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        ::::الصحةالصحةالصحةالصحةوزارة وزارة وزارة وزارة 
ية :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي � ية األسا ساد املواد �سـهتال ناجتة عن  ية ا سمامت الغذا يةا ية األسا ساد املواد �سـهتال ناجتة عن  ية ا سمامت الغذا يةا ية األسا ساد املواد �سـهتال ناجتة عن  ية ا سمامت الغذا يةا ية األسا ساد املواد �سـهتال ناجتة عن  ية ا سمامت الغذا سـا ك ف ل ئ سـت ك ف ل ئ سـت ك ف ل ئ سـت ك ف ل ئ سادة     ،،،،للللت لشارين احملرتمني ا للمست

توري املوحد أعضاء فريق تجمع ا8 سـا  .ل
ية قطاع الصحة  :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي � ية قطاع الصحة و ية قطاع الصحة و ية قطاع الصحة و سادة     ،،،،ضعضعضعضعو لشارين احملرتمني ا توري املوحد أعضاء فريقللمست تجمع ا8 سـا  .ل
سادة     الصحة،الصحة،الصحة،الصحة،قطاع قطاع قطاع قطاع أوضاع أوضاع أوضاع أوضاع  ::::شفويشفويشفويشفوي � لشارين احملرتمني ا  .�شرتايك أعضاء الفريقللمست

        ::::التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلميالتربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلميالتربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلميالتربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلميوزارة وزارة وزارة وزارة 
نحة  :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي � نحة ا نحة ا نحة ا يةململململا يةاجلا يةاجلا يةاجلا سادة     ،،،،معمعمعمعاجلا لشارين احملرتمني ا تقاليل أعضاء الفريقللمست  .سـ�
ية ::::شفويشفويشفويشفوي � ياء اجلا تأطري الرKيض يف األ يةضعف ا ياء اجلا تأطري الرKيض يف األ يةضعف ا ياء اجلا تأطري الرKيض يف األ يةضعف ا ياء اجلا تأطري الرKيض يف األ معضعف ا معل معل معل سادة     ،،،،ححححل لشارين احملرتمني ا يلللمست يد . خمعر اد محلبد ا ع

سعداوي، تدالويلا يد ا يدي صلوح امجلاين،  بد هللا أبوزيد،  ل  سع سـ     ).).).).الفريق احلريكالفريق احلريكالفريق احلريكالفريق احلريك ( ( ( (ع
بارات  ::::شفويشفويشفويشفوي � ند إجراء � تدايئ واإلعدادي  ية يف هناية الطورين � تدرا تفادة من ا8ورة � بارات � ند إجراء � تدايئ واإلعدادي  ية يف هناية الطورين � تدرا تفادة من ا8ورة � بارات � ند إجراء � تدايئ واإلعدادي  ية يف هناية الطورين � تدرا تفادة من ا8ورة � بارات � ند إجراء � تدايئ واإلعدادي  ية يف هناية الطورين � تدرا تفادة من ا8ورة � ت� ع ب ك سـ تسـ ع ب ك سـ تسـ ع ب ك سـ تسـ ع ب ك سـ خخخخسـ

هوية هويةاملوحدة ا هويةاملوحدة ا هويةاملوحدة ا سادة للمستشارين احمل    ،،،،جلجلجلجلاملوحدة ا توري املوحد أعضاء فريقلرتمني ا تجمع ا8 سـا  .ل
تعلمي اخلاص ::::شفويشفويشفويشفوي � سات ا تابعة مؤ بة و تعلمي اخلاصمدى مرا سات ا تابعة مؤ بة و تعلمي اخلاصمدى مرا سات ا تابعة مؤ بة و تعلمي اخلاصمدى مرا سات ا تابعة مؤ بة و لمدى مرا لس لس لس س م مق مق مق سادة     ،،،،ق لشارين احملرتمني ا تقاليل أعضاء الفريقللمست  .سـ�

    ::::السياحة والصناعة التقليديةالسياحة والصناعة التقليديةالسياحة والصناعة التقليديةالسياحة والصناعة التقليديةوزارة وزارة وزارة وزارة 

نني ::::شفويشفويشفويشفوي � ية للموا رشا ية للقدرة ا يا ننيرضورة مالمئة أسعار العروض ا ية للموا رشا ية للقدرة ا يا ننيرضورة مالمئة أسعار العروض ا ية للموا رشا ية للقدرة ا يا ننيرضورة مالمئة أسعار العروض ا ية للموا رشا ية للقدرة ا يا طرضورة مالمئة أسعار العروض ا ئ ل طسـ ئ ل طسـ ئ ل طسـ ئ ل ححححسـ سادة للمستش    ،،،،لللل أعضاء لارين احملرتمني ا
 .األصاs واملعارصة فريق

ية    ::::شفويشفويشفويشفوي � ياحة ا يع ا يةبل  ياحة ا يع ا يةبل  ياحة ا يع ا يةبل  ياحة ا يع ا بلبل  سـ شج بلسـ سـ شج بلسـ سـ شج بلسـ سـ شج جلسـ ل جلت ل جلت ل جلت ل سادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،ت توري املوحد أعضاء فريقلا تجمع ا8 سـا     .ل

        ::::الطاقة والمعادن والماء والبيئةالطاقة والمعادن والماء والبيئةالطاقة والمعادن والماء والبيئةالطاقة والمعادن والماء والبيئةوزارة وزارة وزارة وزارة 
ية ::::شفويشفويشفويشفوي � ساك تجمعات ا يةبعد نقاط املاء من ا ساك تجمعات ا يةبعد نقاط املاء من ا ساك تجمعات ا يةبعد نقاط املاء من ا ساك تجمعات ا نبعد نقاط املاء من ا ل نل ل نل ل نل ل سادة    ،،،،ل لشارين احملرتمني ا سعداوي،  للمست يد ا بد ا لادريس مرون،  محل ع

ييل بد كوسكوسفضمحمد  ييب،  ياد ا مح،  لط     ).).).).الفريق احلريكالفريق احلريكالفريق احلريكالفريق احلريك((((. ع
ية    ::::شفويشفويشفويشفوي � رشوع الطاقة ا ت�رات  يةتوزيع ا رشوع الطاقة ا ت�رات  يةتوزيع ا رشوع الطاقة ا ت�رات  يةتوزيع ا رشوع الطاقة ا ت�رات  سـتوزيع ا سـم سـم سـم للللشمشمشمشمم سادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،سسسس تقاليل أعضاء الفريقلا  .سـ�

    ::::االتصالاالتصالاالتصالاالتصالوزارة وزارة وزارة وزارة 

سادةللمستشارين احملرتمني     ،،،،أزمة اإلعالم العمويمأزمة اإلعالم العمويمأزمة اإلعالم العمويمأزمة اإلعالم العمويم    ::::شفويشفويشفويشفوي �  .األصاs واملعارصة أعضاء فريق لا

    ::::وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

سات اخلاصة ملزاوs �ام قطاع الربيد    ::::شفويشفويشفويشفوي � يع املؤ سات اخلاصة ملزاوs �ام قطاع الربيدبل  يع املؤ سات اخلاصة ملزاوs �ام قطاع الربيدبل  يع املؤ سات اخلاصة ملزاوs �ام قطاع الربيدبل  يع املؤ سبل  شج سسـ شج سسـ شج سسـ شج سادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،تتتتسـ  أعضاء الفريقلا
 .�شرتايك

    ::::الثقافةالثقافةالثقافةالثقافةوزارة وزارة وزارة وزارة 

تعلقة بقانون ا    ::::شفويشفويشفويشفوي � ية ا تعلقة بقانون اعدم إخراج املراسـمي ا ية ا تعلقة بقانون اعدم إخراج املراسـمي ا ية ا تعلقة بقانون اعدم إخراج املراسـمي ا ية ا لفلفلفلفعدم إخراج املراسـمي ا مل ملمي ملمي ملمي سادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،ناننانناننانللللتتتتنظنظنظنظمي  أعضاء الفريقلا
تقاليل  .سـ�
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        ::::لمنتدبة لدى الوزير األول المكلفة بالشؤون االقتصادية والعامةلمنتدبة لدى الوزير األول المكلفة بالشؤون االقتصادية والعامةلمنتدبة لدى الوزير األول المكلفة بالشؤون االقتصادية والعامةلمنتدبة لدى الوزير األول المكلفة بالشؤون االقتصادية والعامةااااوزارة وزارة وزارة وزارة الالالال
ندوق املقاصة ::::شفويشفويشفويشفوي � ندوق املقاصةا8مع ا�صص  ندوق املقاصةا8مع ا�صص  ندوق املقاصةا8مع ا�صص  سادة     ،،،،لصلصلصلصا8مع ا�صص  لشارين احملرتمني ا سعداوي،للمست يد ا لبد ا محل بد الرحمي العاليف، ع ع

بد القادر قوضاض سموين،  هامشي ا عنارص أزاكغ، ا ل     ).).).).الفريق احلريكالفريق احلريكالفريق احلريكالفريق احلريك ( ( ( (.لب
بقات الوسطى     ::::شفويشفويشفويشفوي � ي� �لهنوض � تدابري ا بقات الوسطى ا ي� �لهنوض � تدابري ا بقات الوسطى ا ي� �لهنوض � تدابري ا بقات الوسطى ا ي� �لهنوض � تدابري ا لطا لطل لطل لطل سادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،لكفلكفلكفلكفل     .األصاs واملعارصة أعضاء فريقلا

هوية    ::::شفويشفويشفويشفوي � ية وا ية ا تصاد �ج�عي 8مع ا هويةإنعاش � ية وا ية ا تصاد �ج�عي 8مع ا هويةإنعاش � ية وا ية ا تصاد �ج�عي 8مع ا هويةإنعاش � ية وا ية ا تصاد �ج�عي 8مع ا جلإنعاش � جلق جلق جلق حمللق حمللمن حمللمن حمللمن سادة ستشارين احملرتمني للم    ،،،،للللتتتتمن أعضاء الفريق لا
يدرايل         .لفا

        ::::....المنتدبة لدى الوزير األول المكلفة بتحديث القطاعات العامةالمنتدبة لدى الوزير األول المكلفة بتحديث القطاعات العامةالمنتدبة لدى الوزير األول المكلفة بتحديث القطاعات العامةالمنتدبة لدى الوزير األول المكلفة بتحديث القطاعات العامةوزارة وزارة وزارة وزارة الالالال
ية     ::::شفويشفويشفويشفوي � باح يف اإلدارات العمو ية نايم ظاهرة املوظفني األ باح يف اإلدارات العمو ية نايم ظاهرة املوظفني األ باح يف اإلدارات العمو ية نايم ظاهرة املوظفني األ باح يف اإلدارات العمو ممممنايم ظاهرة املوظفني األ شـ شـت شـت شـت سادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،ت األصاs  أعضاء فريقلا

    .واملعارصة

تعجا    ::::شفويشفويشفويشفوي � تدابري � تعجاا تدابري � تعجاا تدابري � تعجاا تدابري � لا سـ لل سـ لل سـ لل سـ باب املعطلل يل ا ية  نا باب املعطلية و� يل ا ية  نا باب املعطلية و� يل ا ية  نا باب املعطلية و� يل ا ية  نا شـية و� شغ شـئ شغ شـئ شغ شـئ شغ لئ لت لت لت للللت سادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،سـسـسـسـتتتتثثثث  أعضاء فريقلا
تحالف �شرتايك     .لا

ساد املايل وحماربة الرشوة    ::::شفويشفويشفويشفوي � ساد املايل وحماربة الرشوةعدم اجلرأة يف حماربة ا ساد املايل وحماربة الرشوةعدم اجلرأة يف حماربة ا ساد املايل وحماربة الرشوةعدم اجلرأة يف حماربة ا سادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،لفلفلفلفعدم اجلرأة يف حماربة ا األصاs  أعضاء فريقلا
    .واملعارصة

    
    

    
    
    
    
    

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

نظام ا8اخيل128128128128املادة املادة املادة املادة  نظام ا8اخيل من ا نظام ا8اخيل من ا نظام ا8اخيل 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 برساs ساعة عىل ....دقائقدقائقدقائقدقائق) ) ) ) 3333((((ع بار الريس هبذا الطلب برساs ساعة عىل وجيب إ بار الريس هبذا الطلب برساs ساعة عىل وجيب إ بار الريس هبذا الطلب برساs ساعة عىل وجيب إ ئوجيب إ ئخ ئخ ئخ خ

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 ا8اخيل298298298298املادة املادة املادة املادة  نظام ا8اخيل من ا نظام ا8اخيل من ا نظام ا8اخيل من ا     لللل من ا

ئ� ا سة األ ئ� امتر  سة األ ئ� امتر  سة األ ئ� امتر  سة األ للللمتر  سـ سـجل سـجل سـجل جل ئ� املدرجة يف جدول األعامل تتتتسـسـسـسـ تابعة �يق األ شة عامة  نا ئ� اليت تلهيا  تعلق �أل ية واجلزء ا ئ� اآل تعلق �أل ئ� املدرجة يف جدول األعامل ية بعد إهناء اجلزء ا تابعة �يق األ شة عامة  نا ئ� اليت تلهيا  تعلق �أل ية واجلزء ا ئ� اآل تعلق �أل ئ� املدرجة يف جدول األعامل ية بعد إهناء اجلزء ا تابعة �يق األ شة عامة  نا ئ� اليت تلهيا  تعلق �أل ية واجلزء ا ئ� اآل تعلق �أل ئ� املدرجة يف جدول األعامل ية بعد إهناء اجلزء ا تابعة �يق األ شة عامة  نا ئ� اليت تلهيا  تعلق �أل ية واجلزء ا ئ� اآل تعلق �أل سـية بعد إهناء اجلزء ا مب ق سـ مل ن سـ مل سـه مب ق سـ مل ن سـ مل سـه مب ق سـ مل ن سـ مل سـه مب ق سـ مل ن سـ مل ممممه شفشفشفشف
ية  تا سطرة ا سؤوs عهنا، وذ½ وفق ا بعا للقطاعات أو الوزارات ا ها  ية عىل أساس  تا سطرة ا سؤوs عهنا، وذ½ وفق ا بعا للقطاعات أو الوزارات ا ها  ية عىل أساس  تا سطرة ا سؤوs عهنا، وذ½ وفق ا بعا للقطاعات أو الوزارات ا ها  ية عىل أساس  تا سطرة ا سؤوs عهنا، وذ½ وفق ا بعا للقطاعات أو الوزارات ا ها  لعىل أساس  ل مل مل لت ل مل مل لت ل مل مل لت ل مل مل ت     ::::جتمجتمجتمجتميعيعيعيع

سؤال : : : : أوال أوال أوال أوال  سؤال تعطى اللكمة لواضع ا سؤال تعطى اللكمة لواضع ا سؤال تعطى اللكمة لواضع ا لتعطى اللكمة لواضع ا لل لل لل تجاوز ثالث دقائق ؛ل سؤاÂ يف ظرف ال  تجاوز ثالث دقائق ؛يقدم ملخصا  سؤاÂ يف ظرف ال  تجاوز ثالث دقائق ؛يقدم ملخصا  سؤاÂ يف ظرف ال  تجاوز ثالث دقائق ؛يقدم ملخصا  سؤاÂ يف ظرف ال  ييقدم ملخصا  يل يل يل     ل
يا  Ä يا Ä يا Ä يا Äتجاوز 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  Ä ثا Ä ثا Ä ثا Äتني ؛: : : : 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
تنيميكن للوزير الرد عىلميكن للوزير الرد عىلميكن للوزير الرد عىلميكن للوزير الرد عىل: : : : رابعا رابعا رابعا رابعا  تني ا تجاوز د يحات الرضورية يف ظرف ال  تو شار إذا رأى من شأن ذ½ تقدمي ا يب ا تني  تني ا تجاوز د يحات الرضورية يف ظرف ال  تو شار إذا رأى من شأن ذ½ تقدمي ا يب ا تني  تني ا تجاوز د يحات الرضورية يف ظرف ال  تو شار إذا رأى من شأن ذ½ تقدمي ا يب ا تني  تني ا تجاوز د يحات الرضورية يف ظرف ال  تو شار إذا رأى من شأن ذ½ تقدمي ا يب ا ن  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 نصف زو�ت ية وا ثا نصف زو�ا ية وا ثا نصف زو�ا ية وا ثا نصف زو�ا ية وا ثا لا ن لل ن لل ن لل ن     ::::30303030hhhh14141414    ل


