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        ::::األوقاف والشؤون االسالميةاألوقاف والشؤون االسالميةاألوقاف والشؤون االسالميةاألوقاف والشؤون االسالميةوزارة وزارة وزارة وزارة 
تغالل املقابر ::::شفويشفويشفويشفوي � نظر يف القانون اخلاص � تغالل املقابرإعادة ا نظر يف القانون اخلاص � تغالل املقابرإعادة ا نظر يف القانون اخلاص � تغالل املقابرإعادة ا نظر يف القانون اخلاص � سـإعادة ا سـل سـل سـل ساد    ،،،،ل لشارين احملرتمني ا تجمع  أعضـــاءةللمست ل فريق ا

توري املوحد      .سـا:

        ::::وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين االطر والبحث العلميوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين االطر والبحث العلميوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين االطر والبحث العلميوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين االطر والبحث العلمي
يةببببإجراءات دمع اAلس الوطين للرتيةإجراءات دمع اAلس الوطين للرتيةإجراءات دمع اAلس الوطين للرتيةإجراءات دمع اAلس الوطين للرتية ::::شفويشفويشفويشفوي � ية الو ية الو ية الو سادللمستشارين احملرتمني     ،،،،ططططنننن الو     . الفريق Gشرتايكءة أعضالا
ية للمواصالت ::::شفويشفويشفويشفوي � ندوق اخلدمة األسا ية للمواصالتتاجئ  ندوق اخلدمة األسا ية للمواصالتتاجئ  ندوق اخلدمة األسا ية للمواصالتتاجئ  ندوق اخلدمة األسا سـتاجئ  ص سـن ص سـن ص سـن ص سادللمستشارين احملرتمني     ،،،،ن يدرايلءة أعضالا     .لف الفريق ا

        ::::وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة
توجات املغرية ::::شفويشفويشفويشفوي � توجات املغريةحامية ا توجات املغريةحامية ا توجات املغريةحامية ا بحامية ا بن بن بن ساد للمستشارين احملرتمني    ،،،،ململململن     .فريق األصاT واملعارصة ة أعضاءلا

        ::::.... بالصناعة التقليدية بالصناعة التقليدية بالصناعة التقليدية بالصناعة التقليديةةةةة الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية المكلف الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية المكلف الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية المكلف الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية المكلفكتابةكتابةكتابةكتابة
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 سادللمستشارين احملرتمني     ،،،،لللللص  الفريق ءة أعضالا

تقاليل Gسـ.    
ناع ا ::::شفويشفويشفويشفوي � ية متويل ا ناع امآل اتفا ية متويل ا ناع امآل اتفا ية متويل ا ناع امآل اتفا ية متويل ا لصلصلصلصمآل اتفا سادللمستشارين احملرتمني     ،،،،للللتقلتقلتقلتقليدينييدينييدينييدينيقققق سعداوي، معر ة لا يد ا بد ا لمعر مكدر،  محل ع

ييب ياد ا يد ارزيقي،  يل،  لطأد ع سع     .))))احلريكاحلريكاحلريكاحلريك....فففف(((( خ
    
    
    
    
    
    
    
    

________________________________________________________________________________    
نظام ا:اخيل128128128128املادة املادة املادة املادة  نظام ا:اخيل من ا نظام ا:اخيل من ا نظام ا:اخيل من ا     لللل من ا
تج ية طارئة يف مدة ال سة إحاطة اAلس علام  ند بداية لك  تجلرؤساء الفرق احلق  ية طارئة يف مدة ال سة إحاطة اAلس علام  ند بداية لك  تجلرؤساء الفرق احلق  ية طارئة يف مدة ال سة إحاطة اAلس علام  ند بداية لك  تجلرؤساء الفرق احلق  ية طارئة يف مدة ال سة إحاطة اAلس علام  ند بداية لك  تلرؤساء الفرق احلق  بقض جل تع بقض جل تع بقض جل تع بقض جل سة....دقائقدقائقدقائقدقائق) ) ) ) 3333((((اوز ثالث اوز ثالث اوز ثالث اوز ثالث ع تاح ا بل ا بار الريس هبذا الطلب برساT ساعة عىل األقل  سةوجيب إ تاح ا بل ا بار الريس هبذا الطلب برساT ساعة عىل األقل  سةوجيب إ تاح ا بل ا بار الريس هبذا الطلب برساT ساعة عىل األقل  سةوجيب إ تاح ا بل ا بار الريس هبذا الطلب برساT ساعة عىل األقل  جللوجيب إ جللت جللت جللت ففففت ق ئ قخ ئ قخ ئ قخ ئ     ....خ
نظام ا:اخيل298298298298املادة املادة املادة املادة  نظام ا:اخيل من ا نظام ا:اخيل من ا نظام ا:اخيل من ا     لللل من ا

ئ� امل 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� املمتر  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� املمتر  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� املمتر  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 بعا تتتتسـسـسـسـ ها  بعا درجة يف جدول األعامل عىل أساس  ها  بعا درجة يف جدول األعامل عىل أساس  ها  بعا درجة يف جدول األعامل عىل أساس  ها  تتتتدرجة يف جدول األعامل عىل أساس  جتمجتمجتمجتميعيعيعيع
ية  تا سطرة ا سؤوT عهنا، وذ� وفق ا ية للقطاعات أو الوزارات ا تا سطرة ا سؤوT عهنا، وذ� وفق ا ية للقطاعات أو الوزارات ا تا سطرة ا سؤوT عهنا، وذ� وفق ا ية للقطاعات أو الوزارات ا تا سطرة ا سؤوT عهنا، وذ� وفق ا لللقطاعات أو الوزارات ا ل مل لمل ل مل لمل ل مل لمل ل مل     ::::مل

تجاوز ثالث دقائق ؛: : : : أوال أوال أوال أوال  سؤا� يف ظرف ال  يقدم ملخصا  سؤال  تجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع ا سؤا� يف ظرف ال  يقدم ملخصا  سؤال  تجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع ا سؤا� يف ظرف ال  يقدم ملخصا  سؤال  تجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع ا سؤا� 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 ث: : : : نننن� سؤال يف مدة ال  تجاوز ثتعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن ا سؤال يف مدة ال  تجاوز ثتعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن ا سؤال يف مدة ال  تجاوز ثتعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن ا سؤال يف مدة ال  تتعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن ا تل تل تل     الث دقائق ؛الث دقائق ؛الث دقائق ؛الث دقائق ؛ل
ثا  ثا � ثا � ثا � تني ؛: : : : لللل� تني ا يب د تعدى هذا ا يب عىل أساس أال  سؤال  تني ؛تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب ا تني ا يب د تعدى هذا ا يب عىل أساس أال  سؤال  تني ؛تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب ا تني ا يب د تعدى هذا ا يب عىل أساس أال  سؤال  تني ؛تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب ا تني ا يب د تعدى هذا ا يب عىل أساس أال  سؤال  نتعطى اللكمة يف الهناية لصاحب ا يق تعق نتعق يق تعق نتعق يق تعق نتعق يق تعق ثتعق ل ثلل ل ثلل ل ثلل ل قلل ي قل ي قل ي قل ي     ل
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

ساعة سة عىل ا ساعةنطلق ا سة عىل ا ساعةنطلق ا سة عىل ا ساعةنطلق ا سة عىل ا لنطلق ا جلل لت جلل لت جلل لت جلل ية    ت ثا يةا ثا يةا ثا يةا ثا نا نل نل نل نصف زوG     ل نصف زوG و ا نصف زوG و ا نصف زوG و ا     ::::30303030hhhh14141414    للللو ا
    


