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النواب مجلس أعمال جدول  
الشفوٌة األسئلة جلسة   

 (الدستور من 100 الفصل)
 (الداخلً النظام من 271  إلى 261 من الفصول)

 
 
 
 
 
 

الجلسة رئاسة   
االنصاري الواحد عبد  

الجلسة أمانة   
السالك بولون,العراك عزوها  

  الزوال بعد والنصف الثالثة الساعة على الجلسة تبتدئ

الشفوية األسئلة جلسة نظام  

 الساعة على الجلسة تفتتح 

الزوال  بعد والنصف الثالثة

 دقيقت  135: موزعتال المدة
 30و دقيقت 67 النواة مجلس 

ثبنيت 

د  54: األسئلت حوقيج

30و د 13: اإلضبفيت الخعقيببث 

ثبنيت 
 ثبنيت  30و دقيقت 67 الحكومت

د   54: األجوبت حوقيج

اإلضبفيت الخعقيببث على الرد :

  ثبنيت 30و د 13

اإلضافي التعقيب   

النيابية والمجموعات الفرق بين األسئلة لجلسة الزمني التوزيع   

والمجموعات الفرق  األسئلة توقيت    

التنمٌة و العدالة فرٌق 00:17:05  00:04:15 

المعاصرة و األصالة فرٌق 00:14:05  00:03:30 

الدستوري التجمع فرٌق 00:08:15  00:02:05 

التعادلٌة و للوحدة االستقاللً الفرٌق 00:06:20  00:01:35 

الحركً الفرٌق 00:03:40  00:00:55 

االشتراكً الفرٌق 00:02:45  00:00:40 

واالشتراكٌة للتقدم النٌابٌة المجموعة 00:01:40  00:00:25 

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

16/10/2017 

12 

آنية 2منها  32عدد األسئلة   

األسئلة عدد  األنية لمبرمجةا الحكومية القطاعات     

الرقمً واالقتصاد والتجارة واالستثمار الصناعة 0  12   

المستدامة بالتنمٌة المكلفة الدولة كتابة 2  8   

المستدامة والتنمٌة والمعادن الطاقة 0  5   

 البرلمان مع بالعالقات المكلفة المنتدبة الوزارة 0  4 
الحكومة باسم الرسمً الناطق المدنً والمجتمع  

 واالقتصاد التقلٌدٌة بالصناعة المكلفة الدولة كتابة 0  3 
 االجتماعً

 اإلثنين



 
النواب مجلس   

    12 رقم الجلسة
16/10/2017 

السؤال رقم  
 

السؤال نوع السؤال موضوع   
 

النيابي الفريق  
 

بالدقائق المخصصة المدة   

 
م.و  

 الرقمً واالقتصاد والتجارة واالستثمار الصناعة

التعادلٌة و للوحدة االستقاللً الفرٌق 44  1 الناشئة المقاوالت وضعٌة   00:02:20 عادي 

الدستوري التجمع فرٌق 58  2 المملكة أقالٌم و بمدن أخرى صناعٌة مناطق  خلق سٌاسة   00:01:20 عادي 

واالشتراكٌة للتقدم النٌابٌة المجموعة 369  3 البالد مناطق لبعض الهاتفٌة التغطٌة ضعف  ديعا   00:01:40 

التنمٌة و العدالة فرٌق 476  4  بالمقاولة للنهوض الوطنٌة االستراتٌجٌة تنزٌل حصٌلة 
جدا الصغٌرة  

 00:02:00 عادي

الحركً الفرٌق 830  5  00:01:50 * عادي 2020-2014 الصناعً التسرٌع مخطط 

الدستوري التجمع فرٌق 635 2  6 ببالدنا الصناعً التسرٌع  سٌاسة   00:01:25 * عادي 

التعادلٌة و للوحدة االستقاللً الفرٌق 288 1  7 الصناعٌة المناطق وضعٌة   00:02:20 عادي 

المعاصرة و األصالة فرٌق 389 2  8  طنجة بجهة الصناعً المجال فً البشري العنصر تأهٌل 
الحسٌمة تطوان  

 00:01:35 عادي

المعاصرة و األصالة فرٌق 446 2  9 البالستٌكٌة األكٌاس بحظر القاضً القانون تطبٌق تقٌٌم   00:01:35 عادي 

المعاصرة و األصالة فرٌق 624 2  10  00:01:35 عادي 2020 الرقمً المغرب إلستراتٌجٌة األولٌة الحصٌلة 

االشتراكً الفرٌق 981 2  11 البالستٌكٌة األكٌاس تداول منع على سنة حصٌلة   00:01:20 عادي 

الدستوري التجمع فرٌق 309 3  12 المتوسطة و الصغرى المقاوالت دعم سٌاسة   00:01:20 عادي 
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النواب مجلس   

    12 رقم الجلسة
16/10/2017 

السؤال رقم  
 

السؤال نوع السؤال موضوع   
 

النيابي الفريق  
 

بالدقائق المخصصة المدة   

 
م.و  

 المستدامة بالتنمٌة المكلفة الدولة كتابة

المعاصرة و األصالة فرٌق 305  13 الدولٌة المعاٌٌر وفق ومعالجتها النفاٌات تدبٌر   00:01:30 عادي .

التنمٌة و العدالة فرٌق 182 2  14 المقترحة والحلول الباردة بالمناطق التدفئة معضلة   00:01:45 عادي 

الحركً الفرٌق 483 2  15 آسفً بمدٌنة البٌئٌة الحماٌة   00:01:50 عادي 

التنمٌة و العدالة فرٌق 505 2  16 البٌئة على للحفاظ المدٌرٌة المخططات توفر   00:01:45 عادي 

الدستوري التجمع فرٌق 255 3  17 التلوث من البٌئة حماٌة    00:01:25 عادي 

التنمٌة و العدالة فرٌق 271 3  18 ببالدنا السائل التطهٌر لتعمٌم الحكومة استراتٌجٌة   00:02:00 عادي 

المعاصرة و األصالة فرٌق 659 3  19 العادمة المٌاه معالجة وتٌرة من الرفع آفاق   00:01:30 آنً 

المعاصرة و األصالة فرٌق 661 3  20 األخضر االقتصاد العتماد جهوٌة مخططات بلورة   00:01:35 آنً 

السؤال رقم  
 

السؤال نوع السؤال موضوع   
 

ابيالني الفريق  
 

بالدقائق المخصصة المدة   

 
م.و  

 المستدامة والتنمٌة والمعادن الطاقة

الدستوري التجمع فرٌق 54  21 ببالدنا الطاقٌة السٌاسة   00:01:25 عادي 

التنمٌة و العدالة فرٌق 929  22 المسال الطبٌعً الغاز إدخال مشروع   00:02:00 عادي 

المعاصرة و األصالة فرٌق 064 3  23 الذهب وادي الداخلة بجهة الكهرباء فواتٌر أسعار ارتفاع   00:01:35 عادي 
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النواب مجلس   

    12 رقم الجلسة
16/10/2017 

المعاصرة و األصالة فرٌق 123 3  24 القروي للعالم الشمولٌة الكهربة برنامج   00:01:35 عادي 

الدستوري التجمع فرٌق 249 3  25 وطاطا تٌزنٌت بإقلٌمً المناجم بعض استغالل   00:01:20 عادي 

السؤال رقم  
 

السؤال نوع السؤال موضوع   
 

النيابي الفريق  
 

بالدقائق المخصصة المدة   

 
م.و  

 الحكومة باسم الرسمً الناطق المدنً والمجتمع البرلمان مع بالعالقات المكلفة المنتدبة الوزارة

المعاصرة و األصالة فرٌق 541  26 االستقالل قبل الصادرة القوانٌن بعض ومراجعة تحٌٌن   00:01:35 عادي 

التنمٌة و العدالة فرٌق 675  27 القوانٌن جدوى و ألثر القبلٌة الدراسة تفعٌل   00:01:45 عادي 

التنمٌة و العدالة فرٌق 588 1  28 الطعام عن المضربٌن السجناء مع السجون إدارة تعامل   00:02:00 عادي 

التعادلٌة و للوحدة االستقاللً الفرٌق 455 2  29 النظامٌة غٌر والتربٌة األمٌة محو   00:01:40 عادي 

السؤال رقم  
 

السؤال نوع السؤال موضوع   
 

النيابي الفريق  
 

بالدقائق المخصصة المدة   

 
م.و  

 االجتماعً االقتصادو التقلٌدٌة بالصناعة المكلفة الدولة كتابة

التنمٌة و العدالة فرٌق 726 1  30 االجتماعً االقتصاد   00:02:00 عادي 

التنمٌة و العدالة فرٌق 802 1  31  الصناعة قطاع فً والسالمة الصحة شروط تحسٌن 
 التقلٌدٌة

 00:01:50 عادي

االشتراكً الفرٌق 297 3  32 التقلٌدٌة الصناعة قطاع وتطوٌر دعم   00:01:25 عادي 
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التشرٌعٌة الوالٌة 2016-2021  
 


