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        ::::التشغيل والتكوين المهنيالتشغيل والتكوين المهنيالتشغيل والتكوين المهنيالتشغيل والتكوين المهنيوزارة وزارة وزارة وزارة 
سات  :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي � تعاقدة مع اإلدارات واملؤ بل بعض ارشاكت ا سات عدم احرتام رشط احلد األدىن لألجر من  تعاقدة مع اإلدارات واملؤ بل بعض ارشاكت ا سات عدم احرتام رشط احلد األدىن لألجر من  تعاقدة مع اإلدارات واملؤ بل بعض ارشاكت ا سات عدم احرتام رشط احلد األدىن لألجر من  تعاقدة مع اإلدارات واملؤ بل بعض ارشاكت ا سعدم احرتام رشط احلد األدىن لألجر من  مل سل مل سل مل سل مل ل قققق

ية يةالعمو يةالعمو يةالعمو سادة     ،،،،ممممالعمو لشارين احملرتمني ا تقاليلأعضاء الفريق للمست Cسـ.    
تعاقدة مع :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي � بل بعض ارشاكت ا شغل من  تعاقدة مععدم احرتام مدونة ا بل بعض ارشاكت ا شغل من  تعاقدة مععدم احرتام مدونة ا بل بعض ارشاكت ا شغل من  تعاقدة مععدم احرتام مدونة ا بل بعض ارشاكت ا شغل من  ملعدم احرتام مدونة ا ل ملل ل ملل ل ملل ل يةققققل سات العمو ية اإلدارات واملؤ سات العمو ية اإلدارات واملؤ سات العمو ية اإلدارات واملؤ سات العمو مممم اإلدارات واملؤ     ،،،،سسسس

سادة  لشارين احملرتمني ا         .أعضاء الفريق Cشرتايكللمست
يل والكفاءات ::::شفويشفويشفويشفوي � ية إلنعاش ا ية معل الواكL الو يل والكفاءاتإسرتا ية إلنعاش ا ية معل الواكL الو يل والكفاءاتإسرتا ية إلنعاش ا ية معل الواكL الو يل والكفاءاتإسرتا ية إلنعاش ا ية معل الواكL الو شغإسرتا ن شغيج ن شغيج ن شغيج ن تيج ط تت ط تت ط تت ط سادة     ،،،،للللت لشارين احملرتمني ا أعضاء فريق للمست

توري املوحد Tتجمع ا سـا  .ل
ية للمقاوL ::::شفويشفويشفويشفوي � UجC ية سؤو ية للمقاوLا UجC ية سؤو ية للمقاوLا UجC ية سؤو ية للمقاوLا UجC ية سؤو عا ل عمل ل عمل ل عمل ل سادة للمستشارين ، ، ، ، مل يدرايلأعضاء الفريق لاحملرتمني ا  .لفا

ية ::::شفويشفويشفويشفوي � شواهد والكفاءات ا يةضامن فرص معل الئق ألحصاب ا شواهد والكفاءات ا يةضامن فرص معل الئق ألحصاب ا شواهد والكفاءات ا يةضامن فرص معل الئق ألحصاب ا شواهد والكفاءات ا لعلمضامن فرص معل الئق ألحصاب ا لعلمل لعلمل لعلمل سادة أعضاء فريق للمستشارين احملرتمني، ل ل ا
 .األصاL واملعارصة

        ::::العدلالعدلالعدلالعدلوزارة وزارة وزارة وزارة 
يع Cداري ::::شفويشفويشفويشفوي � ية مع ا يع Cداريمالءمة اخلريطة القضا ية مع ا يع Cداريمالءمة اخلريطة القضا ية مع ا يع Cداريمالءمة اخلريطة القضا ية مع ا تقطمالءمة اخلريطة القضا تقطئ تقطئ تقطئ سادة     ،،،،للللئ لشارين احملرتمني ا تقاليلأعضاء الللمست C سـفريق. 

        ::::األوقاف والشؤون اإلسالمية  األوقاف والشؤون اإلسالمية  األوقاف والشؤون اإلسالمية  األوقاف والشؤون اإلسالمية  وزارة وزارة وزارة وزارة 
يية ية ية ية ضعضعضعضعالوالوالوالو ::::شفويشفويشفويشفوي � UجC ي UجC ي UجC ي UجC واملعارصةللمستشارين احملرتمني، لألمئة والوعاظلألمئة والوعاظلألمئة والوعاظلألمئة والوعاظ    ةةةةعععع Lسادة أعضاء فريق األصا  .ل ا

        ::::وزارة االسكان والتعمير والتنمية المجاليةوزارة االسكان والتعمير والتنمية المجاليةوزارة االسكان والتعمير والتنمية المجاليةوزارة االسكان والتعمير والتنمية المجالية
يح ::::شفويشفويشفويشفوي � يحبرhمج حماربة مدن ا يحبرhمج حماربة مدن ا يحبرhمج حماربة مدن ا يـــاريـللمستش    ،،،،لصفلصفلصفلصفبرhمج حماربة مدن ا سن ــمن احملرت تدالوي، ادة ـلا ليد ا سعداوسع يد ا لبد ا محل ، معر يع

نارص  هامشي اكغزأبمكدر،  بد القادر قوضاض، ا ل،  سموينع  ).).).).ف احلريكف احلريكف احلريكف احلريك((((    .لا

        ::::وزارة السياحة والصناعة التقليديةوزارة السياحة والصناعة التقليديةوزارة السياحة والصناعة التقليديةوزارة السياحة والصناعة التقليدية
ية ::::شفويشفويشفويشفوي � ناطق اTا ياحة يف ا يةية ا ناطق اTا ياحة يف ا يةية ا ناطق اTا ياحة يف ا يةية ا ناطق اTا ياحة يف ا خلية ا مل سـ خلمن مل سـ خلمن مل سـ خلمن مل سـ للللمن سادة     ،،،،تتتت لشارين احملرتمني ا  .أعضاء فريق األصاL واملعارصةللمست

        ::::الطاقة والمعادن والماء والبيئةالطاقة والمعادن والماء والبيئةالطاقة والمعادن والماء والبيئةالطاقة والمعادن والماء والبيئةوزارة وزارة وزارة وزارة 
نجم األخرض ::::شفويشفويشفويشفوي � نجم األخرضمآل ا نجم األخرضمآل ا نجم األخرضمآل ا سادة     ،،،،ململململمآل ا لشارين احملرتمني ا سعداوي، للمست يد ا بد ا لبد الرحمي العاليف،  محل ع سعيد ارزيقي، ع

برصي،  بلسن   ).).).).ف احلريكف احلريكف احلريكف احلريك((((    .إبراهمي فضيلحل
رس�ت �جلرف األصفر ::::شفويشفويشفويشفوي � ناجتة عن ا رس�ت �جلرف األصفرالكوارث ا ناجتة عن ا رس�ت �جلرف األصفرالكوارث ا ناجتة عن ا رس�ت �جلرف األصفرالكوارث ا ناجتة عن ا تالكوارث ا تل تل تل سادة    ،،،،للللل لشارين احملرتمني ا  .فريق Cشرتايكال    عضاءأ للمست

        ::::وزارة الصحةوزارة الصحةوزارة الصحةوزارة الصحة
ية ::::شفويشفويشفويشفوي � يات اإل يةملء اخلصاص احلاصل يف ا يات اإل يةملء اخلصاص احلاصل يف ا يات اإل يةملء اخلصاص احلاصل يف ا يات اإل قلقلقلقلميميميميملء اخلصاص احلاصل يف ا سادة     ،،،،ململململسسسستتتتشفشفشفشف لشارين احملرتمني ا تجمع للمست لأعضاء فريق ا

توري املوحد Tسـا. 
ية خاصة مبعاجلة اإلدمان ::::شفويشفويشفويشفوي � شفا ية خاصة مبعاجلة اإلدمانوحدات ا شفا ية خاصة مبعاجلة اإلدمانوحدات ا شفا ية خاصة مبعاجلة اإلدمانوحدات ا شفا ئوحدات ا ئت ئت ئت سادة     ،،،،سسسست لشارين احملرتمني ا توري للمست Tتجمع ا سـأعضاء فريق ا ل

 .املوحد
بالدh ::::فويفويفويفويشششش � بالدhالوضع الصحي  بالدhالوضع الصحي  بالدhالوضع الصحي  سادة     ،،،،ببببالوضع الصحي  لشارين احملرتمني ا  .أعضاء فريق األصاL واملعارصةللمست
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        ::::الشباب والرياضةالشباب والرياضةالشباب والرياضةالشباب والرياضةوزارة وزارة وزارة وزارة 
باب ::::شفويشفويشفويشفوي � ئة ا بابياسة احلكومة اجتاه  ئة ا بابياسة احلكومة اجتاه  ئة ا بابياسة احلكومة اجتاه  ئة ا شـياسة احلكومة اجتاه  شـسـ شـسـ شـسـ للللسـ سادة     ،،،،فففف لشارين احملرتمني ا  .األصاL واملعارصةأعضاء فريق للمست

        ::::البحث العلميالبحث العلميالبحث العلميالبحث العلميوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين االطر ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين االطر ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين االطر ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين االطر و
بااكلور� ::::شفويشفويشفويشفوي � تحان ا بااكلور�يمي منط ا تحان ا بااكلور�يمي منط ا تحان ا بااكلور�يمي منط ا تحان ا لللليمي منط ا م متق متق متق سادة     ،،،،تق لشارين احملرتمني ا سعداوي، محمد إدريسللمست يد ا بد ا ل مرون،  محل ع

يد كوسكوسفضييل،  محلبد ا  ).).).).ف احلريكف احلريكف احلريكف احلريك((((    .عبد هللا أبو زيد ، ع

        ::::االتصالاالتصالاالتصالاالتصالوزارة وزارة وزارة وزارة 
يايس يف Cعالم العمويم ::::شفويشفويشفويشفوي � يايس يف Cعالم العمويماحلوار ا يايس يف Cعالم العمويماحلوار ا يايس يف Cعالم العمويماحلوار ا سادة     ،،،،للللسـسـسـسـاحلوار ا لشارين احملرتمني ا تحالف Cشرتايكللمست  .لأعضاء فريق ا

        ::::وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة
سادة     ،،،،رضورة حتديث جتارة القربرضورة حتديث جتارة القربرضورة حتديث جتارة القربرضورة حتديث جتارة القرب ::::شفويشفويشفويشفوي � لشارين احملرتمني ا تقاليلللمست C سـأعضاء الفريق. 

        ::::كلفة بالشؤون االقتصادية والعامةكلفة بالشؤون االقتصادية والعامةكلفة بالشؤون االقتصادية والعامةكلفة بالشؤون االقتصادية والعامة الم الم الم الموزارة المنتدبة لدى الوزير األولوزارة المنتدبة لدى الوزير األولوزارة المنتدبة لدى الوزير األولوزارة المنتدبة لدى الوزير األولالالالال
سوق اTوية ::::شفويشفويشفويشفوي � برتول � سوق اTويةارتفاع أسعار ا برتول � سوق اTويةارتفاع أسعار ا برتول � سوق اTويةارتفاع أسعار ا برتول � لارتفاع أسعار ا ل لل ل لل ل لل ل سادة     ،،،،ل لشارين احملرتمني ا توري املوحدللمست Tتجمع ا سـأعضاء فريق ا  .ل

        ::::كتابة الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية المكلفة بالصناعة التقليديةكتابة الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية المكلفة بالصناعة التقليديةكتابة الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية المكلفة بالصناعة التقليديةكتابة الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية المكلفة بالصناعة التقليدية
يدية يف نظام املواصفات ::::شفويشفويشفويشفوي � ناعة ا يدية يف نظام املواصفاتإدماج قطاع ا ناعة ا يدية يف نظام املواصفاتإدماج قطاع ا ناعة ا يدية يف نظام املواصفاتإدماج قطاع ا ناعة ا تقلإدماج قطاع ا تقللص تقللص تقللص سادة للمستشارين احملرت    ،،،،لللللص أعضاء الفريق لمني ا

تقاليل Cسـ. 
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سة تاح ا بل ا سةاألقل  تاح ا بل ا سةاألقل  تاح ا بل ا سةاألقل  تاح ا بل ا جللاألقل  جللت جللت جللت ففففت     ....قققق

نظام اTاخيل298298298298املادة املادة املادة املادة  نظام اTاخيل من ا نظام اTاخيل من ا نظام اTاخيل من ا     لللل من ا
ئ¤ املدرجة يف جدول األعامل  تابعة �يق األ شة عامة  نا ئ¤ اليت تلهيا  تعلق �أل ية واجلزء ا ئ¤ اآل تعلق �أل ية بعد إهناء اجلزء ا ئ¤ ا سة األ ئ¤ املدرجة يف جدول األعامل متر  تابعة �يق األ شة عامة  نا ئ¤ اليت تلهيا  تعلق �أل ية واجلزء ا ئ¤ اآل تعلق �أل ية بعد إهناء اجلزء ا ئ¤ ا سة األ ئ¤ املدرجة يف جدول األعامل متر  تابعة �يق األ شة عامة  نا ئ¤ اليت تلهيا  تعلق �أل ية واجلزء ا ئ¤ اآل تعلق �أل ية بعد إهناء اجلزء ا ئ¤ ا سة األ ئ¤ املدرجة يف جدول األعامل متر  تابعة �يق األ شة عامة  نا ئ¤ اليت تلهيا  تعلق �أل ية واجلزء ا ئ¤ اآل تعلق �أل 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 الوز ها  بعا للقطاعات أو الوزعىل أساس  ها  بعا للقطاعات أو الوزعىل أساس  ها  بعا للقطاعات أو الوزعىل أساس  ها  تتتتعىل أساس  ية جتمجتمجتمجتميعيعيعيع تا سطرة ا سؤوL عهنا، وذÂ وفق ا ية ارات ا تا سطرة ا سؤوL عهنا، وذÂ وفق ا ية ارات ا تا سطرة ا سؤوL عهنا، وذÂ وفق ا ية ارات ا تا سطرة ا سؤوL عهنا، وذÂ وفق ا لارات ا ل مل لمل ل مل لمل ل مل لمل ل مل     ::::مل
تجاوز ثالث دقائق ؛: : : : أوال أوال أوال أوال  سؤاÇ يف ظرف ال  يقدم ملخصا  سؤال  تجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع ا سؤاÇ يف ظرف ال  يقدم ملخصا  سؤال  تجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع ا سؤاÇ يف ظرف ال  يقدم ملخصا  سؤال  تجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع ا سؤاÇ يف ظرف ال  يقدم ملخصا  سؤال  يتعطى اللكمة لواضع ا ل ل يل ل ل يل ل ل يل ل ل     ل
يا  Ë يا Ë يا Ë يا Ëتجاوز 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  Ë ثا Ë ثا Ë ثا Ëسؤال : : : : لللل سؤال تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب ا سؤال تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب ا سؤال تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب ا للللللللتتتتتعطى اللكمة يف الهناية لصاحب ا تني ؛لللل تني ا يب د تعدى هذا ا تني ؛يب عىل أساس أال  تني ا يب د تعدى هذا ا تني ؛يب عىل أساس أال  تني ا يب د تعدى هذا ا تني ؛يب عىل أساس أال  تني ا يب د تعدى هذا ا نيب عىل أساس أال  يق تعق نعق يق تعق نعق يق تعق نعق يق تعق ثعق 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 ذÂ تقدمي ا يب ا تنيميكن للوزير الرد عىل  تني ا تجاوز د يحات الرضورية يف ظرف ال  تو شار إذا رأى من شأن ذÂ تقدمي ا يب ا تنيميكن للوزير الرد عىل  تني ا تجاوز د يحات الرضورية يف ظرف ال  تو شار إذا رأى من شأن ذÂ تقدمي ا يب ا تنيميكن للوزير الرد عىل  تني ا تجاوز د يحات الرضورية يف ظرف ال  تو شار إذا رأى من شأن ذÂ 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

ساعة  سة عىل ا ساعة نطلق ا سة عىل ا ساعة نطلق ا سة عىل ا ساعة نطلق ا سة عىل ا لنطلق ا جلل لت جلل لت جلل لت جلل نصفت ية وا ثا نصفا ية وا ثا نصفا ية وا ثا نصفا ية وا ثا لا ن لل ن لل ن لل ن     ::::30303030hhhh14141414    ل


