمحتاجة

 00:01:30 عادي

دلیةالفریق االستقاللي للوحدة و التعا 226 2  17  00:01:15 عادي مراقبة أسعار المواد االستھالكیة وجودتھا 

 رقم السؤال

 

 موضوع السؤال نوع السؤال

 

 الفریق النیابي
 

بالدقائق المخصصة المدة   

 

م.و  

 االجتماعي واالقتصاد التقلیدیة والصناعة الجوي والنقل السیاحة

الوطنیة السیاحةوضعیة  المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة 368  18  00:01:20 عادي 

رؤیة (اإلجراءات المتخذة لتنفیذ االستراتیجیة السیاحیة  الفریق الحركي 831  19
2020). 

 00:01:30 عادي

 00:01:30 عادي وضعیة المطارات المغربیة فریق األصالة و المعاصرة 152 1  20

الرسمیینتأھیل المرشدین السیاحیین غیر  فریق العدالة و التنمیة 580 1  21  00:01:30 عادي 

 رقم السؤال

 

 موضوع السؤال نوع السؤال

 

 الفریق النیابي
 

بالدقائق المخصصة المدة   

 

م.و  

 المستدامة والتنمیة والمعادن الطاقة
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حرمان منازل العدید من المواطنین من الربط بشبكة  فریق العدالة و التنمیة 925  22
 الكھرباء

 00:01:30 عادي

 00:01:30 عادي برنامج الكھربة الشمولیة للعالم القروي فریق األصالة و المعاصرة 862 1  23

بین الدولة والمكتب الوطني حصیلة العقد البرنامج  فریق األصالة و المعاصرة 150 2  24
 للكھرباء والماء

 00:02:00 عادي

 رقم السؤال

 

 موضوع السؤال نوع السؤال

 

 الفریق النیابي
 

بالدقائق المخصصة المدة   

 

م.و  

 البحري بالصید المكلفة الدولة كتابة

ديعا االختالالت التي یعرفھا الصید البحري  الفریق االستقاللي للوحدة و التعادلیة 14  25  00:01:15 

 رقم السؤال

 

 موضوع السؤال نوع السؤال

 

 الفریق النیابي
 

بالدقائق المخصصة المدة   

 

م.و  

 الخارجیة بالتجارة المكلفة الدولة كتابة

 00:01:10 عادي اتفاقیات التبادل الحر  الفریق االستقاللي للوحدة و التعادلیة 47  26

 رقم السؤال

 

 موضوع السؤال نوع السؤال

 

ق النیابيالفري  

 

بالدقائق المخصصة المدة   

 

م.و  

 الحكومة باسم الرسمي الناطق المدني والمجتمع البرلمان مع بالعالقات المكلفة المنتدبة الوزارة

 00:01:30 عادي السیاسة الحكومیة في مجال العالقة مع البرلمان فریق األصالة و المعاصرة 547  27

 رقم السؤال

 

 موضوع السؤال نوع السؤال

 

 الفریق النیابي
 

بالدقائق المخصصة المدة   

 

م.و  

 االجتماعي واالقتصاد التقلیدیة بالصناعة المكلفة الدولة كتابة

دعم المقاوالت الصغرى والمتوسطة في مجال الصناعة  فریق العدالة و التنمیة 801 1  28
 التقلیدیة

 00:01:30 عادي
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