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  ::عذد األسئهخعذد األسئهخ
 (6) األسئلة المحورية: الجزء األول  

o  (في إطار وحدة الموضوع )(3)المحور األول 
o  (في إطار وحدة الموضوع )(3)المحور الثاني 

  (2) باقي األسئلة: الجزء الثاني 
 

 بقي

  
  جذول أعمبل مجهس اننىاةجذول أعمبل مجهس اننىاة

 جهسخ األسئهخ انشفىيخجهسخ األسئهخ انشفىيخ
 الحكومةالخاصة برئيس 

(انفقزح انثبنثخ  مه انذستىر100انفصم )  

 "تقذو األجىثخ عهى األسئهخ انمتعهقخ ثبنسيبسخ انعبمخ مه قجم رئيس انحكىمخ، وتخصص نهذه األسئهخ جهسخ واحذح كم شهز" 

 

 ( 283إنى انمبدح  278انمبدح مه )اننظبو انذاخهي نمجهس اننىاة  مىاد 

الجلسة  رئاسة

 انمبنكيانمبنكيانحجيت انحجيت انسيذ انسيذ 
 رئيس مجلس النواة 

 

 

 الجلسة أمانة

    أسمبء غالنىأسمبء غالنى  انسيذحانسيذح

  ثىنىن انسبنكثىنىن انسبنك  انسيذانسيذ
 

  
 

  الثانية بعد الزوالتبتدئ الجلسة على الساعة 

 بعد الزوالالثالثة  تفتتح الجلسة على الساعة 

  دقيقة 186: انموزعةانمدة 

  دقيقة 93مجهس اننواب 

  دقيقة 93انحكومة رئيس 

 سؤال محوري كم  دقيقة واحدة نطرح :ملحوظة

 

 

 الغالف الزمني للجلسة
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29/10/2018 11الجلسة رقم  مجلس النواب  

  2018 أكتوبردورة 

 2021-2016الوالية التشريعية 

 األسئلة المحورية:الجزء األول  
 
 

 

 : المحور األول 

 

  وم
رقم 
 السؤال

 الفريق النيابي موضوع السؤال نوع السؤال
المدة المخصصة 

 بالدقائق

* 
 

 28:00 فرق ومجموعة األغلبية 2019 سنة برسم بها المرتبطة واإلجراءات االجتماعية األوراش محوري 7920 1

* 
 

 07:00األصالة والمعاصرة  االجتماعية السياسات مقاربة تطوير محوري 7344 2

* 
 

 05:00 االستقاللي للوحدة والتعادلية االجتماعية األوراش محوري 7928 3

 

 
 

 : المحور الثاني 

 

  وم
رقم 
 السؤال

 الفريق النيابي موضوع السؤال نوع السؤال
المدة المخصصة 

 بالدقائق

** 
 

 07:00األصالة والمعاصرة  للشباب المندمجة الوطنية اإلستراتجية تنزيل محوري 7927 4

** 
 

 06:00 االستقاللي للوحدة والتعادلية الشباب مجال في الحكومية السياسة محوري 780 5

** 
 

 27:00 فرق ومجموعة األغلبية الشباب بإدماج الخاصة للحكومة العامة السياسة محوري 7919 6

 

  



 

2 
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  2018 أكتوبردورة 

 2021-2016الوالية التشريعية 

 

 باقي األسئلة: الجزء الثاني 
 

  وم
رقم 
 السؤال

 الفريق النيابي موضوع السؤال نوع السؤال
المدة المخصصة 

 بالدقائق

 06:00األصالة والمعاصرة   اإلفالس من وحمايتها المغربية المقاولة دعم عادي 2350 7 

 05:00 االستقاللي للوحدة والتعادلية  الهجرة مجال في الحكومة سياسة عادي 7352 8 
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 تنظين الزهن لجلست األسئلت الوتؼلقت ببلسيبست الؼبهت  

(انثانثة بعذ انزوالانساعة ) 2018 أكتوبر 29 االثنين نيوو  

 

I. األسئلت الوحىريت: الجزء األول 
 

 (سؤالكم دليمة واحذة نطرح ) وراش االجتوبػيت و اإلجراءاث الورتبطت بهباأل :هىضىع حىل األول الوحىر  

 انمتذخهة انفرق

انحصة انزمنية 

انمخصصة  نكم 

 فريك

انحصة انزمنية 

انمخصصة 

 نرئيس انحكومة

 د 10:00 الؼذالت و التنويت فريق 

 د 42:00

د 07:00  فريق األصبلت والوؼبصرة  

 د 06:00  فريق التجوغ الذستىري

د 05:00  الفريق االستقاللي للىحذة والتؼبدليت  

 د 04:30 الفريق الحركي

 د 04:00  االشتراكيالفريق 

 د 03:30  الوجوىػت النيببيت للتقذم واالشتراكيت

 د 02:00  الونتسبينالنىاة غير 
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 (سؤال كم دليمة واحذة نطرح) السيبست الؼبهت للحكىهت الخبصت بإدهبج الشببة: حىل هىضىع الثبنيالوحىر 
 

 انفرق انمتذخهة

انحصة انزمنية 

انمخصصة  نكم 

 فريك

انزمنية انحصة 

انمخصصة 

 نرئيس انحكومة

د 09:00 الؼذالت و التنويتفريق   

 د 40:00

 د 07:00 فريق األصبلت والوؼبصرة

 د 06:00 فريق التجوغ الذستىري

د 06:00 الفريق االستقاللي للىحذة والتؼبدليت  

 د 04:30 الفريق الحركي

 د 04:00 الفريق االشتراكي

 د 03:30 واالشتراكيت الوجوىػت النيببيت للتقذم

 

II. ببقي األسئلت: الثبني الجزء 

 انموضوع انفرق انمتذخهة

انحصة انزمنية 

انمخصصة  نكم 

 فريك

انحصة انزمنية 

انمخصصة 

 نرئيس انحكومة
 

  فريق األصبلت والوؼبصرة

 
 د 06:00 د 06:00 اإلفالس هن وحوبيتهب الوغربيت الوقبولت دػن

 للىحذة والتؼبدليتالفريق االستقاللي 
 د 05:00 د 05:00  الهجرة هجبل في الحكىهت سيبست

 


