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        ::::التشغيل والتكوين المهنيالتشغيل والتكوين المهنيالتشغيل والتكوين المهنيالتشغيل والتكوين المهنيوزارة وزارة وزارة وزارة 
ية :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي نقا يةاحلر�ت ا نقا يةاحلر�ت ا نقا يةاحلر�ت ا نقا باحلر�ت ا بل بل بل سادة     ،،،،ل لشارين احملرتمني ا يدرايلللمست     ))))أجلأجلأجلأجل(((( .لفأعضاء الفريق ا

    

        ::::التنمية االجتماعية واألسرة والتضامنالتنمية االجتماعية واألسرة والتضامنالتنمية االجتماعية واألسرة والتضامنالتنمية االجتماعية واألسرة والتضامنوزارة وزارة وزارة وزارة 
يوت :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي يل القارصات كخادمات يف ا نع  يوتبل  يل القارصات كخادمات يف ا نع  يوتبل  يل القارصات كخادمات يف ا نع  يوتبل  يل القارصات كخادمات يف ا نع  ببل  شغ بسـ شغ بسـ شغ بسـ شغ لسـ لت لت لت ت سادة     ،،،،مممم لشارين احملرتمني ا تحالف للمست لأعضاء فريق ا

    .Cشرتايك
سادة     ،،،،مواJة اخلصاص CجEعيمواJة اخلصاص CجEعيمواJة اخلصاص CجEعيمواJة اخلصاص CجEعي ::::شفويشفويشفويشفوي لشارين احملرتمني ا     .أعضاء فريق األصاN واملعارصةللمست
رشية ::::شفويشفويشفويشفوي نوية ا ناطق ا S شاشة رشيةحماربة الفقر وا نوية ا ناطق ا S شاشة رشيةحماربة الفقر وا نوية ا ناطق ا S شاشة رشيةحماربة الفقر وا نوية ا ناطق ا S شاشة ققققحماربة الفقر وا ل ب جل مل له ب جل مل له ب جل مل له ب جل مل سادة للمستشارين     ،،،،لللله تقاليللاحملرتمني ا C سـأعضاء الفريق.    

    

        ::::األوقاف والشؤون االسالميةاألوقاف والشؤون االسالميةاألوقاف والشؤون االسالميةاألوقاف والشؤون االسالميةوزارة وزارة وزارة وزارة 
ساد    ،،،،مومس احلجمومس احلجمومس احلجمومس احلج ::::شفويشفويشفويشفوي لشارين احملرتمني ا سعداوي، ة للمست يد ا لبد ا محل يلع يد الرداد ،خمعر أد لعيد ارزيقي، او  .سع

    )احلريكاحلريكاحلريكاحلريك....فففف((((
سادة     ،،،،قرعة احلجقرعة احلجقرعة احلجقرعة احلج ::::شفويشفويشفويشفوي لشارين احملرتمني ا تجمع اأعضاء للمست توري املوحدلفريق ا cسـ.    
هم مبوجب  ::::شفويشفويشفويشفوي تعاقد  ية ا هم مبوجب إدماج مؤطري حمو األ تعاقد  ية ا هم مبوجب إدماج مؤطري حمو األ تعاقد  ية ا هم مبوجب إدماج مؤطري حمو األ تعاقد  ية ا معإدماج مؤطري حمو األ معم معم معم ية" " " " اتفاقاتفاقاتفاقاتفاق""""ململململم يفة العمو يةيف أسالك الو يفة العمو يةيف أسالك الو يفة العمو يةيف أسالك الو يفة العمو مممميف أسالك الو للمستشارين     ،،،،ظظظظ

سادة      .أعضاء الفريق Cشرتايكلاحملرتمني ا
    

        ::::السياحة والصناعة التقليديةالسياحة والصناعة التقليديةالسياحة والصناعة التقليديةالسياحة والصناعة التقليديةوزارة وزارة وزارة وزارة 
ية ::::شفويشفويشفويشفوي ياحة اcا يةيع ا ياحة اcا يةيع ا ياحة اcا يةيع ا ياحة اcا خليع ا سـ خلشج سـ خلشج سـ خلشج سـ لشج لت لت لت سادة     ،،،،ت لشارين احملرتمني ا توري املوحدأعضاء فريق للمست cتجمع ا سـا     ))))أجلأجلأجلأجل(((( .ل
ياq الوطين ::::شفويشفويشفويشفوي توج ا ياq الوطينجودة ا توج ا ياq الوطينجودة ا توج ا ياq الوطينجودة ا توج ا سـجودة ا سـن سـن سـن لن لمل لمل لمل سادة     ،،،،مل لشارين احملرتمني ا     .أعضاء فريق األصاN واملعارصةللمست
ياq الوطين ::::شفويشفويشفويشفوي توج ا نويع ا ياq الوطينرضورة  توج ا نويع ا ياq الوطينرضورة  توج ا نويع ا ياq الوطينرضورة  توج ا نويع ا سـرضورة  ن سـت ن سـت ن سـت ن لت لمل لمل لمل سادة     ،،،،مل لشارين احملرتمني ا     .أعضاء فريق األصاN واملعارصةللمست
ياq يف ظل ا ::::شفويشفويشفويشفوي ياq يف ظل اتدبري امللف ا ياq يف ظل اتدبري امللف ا ياq يف ظل اتدبري امللف ا يةللللسـسـسـسـتدبري امللف ا يةإلكراهات اخلار يةإلكراهات اخلار يةإلكراهات اخلار سادة     ،،،،ججججإلكراهات اخلار لشارين احملرتمني ا أعضاء الفريق للمست

تقاليل Cسـ.        

        ::::المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون االقتصادية والعامةالمنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون االقتصادية والعامةالمنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون االقتصادية والعامةالمنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون االقتصادية والعامةوزارة وزارة وزارة وزارة الالالال
تب ::::شفويشفويشفويشفوي تبارتفاع أسعار ا تبارتفاع أسعار ا تبارتفاع أسعار ا سادة     ،،،،لكلكلكلكارتفاع أسعار ا لشارين احملرتمني ا سعداوي، للمست يد ا بد ا لبد الرحمي العاليف،  محل ع            ع
نارص أزاكغلمحمد ا بارك،  ببوري، حيفضه  بمن     )احلريكاحلريكاحلريكاحلريك....فففف((((    .ك
تصاد CجEعي ::::شفويشفويشفويشفوي نظام املعلومايت اجلغرايف لال تصاد CجEعيا نظام املعلومايت اجلغرايف لال تصاد CجEعيا نظام املعلومايت اجلغرايف لال تصاد CجEعيا نظام املعلومايت اجلغرايف لال ققققا سادة     ،،،،لللل لشارين احملرتمني ا تقاليلأعضاء الفريق للمست Cسـ.    
نظمة ::::شفويشفويشفويشفوي يلكة القطاعات غري ا نظمةرضورة  يلكة القطاعات غري ا نظمةرضورة  يلكة القطاعات غري ا نظمةرضورة  يلكة القطاعات غري ا ملرضورة  مله مله مله سادة     ،،،،ه لشارين احملرتمني ا تقاليلللمست C سـأعضاء الفريق.    
تصاد الريع ::::شفويشفويشفويشفوي بل القضاء عىل ا يات و تصاد الريعآ بل القضاء عىل ا يات و تصاد الريعآ بل القضاء عىل ا يات و تصاد الريعآ بل القضاء عىل ا يات و ققققآ سـ سـل سـل سـل سادة     ،،،،ل لشارين احملرتمني ا     .أعضاء فريق األصاN واملعارصةللمست
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سادة     ،،،،ارتفاع األسعارارتفاع األسعارارتفاع األسعارارتفاع األسعار ::::شفويشفويشفويشفوي لشارين احملرتمني ا     .أعضاء فريق األصاN واملعارصةللمست
تاكر توزيع بعض املواد من طرف بعض ارشاكت ::::شفويشفويشفويشفوي تاكر توزيع بعض املواد من طرف بعض ارشاكتا تاكر توزيع بعض املواد من طرف بعض ارشاكتا تاكر توزيع بعض املواد من طرف بعض ارشاكتا للللا سادة     ،،،،حححح لشارين احملرتمني ا عضاء الفريق أللمست

    .Cشرتايك

        

        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

ها وحدة املوضوع ئ�  ها وحدة املوضوعأ ئ�  ها وحدة املوضوعأ ئ�  ها وحدة املوضوعأ ئ�  جيمعجيمعجيمعجيمعأ     ....سـسـسـسـ
________________________________________________________________________________    

نظام اcاخيل128128128128املادة املادة املادة املادة  نظام اcاخيل من ا نظام اcاخيل من ا نظام اcاخيل من ا     لللل من ا
تجاوز ثالث  ية طارئة يف مدة ال سة إحاطة ا�لس علام  ند بداية لك  تجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلق  ية طارئة يف مدة ال سة إحاطة ا�لس علام  ند بداية لك  تجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلق  ية طارئة يف مدة ال سة إحاطة ا�لس علام  ند بداية لك  تجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلق  ية طارئة يف مدة ال سة إحاطة ا�لس علام  ند بداية لك  تلرؤساء الفرق احلق  بقض جل تع بقض جل تع بقض جل تع بقض جل بار الريس هبذا الطلب برساN ساعة ....دقائقدقائقدقائقدقائق) ) ) ) 3333((((ع بار الريس هبذا الطلب برساN ساعة وجيب إ بار الريس هبذا الطلب برساN ساعة وجيب إ بار الريس هبذا الطلب برساN ساعة وجيب إ ئوجيب إ ئخ ئخ ئخ خ

سةعىلعىلعىلعىل تاح ا بل ا سة األقل  تاح ا بل ا سة األقل  تاح ا بل ا سة األقل  تاح ا بل ا جلل األقل  جللت جللت جللت ففففت     ....قققق
نظام اcاخيل298298298298املادة املادة املادة املادة  نظام اcاخيل من ا نظام اcاخيل من ا نظام اcاخيل من ا     لللل من ا

ئ� املدرجة يف جدول  تابعة Sيق األ شة عامة  نا ئ� اليت تلهيا  تعلق Sأل ية واجلزء ا ئ� اآل تعلق Sأل ية بعد إهناء اجلزء ا ئ� ا سة األ ئ� املدرجة يف جدول متر  تابعة Sيق األ شة عامة  نا ئ� اليت تلهيا  تعلق Sأل ية واجلزء ا ئ� اآل تعلق Sأل ية بعد إهناء اجلزء ا ئ� ا سة األ ئ� املدرجة يف جدول متر  تابعة Sيق األ شة عامة  نا ئ� اليت تلهيا  تعلق Sأل ية واجلزء ا ئ� اآل تعلق Sأل ية بعد إهناء اجلزء ا ئ� ا سة األ ئ� املدرجة يف جدول متر  تابعة Sيق األ شة عامة  نا ئ� اليت تلهيا  تعلق Sأل ية واجلزء ا ئ� اآل تعلق Sأل ية بعد إهناء اجلزء ا ئ� ا سة األ سـمتر  مب ق سـ مل ن سـ مل ه سـ سـجل مب ق سـ مل ن سـ مل ه سـ سـجل مب ق سـ مل ن سـ مل ه سـ سـجل مب ق سـ مل ن سـ مل ه سـ ممممجل للللشفشفشفشف تتتتسـسـسـسـ

بعا للقطاعات أو الوزارات ها  بعا للقطاعات أو الوزاراتاألعامل عىل أساس  ها  بعا للقطاعات أو الوزاراتاألعامل عىل أساس  ها  بعا للقطاعات أو الوزاراتاألعامل عىل أساس  ها  تتتتاألعامل عىل أساس  ية جتمجتمجتمجتميعيعيعيع تا سطرة ا سؤوN عهنا، وذ± وفق ا ية  ا تا سطرة ا سؤوN عهنا، وذ± وفق ا ية  ا تا سطرة ا سؤوN عهنا، وذ± وفق ا ية  ا تا سطرة ا سؤوN عهنا، وذ± وفق ا ل ا ل مل لمل ل مل لمل ل مل لمل ل مل     ::::مل
تجاوز ثالث دقائق ؛: : : : أوال أوال أوال أوال  سؤاµ يف ظرف ال  يقدم ملخصا  سؤال  تجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع ا سؤاµ يف ظرف ال  يقدم ملخصا  سؤال  تجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع ا سؤاµ يف ظرف ال  يقدم ملخصا  سؤال  تجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع ا سؤاµ يف ظرف ال  يقدم ملخصا  سؤال  يتعطى اللكمة لواضع ا ل ل يل ل ل يل ل ل يل ل ل     ل
يا  يا ¸ يا ¸ يا ¸ تجاوز ثالث دقائق ؛: : : : نننن¸ سؤال يف مدة ال  تجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن ا سؤال يف مدة ال  تجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن ا سؤال يف مدة ال  تجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن ا سؤال يف مدة ال  تتعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن ا تل تل تل     ل
ثا  ثا ¸ ثا ¸ ثا ¸ يب: : : : لللل¸ سؤال  يبتعطى اللكمة يف الهناية لصاحب ا سؤال  يبتعطى اللكمة يف الهناية لصاحب ا سؤال  يبتعطى اللكمة يف الهناية لصاحب ا سؤال  للللللللتعقتعقتعقتعقتعطى اللكمة يف الهناية لصاحب ا تني ؛لللل تني ا يب د تعدى هذا ا تني ؛ عىل أساس أال  تني ا يب د تعدى هذا ا تني ؛ عىل أساس أال  تني ا يب د تعدى هذا ا تني ؛ عىل أساس أال  تني ا يب د تعدى هذا ا ن عىل أساس أال  يق نتعق يق نتعق يق نتعق يق ثتعق ثل ثل ثل قل قي قي قي     ي
تني: : : : رابعا رابعا رابعا رابعا  تني ا تجاوز د يحات الرضورية يف ظرف ال  تو شار إذا رأى من شأن ذ± تقدمي ا يب ا تنيميكن للوزير الرد عىل  تني ا تجاوز د يحات الرضورية يف ظرف ال  تو شار إذا رأى من شأن ذ± تقدمي ا يب ا تنيميكن للوزير الرد عىل  تني ا تجاوز د يحات الرضورية يف ظرف ال  تو شار إذا رأى من شأن ذ± تقدمي ا يب ا تنيميكن للوزير الرد عىل  تني ا تجاوز د يحات الرضورية يف ظرف ال  تو شار إذا رأى من شأن ذ± تقدمي ا يب ا نميكن للوزير الرد عىل  يق نتعق يق نتعق يق نتعق يق ثتعق ثس ثس ثس قس ي ض ل قت ي ض ل قت ي ض ل قت ي ض ل ت     ....ململململ
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