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 : انجازات دوائر مركز الوزارة8.1   
 30/6/2015 – 2/1لمفترة  5102لسنة  الثاني لالفص السياسات االقتصادية والماليةدائرة انجازات  8.1.1

 

 

 :جألٔشطس جٌطت١ؽ١س جٌّرططسجٚالً: 

  سّطرصصجألٔشطس جٌٕٛػ١س جٌ  .1
 

 ِالحظحش ضحض٠د جالٔؿحظ %جالٔؿحظ  جٌفؼٍٟ  جٌّرطػ جٌّٙحَ ش

  1/11/2015 50 - 1 ز جٌطمط٠ط جاللطصحزٞ جٌؼطجلٟجػسج 1

  1/9/2015 50 - 1 جٌطحس٠ع ٌطمط٠ط ضم١١ُ جٌؽ١حؼحش جٌّح١ٌس فٟ جٌؼطجق 2

  1/10/2015 45 - 1 جٌطحس٠ع ٌطمط٠ط ضم١١ُ جٌؽ١حؼحش جٌٕمس٠س ٚجٌّصطف١س فٟ جٌؼطجق 3

  1/12/2015 45 - 1 جٌطحس٠ع ٌطمط٠ط جالؼطػّحض ٚجٌط١ّٕس فٟ جٌؼطجق 4

5 
جٌّؽحّ٘س فٟ ضم١١ُ زضجؼحش جٌؿسٜٚ جٌف١ٕس ٚجاللطصحز٠س ٌٍّشحض٠غ  

 جالؼطػّحض٠س 
 ِؽطّطز ِؽطّطز ِؽطّطز

حؽد ِح ٠ححي جٌٝ 

 جٌسجتطز

 

  1/3/2015 100 1 1                                                                   2014ضمط٠ط جٌطعرُ جٌؽٕٛٞ ٌأللطصحز جٌؼطجلٟ  ٌؼحَ      6

  1/8/2015 55 - 1                                                           2015   ضمط٠ط جٌطعرُ فٟ جاللطصحز جٌؼطجلٟ ٌٍٕصف جالٚي ِٓ ػحَ 7

  1/6/2015 100 1 1                                                             2014ضمط٠ط ضح١ًٍ ِإشطجش ؼٛق جٌؼطجق ٌألٚضجق جٌّح١ٌس جٌؽٕٛٞ ٌؼحَ  8

 15/10/2015 ــ - ــ ضحسذع ضمط٠ط ِطحذؼس ئزجء جؼٛجق جٌٕفػ جٌؼح١ٌّس                                                                                9
حؽد جذط ذ١حٔحش ِٚح ٠ؽطحسظ ِٓ 

 لطجضجش ٚضؼ١ٍّحش

 25/11/2015 ــ - ــ ؽؼط٠س فٟ جٌؼطجقضحس٠ع ضمط٠ط ضم١١ُ جٌؽ١حؼس جٌ 10
حؽد جذط ذ١حٔحش ِٚح ٠ؽطحسظ ِٓ 

 لطجضجش ٚضؼ١ٍّحش

  15/12/2015 40 - 1 ئزجء جالؼٛجق جٌؽٍؼ١س جٌؼح١ٌّس 11

  15/8/2015 60 - 1 ضمط٠ط ضم١١ُ جٌؽ١حؼس جٌطؿحض٠س فٟ جٌؼطجق 12

13 
ػٍٝ  جػسجز ضمط٠ط جالؼطػّحض جٌّحٍٟ ٚجالؾٕرٟ فٟ جٌؼطجق ِغ جٌططو١ع

 2014جٌفطص جالؼطػّحض٠س جٌّطححس فٟ جاللطصحز جٌؼطجلٟ ٌؼحَ 
1 - 65 1/11/2015 

 

14 
جػسجز ضمط٠ط جٌططٛضجش جاللطصحز٠س جٌس١ٌٚس ٚجٔؼىحؼحضٙح ػٍٝ ٚجلغ جاللطصحز 

 2014جٌؼطجلٟ ٌؼحَ 
1 - 55 1/9/2015 
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15 
حؽد جٌّٕحفص جٌحسٚز٠س ٚحؽد  2014ضح١ًٍ جالؼط١طجزجش ٚجٌصحزضجش ٌؼحَ 

 جٌؽٍغ ِٕٚحشة جٌطصس٠ط ٚجالؼط١طجز.
1 - 40 1/9/2015 

 

16 
 جػسجز وطجغ حٛي جٌمٛج١ٔٓ ٚجٌمطجضجش شجش جٌشأْ جاللطصحزٞ

1 
- 

60 1/11/2015 
 

17 
ضح١ًٍ ِإشطجش جؼططجض١ؿ١س جٌمطحع جٌرحص ٚجلططجـ جٌطٛص١حش جٌّٕحؼرس 

 1 ذشأٔٙح.
- 

50 1/9/2015 
 

18 

طٍرحش ٌؿٕس ضم١١ُ جالؼطمطجض فٟ جٌّشحضوس فٟ جػسجز جٚضجق ػًّ حؽد ِط

 حؽد جٌطى١ٍف جٌّححفظحش ِٓ لرً ِؽطشحض٠س جالِٓ جٌٛغٕٟ

- 

 

19 
 . م١حؼٟ ٌطح١ًٍ ِإشطجش جاللطصحز جٌىٍٟ فٟ جٌؼطجقجٌئػسجز جٌّٕٛشؼ 

1 

- 
40 1/11/2015 

 

20 
ّٔٛشؼ  جٌؼٛجًِ جٌؿحشذس ٌالؼطػّحض جألؾٕرٟ فٟ جٌؼطجق )أّٔٛشؼ  ئػسجز

 1/12/2015 100 1 1 . ل١حؼٟ(
 

 ئػسجز وطجغ ٌٍطٕرإ ذحٌّطغ١طجش جاللطصحز٠س جألؼحؼ١س 21
1 

- 
55 30/11/2015 

 

22 
 2017-2013ضمط٠ط ِطحذؼس ضحمك ج٘سجف ذطس ٌط١ّٕس جٌٛغ١ٕس  جػسجز

 ( 2014)ٌؼحَ
 1/8/2015 ِؽطّطز ِؽطّطز ِؽطّطز

 

 1/6/2015 ِؽطّطز ِؽطّطز زِؽطّط ِطحذؼس ِإشطجش جال٘سجف جٌؼ١ٍح ٚجٌمطحػ١س ٚٚؼحتً ضحمك جال٘سجف 23

 

 حؽد ضٛفط جٌر١حٔحش ِؽطّطز ِؽطّطز ِؽطّطز INMSجؼطىّحي ٚضحس٠ع لحػسز ذ١حٔحش جٌرطس  24
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 جالؼطشحضجش جاللطصحز٠س  .2

 %جالٔؿحظجش جٌفؼٍٟ جٌّرطػ جٌفؼح١ٌس ش

1 
تخطىيط الططاعىا/ / الطسى   اعداد بيان راي حول )دراسة الجدوى لمشروع سد الطيب في محافظة ميسان ( الى// دارىر 

 100 1 1 22/12/2014( بتاريخ 777الزراعي  العدد )

2 
( فىىي 5بيىىان راي حىىول )اجتمىىاع مىىا ممالىىي الواالىىة الياباايىىة للتعىىاون الىىدولي ( الىى/ دارىىر  التعىىاون الىىدولي / العىىدد ) 

4/1/2015 1 1 100 

3 
الفراسىىية المطترحىىة( دارىىر   –للجاىىة العراةيىىة  اعىىداد مظحظىىا/ ومطترحىىا/ حىىول )اجتماعىىا/ الىىدور  الخامسىىة عشىىر 

 100 1 1 15/1/2015( بتاريخ 49التعاون الدولي / العدد )

4 
االلمااية المطترحة ( دارر  التعاون الىدولي  -اعدد مظحظا/ ومطترحا/ حول )اجتماعا/ الدور  السابعة للجاة العراةية 

 100 1 1 2015/ 21/1( بتاريخ 66/ العدد )

5 
الى/ السىيد الوايىل الفاىي المحتىر   27/1/2015( بتىاريخ 82) ِصوطضٕح جٌّطلّةسبتطرير مجموعة الباك الدولي  خظصة

 100 1 1 للوزار 

6 
ِةصوطضٕح جٌّطلّةس اعداد مذار  ال/ الدارر  االدارية والمالية حول ما جاء بتطرير الفصىل الاالىد ديىوان الرةابىة الماليىة /  

 100 1 1                            11/1/2015( في 19)

7 
ال/ السىيد  5/1/2015( في 11) ِصوطضٕح جٌّطلّس اعداد مطترحا/ حول )استحداد اختصاصا/ جديد  لطااون الوزار ( 

 100 1 1 الوايل الفاي للوزار 

8 

ب اتاباىا اعداد مطترحا/ وتوصيا/ حول )اىدو  عصىا االفاىار ( تى  رفعلىا الى/ االمااىة العامىة لمجلى  الىوزراء بموجى

 100 1 1 ( 8/2/2015( في )2725المرة  )

 100 1 1 السيد الوايل الفاي للوزار  /ال/ 26/1/2015 في  75ِصوطضٕح جٌّطلّس اعداد مذاره حول )مصارا الظل(  9
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10 
اعداد مطالعة حول جذب رؤو  االموال للعراةيين في الخارج بخصوص )دراسة جدوى بخصوص ماح هويا/ تصايا 

 السيد الوايل الفاي للوزار  /ال/ 4/1/2015( في 2)ِصوطضٕح جٌّطلّس ين ( المطاول
1 1 100 

11 
دارىر   -1/2/2015( فىي 92مىذارتاا المرةمىة)  –اعداد مظحظا/ ومطترحا/ حىول مشىروع اتفاةيىة مىا ترامااسىتان  

 100 1 1 التعاون الدولي 

12 
( فىي 95)ِةصوطضٕح جٌّطلّةس االيراايىة المشىتراة المطترحىة –يىة اعداد مظحظا/ ومطترحا/ حول اجتماعا/ اللجاة العراة

 دارر  التعاون الدولي 1/2/2015
1 1 100 

13 
اعداد اجابا/ وردود حول االسرلة الموجلة من ةبل المجل   االةتصادي واالجتماعي لظم  المتحد  ال/ السيد الوايل 

 2/2/2015( في 99الفاي للوزار  العدد )
1 1 100 

14 
ال/  السيد الوايل الفاي – 2/2/2015( في 101)ِصوطضٕح جٌّطلّس  –اد مطالعة والراي حول تفعيل المحامة المالية اعد

 للوزار  المحتر 
1 1 100 

15 
السىىيد الوايىىل الفاىىي  – 4/2/2015( فىىي 107)ِةةصوطضٕح جٌّطلّةةس االفضىىل اةتصىىادياص لمصىىر  2014اعىىداد خظصىىة عىىا  

 للوزار  المحتر 
1 1 

100 

16 
السىىيد  – 8/2/2015( فىىي 110)ِةةصوطضٕح جٌّطلّةةس  -اعىىداد دراسىىة جىىدوى بخصىىوص مىىاح هويىىا/ تصىىايا المطىىاولين

 الوايل الفاي المحتر 
1 1 

100 

17 
( فىىىي 154)ِةةصوطضٕح جٌّطلّةةس  –اعىىداد مظحظىىا/ ومطترحىىا/ حىىىول اجتمىىاع اللجاىىة العراةيىىة البيظروسىىىية المشىىتراة 

 يدارر  التعاون الدول – 23/2/2015
1 1 

100 

18 
 25/2/2015( فىي 164مىذارتاا المرةمىة ) –اعداد مطالعة وبيان الراي حول السياسة االةتصادية للحاومة المصرية 

 السيد الوايل الفاي للوزار   –
1 1 

100 

19 
ية وماتىب ـ ال/ الدارر  االدارية والمال 25/2/2015في  )163(ابداء راي حول الماتبة االفتراضية ـ مذارتاا المرةمة 

 المفتش العا  
1 1 

100 

20 
الىدارر   /ـ الى/ 2015/  2/  11فىي  ) 123(ياسىة العامىة ـ  مىذارتاا المرةمىة ابىداء راي حىول مفلىو  التخطىيط للس

 الطااواية 
1 1 

100 
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 100 1 1 رل الامو(ابداء المظحظا/ وتطيي  ورةة العمل المطدمة من ةبل دارر  التامية البشرية الموسومة ) ورةة عمل عن بدا 21

22 

اعداد مظحظا/ ومطترحا/ بشأن اتاب وزار  التجار  /دارر  العظةا/ االةتصىادية الخارجيىة المتضىمن تطريىر الملحطيىة 

التجاريىة العراةيىة فىي الطىاهر  حىول طىرر جملوريىة مصىىر العربيىة شىلادا/ االسىتامار لتمويىل ةاىا  السىوي  الجديىىد  

   2015/ 16/2ي ف 132بموجب مذارتاا المرةمة 

1 1 

100 

23 
تطدي  بعض المظحظا/ وبصور  مشتراة ما دارر  البرامج االستامارية الحاومية حول عرض شراة اوراظاىد اابيتىال 

 1 1 . 1/3/2015في  2/6/4353لتمويل روو  االموال للدولة ال/ ماتب رري  الوزراء بموجب اتاب المرة  
100 

24 
التعاون الدولي /ةس  العظةا/ الدولية حول موضوع اجتماع خبراء اللجاة الاااية للمجموعة  ت  اعداد مذار  ال/ دارر  

   19/2/2015في  146العربية بموجب مذارتاا المرةمة 
1 1 

100 

25 
ِةصوطضٕح  ن ( إل/  دارر  تخطىيط الططاعىا/أعاد  بيان رأي حول ) دراسة الجدوى لمشروع سد الطيب في محافظة ميسا

   22/12/2014في  777جٌّطلّس
1 1 

100 

26 
اعداد المظحظا/ والمطترحىا/ حىول المؤشىرا/ الىوارد  فىي مصىفوفة ادار  االسىتامار الحاىومي المطىد  مىن ةبىل فريى  

 الباك الدولي ال/ السيد الوايل الفاي للوزار  
1 1 

100 

27 
التىي اةاملىا ماتىب ررىي   2015ة لسىا 14المشاراة في ورشة عمىل فريى  الخبىراء المشىال بموجىب االمىر الىديوااي 

 25/3/2015الوزراء في فاد  الرشيد بتاريخ 
1 1 

100 

28 
 100 1 1 ماتب السيد الوزير /ال/  29/3/2015في  238ِصوطضٕح جٌّطلّس   2015تطدي  ورةة عن مؤتمر السفراء الرابا لعا  

29 

 -2/3/2015( في 174مذارتاا المرةمة)  –شتراة الموريتااية الم –اعداد مظحظا/ ومطترحا/ حول اللجاة العراةية 

 دارر  التعاون الدولي
1 1 

100 

30 

السىيد الوايىل الفاىي   ال//  31/3/2015في   242اعداد مطترحا/ لمعالجة ةلة التخصيصا/ المالية مذارتاا المرةمة  

 1 1 للوزار 
100 

31 

فىي  172ِةصوطضٕح جٌّطلّةس الرةابىة الماليىة فىي وزارتاىا  الى/ هيرىة 2014اعداد مذار  عن تطرير ااجازا/ داررتاىا لعىا  

2/3/2015 1 1 
100 
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32 

فىىي  292ترجمىىة العىىرض المطىىد  مىىن مؤسسىىة ) الوبياىىا للسىىتامارا/ والتمويىىل ( لطسىى  الططىىاع الخىىاص ذي العىىدد

22/3/2015 1 1 
100 

33 

 /الىى/  2015/  3/ 19فىىي  219 ِةةصوطضٕح جٌّطلّةةساعىىداد مطترحىىا/ عىىن مواضىىيا لتوصىىيا/ مجلىى  واىىظء الىىوزارا/  

 1 1 الدارر  االدارية والمالية
100 

34 

بموجب  2017 -2013اعما   يتضمن البيااا/ المتعلطة باالةتصاد العراةي وخطة التامية الوطاية  مذار  عنت  اعداد 

 1 1 ال/ وزار  الخارجية - 17/3/2015في  2/6/5856اتاباا المرة  
100 

35 

 فىي  215ِةصوطضٕح جٌّطلّةس )أسىتخدا  الروبىل الروسىي والجايىة المصىري فىي التعىامظ/ التجاريىة( اعداد خظصىة تطرير

 1 1 لسيدالوايل الفايال// ا  18/3/2015
100 

36 

فىىي   3/6/4497اعىىداد مظحظىىا/ ومطترحىىا/ عىىن عاىىاوين البحىىود العلميىىة لرسىىارل الماجسىىتير والىىداتوراه  ذي العىىدد 

 1 1 ية البشريةال/ دارر  التام - 2/3/2015
100 

37 

مظحظىىا/ حىىول دراسىىة عىىن التاامىىل االةتصىىادي العربىىي والسىىو  العربيىىة المشىىتراة ومحىىاوال/ احيىىاء مشىىروع  اعىىداد

 1 1 سيد الوايل الفاي للوزار / لل 2/3/2015( في 173التاامل االةتصادي بمذار  ذي العدد )
100 

38 

 3/3/2015( في 177العاصري بمذار  ذي العدد )ميا اشاال التمييز للجاة الطضاء عل/ جالمظحظا/ الختامية اعداد 

 1 1 .ال/ الدارر  االدارية والمالية  -
100 

39 

فىي   239ِةصوطضٕح جٌّطلّةس   -مشروعا/ ودراسىا/ المصىرا العربىي للتاميىة االةتصىادية فىي افريطيىا مذار  عناعداد 

 100 1 1 لسيد الوايل الفاي للوزار ال//ا  29/3/2015

40 

 دارر  البرامج االستامارية الحاومية /ال/  18/3/2015في  214مذارتاا المرةمة  -تمويل وطاي ابداء راي عن  
1 1 100 

41 

بيااا/ حول اعداد تطرير االداء االةتصادي الدوري لدول مجل  الوحد  االةتصادية العربية ما تطرير معد من ةبل  اعداد

بموجىىب اتاباىىا المىىرة   ( ة العىىاد  رسىى  اولويىىا/ االةتصىىاد العراةىىي للمرحلىىة المطبلىىةداررتاىىا بعاىىوان ) رؤيىىا مسىىتطبلي

 15/3/2015في  2/6/5534
1 1 100 

42 
 100 1 1 المشاراة في االجتماعا/ االسبوعية للجاة متابعة البراامج الحاومي في االمااة العامة لمجل  الوزراء

43 
 100 1 1 ل  الواظء لظمااة العامة لمجل  الوزراءاعداد تطرير شلر اذار الخاص بأجتماعا/ مج



7 

 

44 
جٌط٠ؼٟ فٟ جٌؼطجق ٚػطظٙح ِٓ لرً جٌؽ١س جٌٛظ٠ط فٟ ِإضّط  طػ جٌط١ّٕس ضغ١ط ِؽحضجش جاللطصحزجػسجز ٚضلس حٛي ضفؼ١ً ذ

 2015جٌؽفطجء جٌطجذغ ٌؼحَ 
1 1 100 

45 
جٌٝ  – 20/4/2015فٟ  321ِصوطضٕح جٌّطلّس  -شططن جػسجز ِمططححش حٛي ض٠ًّٛ ِشحض٠غ جٌسفغ جالؾً ٚآ١ٌس جٌط٠ًّٛ جٌّ

 جٌؽ١س جٌٛو١ً جٌفٕٟ 
1 1 100 

46 
( فٟ 323ِصوطضٕح جٌّطلّس )  –جألضز١ٔس جٌّشططوس  –أػسجز ِالحظحش ِٚمططححش حٛي جؾطّحػحش جٌٍؿٕس جٌؼطجل١س  

 زجتطز جٌطؼحْٚ جٌسٌٟٚ  -30/4/2015
1 1 100 

47 
( فٟ 317ِصوطضٕح جٌّطلّس )  –جٌؽٕغح١ٌس جٌّشططوس  –ز جٌػح١ٔس ٌٍؿٕس جٌؼطجل١س أػسجز ِالحظحش ِٚمططححش حٛي جٌسٚض

 زجتطز جٌطؼحْٚ جٌسٌٟٚ -28/4/2015
1 1 100 

48 
أػسجز ذالصس حٛي أُ٘ جٌؽ١حؼحش ٚجإلؾطجءجش جٌطٟ جضرصضٙح ِصط فٟ ِرطٍف جٌمطحػحش حؽد ِح ؾحء فٟ جٌطمط٠ط جاللطصحزٞ 

 جٌٝ جٌؽ١س جٌٛو١ً جٌفٕٟ ٌٍٛظجضز - 12/4/2015( فٟ  276جٌّطلّس )  ِصوطضٕح – 2015ػٓ ِصط ٌشٙط شرحغ 
1 1 100 

49 
فٟ  282ٌّطلّس ِصوطضٕح ج -أػسجز ِالحظحش ِٚمططححش حٛي ِطجؾؼس ضمط٠ط جٌٕظحَ جٌّطىحًِ الزجضز جٌّؼٍِٛحش جٌّح١ٌس

 جٌؽ١س جٌٛو١ً جٌفٕٟ ٌٍٛظجضزجٌٝ / 14/4/2015
1 1 100 

50 
١ٍ١ٍس حٛي ِشطٚع جإلزجضز جٌّح١ٌس جٌؼحِس فٟ جالؾطّحع جٌصٞ ػمس ِغ ِّػٍٟ جٌرٕه جٌسٌٟٚ ٚٚظجضز جػسجز ِصوطز ِٚطحٌؼس ضح

 جٌؽ١س جٌٛو١ً جٌفٕٟ ٌٍٛظجضز  /جٌٝ  2015/  1/4فٟ   285جٌّطلّس   جٌّح١ٌس فٟ ِرٕٝ ز٠ٛجْ ٚظجضز جٌطرط١ػ ِصوطضٕح
1 1 100 

51 
فٟ  322ِصوطضٕح جٌّطلّس ( جٌطحذؼس ٌٍؿّؼ١س جٌؼحِس ٌالُِ جٌّطحسز 69جػسجز ِالحظحش حٛي لطجضجش جٌٍؿٕس جٌػح١ٔس جٌسٚضز )

 زجتطز جٌطؼحْٚ جٌسٌٟٚ ./جٌٝ  30/4/2015
1 1 100 

52 
فٟ   262ِصوطضٕح جٌّطلّس  -ذ١حْ ضأٞ جٌسجتطز ػٓ  جضفحل١س جٌطحش١طز جٌؼطذ١س جٌّٛحسز الصححخ جالػّحي ٚجٌّؽطػّط٠ٓ جٌؼطخ 

 ٌسٌٟٚ .زجتطز جٌطؼحْٚ ج/جٌٝ   8/4/2015
1 1 100 

53 
 فٟ ٚظجضز جٌؼًّ ٚجٌشإْ جالؾطّحػ١سالؾٛض جٌؼح١ٍِٓ فٟ جٌمطحع جٌرحص  ٝضحس٠س جٌحس جالزٔجٌٍؿٕس جٌرحصٗ  حعٛض جؾطّحع

 
1 1 100 

54 

 -ضم١١ُ ػسز ِٓ جٌسضجؼحش ٚجٌرحٛظ ظّٓ ٌؿٕس ضم١١ُ جٌسضجؼحش جاللطصحز٠س ٌٍٛظجضز ٚوّح ٠ٍٟ :
 ثس جاللطصحز جٌؼطجلٟ جلطصحز جٌظً ٚجٔؼىحؼحضٗ ػٍٝ ذ١  - أ

 ِٕطمس جٌطؿحضز جٌحطز جٌؼطذ١س جٌىرطٜ ٚجغحض٘ح فٟ ضسػ١ُ جٌطؿحضز جٌؼطذ١س جٌر١ٕ١س   - خ

 ؼ١حؼس جٌط١ّٕس جٌّىح١ٔس فٟ ٔحح١س ِٕسٌٟ جٌحسٚز٠س    -ؼ 

 ٚجلغ ِإشطجش جٌطؼ١ٍُ جالذطسجتٟ فٟ ِس٠ٕس ؼٛق جٌش١ٛخ   - ش

4 4 100 

 100 1 1 31/5/2015فٟ  382جٌٝ زجتطز جٌطؼحْٚ جٌسٌٟٚ ِصوطضٕح جٌّطلّس  2016ضؾ١س ٌؼحَ ضمس٠ُ ِمططـ حٛي جالٌطعجِحش جٌّح١ٌس جٌرح 55

56 

جػسجز جؾحذس ِشططوس ِغ زجتطز جٌرطجِؽ جالؼطػّحض٠س جٌحىِٟٛ حٛي حعٛض جؾطّحػحش ٌؿٕس جػسجز ؼططض١ؿ١س جٌّٛجظٔس جٌؼحِس 

   11/5/2015فٟ  345ِصوطضٕح جٌّطلّس  2018 -2016س ٌٍسٌٚ

 

1 1 100 
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57 
أػسجز ِالحظحش ِٚمططححش حٛي جٌٛغ١مس جٌص١ٕ١س جٌرحصس ذحٌططٍؼحش ٚجالػّحي ٌسفغ جٌرٕحء جٌّشططن ٌٍحعجَ جاللطصحزٞ ٌطط٠ك 

 جٌٝ/ جٌؽ١س جٌٛو١ً جٌفٕٟ ٌٍٛظجضز  10/5/2015فٟ  340ِصوطضٕح جٌّطلّس  21جٌحط٠ط ٌٍمطْ
1 1 100 

58 
 ٚجالذطصحصحش ٚجٌطٛل١طحش جٌع١ِٕس  أػسجز آ١ٌس ِٚرطػ ػًّ اللؽحَ ٚشؼد زجتطز جٌؽ١حؼحش جاللطصحز٠س ٚجٌّح١ٌس حؽد جٌّٙحَ

 جٌٝ / جٌسجتطز جالزجض٠س ٚجٌّح١ٌس  10/5/2015فٟ  342ِصوطضٕح جٌّطلّس 
1 1 100 

59 
فٟ  344لطصحز٠س ٌٍؿحٔد جٌص١ٕٟ ِصوطضٕح جٌّطلّس  جلططجـ ٚجزضجؼ ػسز ِٓ جٌسٚضجش جٌطسض٠ر١س جٌرحصس ذّٙحَ ػًّ جٌسجتطز جال

 جٌٝ/ زجتطز جٌطؼحْٚ جٌسٌٟٚ  10/5/2015
1 1 100 

60 
فٟ  346جػسجز ذالصس حٛي ؼ١حؼحش ٚج١ٌحش ض١ّٕس جٌطحلحش جٌّطؿسزز ٌحً جظِس جٌىٙطذحء فٟ ِصط ِصوطضٕح جٌّطلّس 

 ٌٝ/ جٌؽ١س جٌٛو١ً جٌفٕٟ ٌٍٛظجضز   12/5/2015
1 1 100 

61 
جٌٝ   12/5/2015فٟ  348ذالصس حٛي جٔشحء جٌشطوس جٌٛغ١ٕس الزجضز ِشطٚع ج١ٌٍّْٛ فسجْ فٟ ِصط ِصوطضٕح جٌّطلّس  جػسجز

 /جٌؽ١س جٌٛو١ً جٌفٕٟ  ٌٍٛظجضز 
1 1 100 

62 
فٟ  359جػسجز ِالحظحش ِٚمططححش ذشحْ جالؾطّحػحش جٌّمططحس ٌٍؿٕس جٌؼطجل١س جٌؽٛزج١ٔس جٌّشططوس ِصوطضٕح جٌّطلّس 

 جٌٝ/ زجتطز جٌطؼحْٚ جٌسٌٟٚ  18/5/2015
1 1 100 

63 

فٟ  360جػسجز ِالحظحش ِٚمططححش حٛي جالؾطّحػحش جٌرحصس ذحٌٍؿٕس جٌؼطجل١س جالؼرح١ٔس جٌّشططوس ِصوطضٕح جٌّطلّس 

18/5/2015  

 جٌٝ/ زجتطز جٌطؼحْٚ جٌسٌٟٚ 

1 1 100 

64 
جٌٝ /جٌسجتطز  19/5/2015فٟ  365جؾٛض ِصوطضٕح جٌّطلّس  ِمحذًجظحف١س جذط١حض٠س  ذسِحشجٌٛظجضز جػسجز ِمططححش حٛي ضمس٠ُ 

 جالزجض٠س ٚجٌّح١ٌس 
1 1 100 

65 
جػسجز ِصوطز ِٚطحٌؼس ذحٌّٙحَ ٚجالذطصحصحش ٚجٌرسِحش جٌطٟ ضمسِٙح زجتطضٕح ٚجٌطٟ ال ضؽطٛفٟ ػٕٙح جؾٛض ِصوطضٕح جٌّطلّس 

 جٌٝ / جٌسجتطز جٌمح١ٔٛٔس  19/5/2015فٟ  367
1 1 100 

66 
صس ٚذ١حْ ضجٞ حٛي زضجؼس جػسش ِٓ لرً ٚظجضز جالؼطػّحض فٟ ِصط حٛي ضٛف١ط جٌط٠ًّٛ ٌؼسز ِٓ جٌشطوحش جػسجز ذال

 جٌٝ جٌؽ١س جٌٛو١ً جٌفٕٟ ٌٍٛظجضز  20/5/2015فٟ  371جٌٍّّٛوس ٌٍسٌٚس ِصوطضٕح جٌّطلّس 
1 1 100 

67 
س جٌرٕه جالؼ١ٛٞ ٌالؼطػّحض ضلُ جٌىطحخ جػسجز ِالحظحش ِٚمططححش ٚضجٞ جٌٛظجضز حٛي جِىح١ٔس جٔطؽحخ جٌؼطجق جٌٝ ػع٠ٛ

 جٌٝ/ ِىطد ضت١ػ جٌٛظضجء ٚجالِحٔس جٌؼحِس ٌّؿٍػ جٌٛظضجء  10/5/2015فٟ  10929
1 1 100 

68 
جػسجز ِالحظحش ِٚمططححش ٚضجٞ جٌسجتطز جاللطصحز٠س / لؽُ جٌؽ١حؼحش جاللطصحز٠س حٛي ِؽٛزز ِشطٚع جالضفحل١س جٌّمططحس ذ١ٓ 

 جٌٝ/ جٌؽ١س جٌٛو١ً جٌفٕٟ ٌٍٛظجضز  25/5/2015فٟ  374جالٚضذٟ ضلُ جٌّصوطز جٌؼطجق ٚذٕه جالؼطػّحض 
1 1 100 

69 

ال// السيد  19/5/2015في  362 ِصوطضٕح جٌّطلّسخظصة تطرير مؤتمر األم  المتحد  للتجار  والتامية ) االوااتاد ( 

 100 1 1 الوايل الفاي

70 

ال// السيد   21/5/2015في  372ِصوطضٕح جٌّطلّس ي العرا ( مطترحا/ حول موضوع )معالجة االغرا  السلعي ف

 100 1 1 وةد اسب عطد ادو  وذلك بحضور الساد  المعايين . 21/5/2015الوايل الفاي في 



9 

 

71 
جػسجز ِمططححش ٌّشحض٠غ جٌمٛج١ٔٓ جٌمحتّس ِٓ ذالي ًِء جؼطّحضز جٌرطس جٌطشط٠ؼ١س )ٔظط٠س ضح١ًٍ جالغط جٌطشط٠ؼٟ ( ذّٛؾد 

 جٌٝ جٌسجتطز جٌمح١ٔٛٔس . 4/2015فٟ/ 4/5/1340ز شٞ جٌؼسز ْ/جٌّصوط
1 1 100 

72 
 2/6/11090ذرصٛص جٔعّحَ جٌؼطجق جٌٝ ذٕه جؼ١ح ٌالؼطػّحض فٟ جٌر١ٕس جٌطحط١س ذّٛؾد جٌىطحخ جٌّطلُ   –جػسجز ِالحظحش  

 جٌٝ ج١ٌٙثس جٌٛغ١ٕس ٌالؼطػّحض . 12/5/2015فٟ 
1 1 100 

73 

  -جؼحش ظّٓ ٌؿٕس ضم١١ُ جٌسضجؼحش جاللطصحز٠س ٚوّح ٠حضٟ :جؾطجء ضم١١ُ ػسز ِٓ جٌسض
 جالؼرحخ ٚجالغط ػٍٝ جػسجز جٌّٛجظٔس جٌؼحِس فٟ جٌؼطجق  –. جٔرفحض جؼؼحض جٌٕفػ 1
 . جٌط٠ٕٛغ جاللطصحزٞ ٚؼرً ض١ّٕس جال٠طجزجش جٌؼحِس ٌٍسٌٚس .2
 . جٌّٕٛ جاللطصحزٞ ٚضأغ١طٖ ػٍٝ جٌط١ّٕس جٌرشط٠س فٟ جٌؼطجق 3
 ٚزٚضٖ فٟ ػ١ٍّس جٌط١ّٕس  2008ٌؽٕس  21ضلُ ع٠س فٟ لحْٔٛ ِؿحٌػ جٌّؿحٌػ جٌّححفظحش غ١ط جٌّٕطظّس ذال١ٍُ . جٌالِطو4

1 1 100 

74 
ِصوطضٕح جػسجز ِمططححش ذشأْ ضؼس٠ً جٌمٛج١ٔٓ ٚجٌطؼ١ٍّحش جٌّطٍٛذس ٌطفؼ١ً جالؼطػّحض ٚضحؽ١ٓ جزجء جٌمطحع جٌرحص فٟ جٌؼطجق 

 ؽ١س جٌٛو١ً جٌفٕٟ .جٌٝ جٌ 21/5/2015فٟ  372 جٌّطلّس 
1 1 100 

 100 1 1 ٌطط٠ٛط أزجء جٌسجتطز جٌٝ لؽُ جٌؿٛزز ِىطد جٌٛظ٠ط جػسجز ِمططححش ذرصٛص جؼطّحضز جؼطفطحء جٌطحؽ١ٓ جٌّؽطّط 75

76 
 أػسجز ِطحٌؼس ٚذ١حْ جٌطأٞ حٛي ِمططـ أِىح١ٔس ضٛف١ط جٌط٠ًّٛ ٌّشحض٠غ ِؼ١ٕس ٌؼسز ِٓ جٌشطوحش جٌٍّّٛوس ٌٍسٌٚس 

 ئٌٝ/ جٌؽ١س جٌٛو١ً جٌفٕٟ ٌٍٛظجضز   3/6/2015فٟ  392ّطلّس ِصوطضٕح جٌ
1 1 100 

77 
 ئػسجز ِرحزب ٚأؼػ جٌسفغ ذحألؾً

 جٌٝ /جٌؽ١س جٌٛو١ً جٌفٕٟ ٌٍٛظجضز  25/6/2015فٟ  453 جٌّطلّس ِصوطضٕح
1 1 100 

78 

ٚجٌصٕحػس ٚجٌعضجػس ٌٍرٍسجْ جٌؼطذ١س  ئػسجز ذالصس ذّإشطجش ضت١ؽ١س ػٓ جٌطمط٠ط جٌػحٟٔ ٚجٌؼشط٠ٓ ٌالضححز جٌؼحَ ٌغطف جٌطؿحضز

 ضحص ػٕٛجْ

 (  2016 -2015 )ِٕظّس جٌطؿحضز جٌحطز جٌؼطذ١س جٌىرطٜ 

 جٌؽ١س جٌٛو١ً جٌفٕٟ ٌٍٛظجضز /جٌٝ 9/6/2015فٟ  401ِصوطضٕح جٌّطلّس 

1 1 100 

79 

٠س فٟ جٌؽفحضز جٌؼطجل١س ٚجٌصٞ أػسضٗ جٌٍّحم١س جٌطؿحض 2015أػسجز ذالصس ػٓ جٌطمط٠ط جاللطصحزٞ جٌّصطٞ ٌشٙط ١ٔؽحْ /

 ذحٌمح٘طز

 ئٌٝ جٌؽ١س جٌٛو١ً جٌفٕٟ ٌٍٛظجضز . 9/6/2015فٟ  402ِصوطضٕح جٌّطلّس  

1 1 100 
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80 
 أذسجء جٌّالحظحش ٚجٌّمططححش ذشأْ جالؾطّحػحش جٌمحزِس ٌٍؿٕس جٌؼطجل١س جألض١ٕ١ِس جٌّشططوس 

 زجتطز جٌطؼحْٚ جٌسٌٟٚ /جٌٝ  10/6/2015فٟ  408ِصوطضٕح جٌّطلّس 
1 1 100 

81 
 ذ١حْ جٌطأٞ ٚجٌّالحظحش ذشحْ جؾطّحػحش جٌسٚضز جٌػحٌػس جٌّمططحس ٌٍؿٕس جٌؼطجل١س ج١ٌحذح١ٔس جٌّشططوس 

 زجتطز جٌطؼحْٚ جٌسٌٟٚ /ئٌٝ  15/6/2015فٟ  413ِصوطضٕح جٌّطلّس 
1 1 100 

82 
 ٍِفحش جالؼطػّحضئضؼحي جٌطمط٠ط جٌرحص ذحالؼطػّحض جٌّحٍٟ ٚجألؾٕرٟ ٌٍمطحع جٌرحص فٟ جٌؼطجق ٚضحس٠ع 

 جٌٝ زجتطز جٌطؼحْٚ جٌسٌٟٚ  16/6/2015فٟ  418ِصوطضٕح جٌّطلّس  
1 1 100 

83 
 جلططجـ ٚئزضجؼ  ِٓ جٌسٚضجش ٚجٌرطجِؽ جٌطسض٠ر١س جٌرحصس ذححط١حؾحش ِٚٙحَ ػًّ زجتطز جٌؽ١حؼحش جاللطصحز٠س ٚجٌّح١ٌس 

 حْ ِمططححش جٌطؼحْٚ ٚجٌطسض٠د جٌّمسِس جٌٝ جالؼىٛجزجتطز جٌطؼحْٚ جٌسٌٟٚ ذش/جٌٝ 15/6/2015فٟ  414ِصوطضٕح جٌّطلّس 
1 1 100 

84 
 ػٍٝ لطجضجش جإلححٌس طحءجشذ١حْ جٌّالحظحش ٚج٢ضجء ٚجٌّمططححش ذشأْ ِشطٚع لحْٔٛ ضؼَٛ جػططجظحش ِمسِٟ جٌؼ

 جٌٝ جٌسجتطز جٌمح١ٔٛٔس  17/6/2015فٟ 421 ِصوطضٕح جٌّطلّس  
1 1 100 

85 
 ِؽ جٌطسض٠ر١س جٌرحصس ذحاللطصحز ٚجٌط١ّٕسجلططجـ ػسز ِٓ جٌسٚضجش ٚجٌرطج

 جإلزجضز جٌطٕف١ص٠س جٌؽ١حؼحش جٌؽىح١ٔس ذٕحءج ػٍٝ غٍرُٙ . /ئٌٝ 8/6/2015فٟ  432ِصوطضٕح جٌّطلّس  
1 1 100 

86 
 أػسجز ذؼط جٌّالحظحش ٚجٌّمططححش ذشحْ جالؾطّحػحش جٌمحزِس ٌٍسٚضز جٌػح١ٔس ػشط ٌٍؿٕس جٌؼطجل١س جٌٕٙس٠س جٌّشططوس

 جٌٝ زجتطز جٌطؼحْٚ جٌسٌٟٚ  21/6/2015فٟ  433جٌّطلّس  ِصوطضٕح
1 1 100 

87 

أػسجز ذالصس ذّإشطجش ضت١ؽ١س ذشأْ أزجء جاللطصحز فٟ ِٕطمس ج١ٌٛضٚ ٚجاللطصحز جال٠طحٌٟ فعالً ػٓ ضمط٠ط أصسضٖ صٕسٚق 

 جٌٕمس جٌسٌٟٚ  

 جٌؽ١س جٌٛو١ً جٌفٕٟ ٌٍٛظجضز /جٌٝ 25/6/2015فٟ  452ِصوطضٕح جٌّطلّس 

1 1 100 

88 

أػسجز جٌّالحظحش ٚجٌّمططححش ٚذ١حْ جٌطجٞ ذشحْ  ضمس٠ُ أحسٜ جٌشطوحش جاللطصحز٠س جٌس١ٌٚس جٌّطرصصس ذحالؼطػّحض 

 جالؼططجض١ؿٟ ذؼطض شجش غحذغ جلطصحزٞ ذالطجض جٌحىِٛس جٌؼطجل١س

 ِؿٍػ جٌٕٛجخ / ٌؿٕس جاللطصحز ٚجالؼطػّحض /جٌٝ 28/6/2015فٟ  14989وطحذٕح جٌّطلُ  

1 1 100 

89 
 أػسجز ِمططححش ذرصٛص جؾطّحع جٌررطجء جٌؼطخ جٌّؼ١١ٕٓ ذّإضّط جألُِ جٌّطحسز ٌٍطؿحضز ٚجٌط١ّٕس )جالٚٔىطحز( 

 زجتطز جٌطؼحْٚ جٌسٌٟٚ جٌٝ/   12/6/2015فٟ  435  ِصوطضٕح جٌّطلّس
1 1 100 
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90 
 ٌٍّؿٍػ جاللطصحزٞ ٚجالؾطّحػٟ جٌؼطذٟ  96أػسجز ِمططححش ذرصٛص جٌسٚضز 

 زجتطز جٌطؼحْٚ جٌسٌٟٚ /جٌٝ 22/6/2015فٟ  436  لّسِصوطضٕح جٌّط
1 1 100 

91 
ئػسجز ِحعط جؾطّحع ٌٍؿٕس ضحس٠س جٌحس جألزٔٝ ألؾٛض جٌؼح١ٍِٓ فٟ جٌمطحع جٌرحص ٚجٌصٞ ػمس فٟ ٚظجضز جٌؼًّ ٚجٌشإْٚ 

 ٚػطظٗ ػٍٝ جٌؽ١س جٌٛو١ً جٌفٕٟ . 28/4/2015جالؾطّحػ١س فٟ ٠َٛ 
1 1 100 

92 

 جٌسضجؼحش ِٓ لرً ٌؿٕس ضم١١ُ جٌرحٛظ جاللطصحز٠س ٚوّح ٠حضٟ ضم١١ُ ػسز ِٓجؾطجء  

 . جٌؼاللس ذ١ٓ ؼؼط صطف جٌسٚالض ٚأؼؼط جٌٕفػ ٚجٔؼىحؼٙح ػٍٝ جٌّٛجظٔس جٌؼحِس فٟ جٌؼطجق 1 

 . 2035. ضؤ٠س ِؽطمر١ٍس ٌّؽحّ٘س جالؼطػّحض فٟ جٌطحلس جٌّطؿسزز ٌرحضغس جٌطحلس جٌؼح١ٌّس ٌغح٠س 2

1 1 100 

 100 1 1 فٟ ٚظجضز جٌّح١ٌس   2018-2016ٌؿٕس جػسجز ؼططجض١ؿ١س جٌّٛجظٔس جٌؼحِس ٌٍسٌٚس  حعٛض جؾطّحػحش 93

 

 

 جٌسضجؼحش ٚجألٚضجق جٌٕمحش١س .3

 

 ضحض٠د جالٔؿحظ % ٔؽرس جالٔؿحظ جٌفؼٍٟ ٔؽرس جالٔؿحظ جٌّرطػ% عدد الدراسات ت

 1/11/2015 100 50 ٟ.جاللطصحز جٌؼطجل أزجءجاللطصحزٞ ٚآغحض٘ح ػٍٝ  جإلصالـضم١١ُ ضطٛض ؼ١حؼحش  1

 1/11/2015 100 50 جٌؼحَ فٟ ذؼط جٌّطغ١طجش جاللطصحز٠س فٟ جاللطصحز جٌؼطجلٟ. جإلٔفحقجغط  2

 30/10/2015  80  50 جٌّحٍٟ فٟ جٌؼطجق. جإلٔطحؼػٍٝ  ٚأغط٘حٌٍّٕطؿحش جٌّؽطٛضزز  جإلغطجقؼ١حؼس  3

 30/11/2015 80 50 ضح١ًٍ ِإشطجش جالصالـ فٟ جٌؿٙحظ جٌّصطفٟ جٌؼطجلٟ 4

 30/11/2015 80 50 ِططٍرحش ضٛؾٗ جاللطصحز جٌؼطجلٟ ٔحٛ جلطصحز جٌؽٛق 5

6 
ِٓ شطوحش  سجٌطؽ٠ٛمٟ) زضجؼس ضح١ٍ١ٍس ػٍٝ ػ١ٕ جألزجءجغط جٌطؿحضز جالٌىطط١ٔٚس ػٍٝ 

 جٌصٕحػ١س (
80 100 30/11/2015 
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 أٔؿعش  100 100 جٔؼىحغ ٔظحَ ِؼٍِٛحش جٌطؽ٠ٛك ػٍٝ ضحم١ك جأل٘سجف جالؼططجض١ؿ١س  7

 1/11/2015 100 40 جالفحق جٌّؽطمر١ٍس ٌٍمطحع جٌرحص فٟ ظً جٌظطٚف جٌطجٕ٘س. 8

 1/11/2015 90 80 فٟ جاللطصحز جٌؼطجق ئصالحٙحٚجلغ جٌؽ١حؼس جٌٕفط١س ٚؼرً  9

 1/10/2015 100 55 فٟ جٌط٠ًّٛ جٌّحٌٟ ٌاللطصحز جٌٛغٕٟ. ٚأغطٖجؼطػّحض جٌمطحع جٌرحص  10

 1/10/2015 100 40 جؾٙٙح جٌمطحع جٌرحص ٚو١ف١س ِٚؼحٌؿطٙحجٌّؼٛلحش جٌطٟ ٠ٛ 11

 30/11/2015 100 60 آ١ٌحش جٌطٛؾٗ ٔحٛ جٌمطحع جٌرحص فٟ جٌٛلص جٌطج٘ٓ )ضح١ًٍ ل١حؼٟ( 12

 30/10/2015 100 60 ضمس٠ط زجٌس جالؼطٙالن جٌىٍٟ فٟ جٌؼطجق 13

 CARMA 95 100 30/9/2015ٕس ٚظغ ضٕرإجش ِؽطمر١ٍس ذحؼطرسجَ ّٔحشؼ جٌّٛجضز جٌّحت١س جٌّطعجِ 14

 31/10/2015 80 50 ِشىٍس جٌمطٚض جٌّصطف١س جٌّطؼػطز فٟ جٌؼطجق . 15

 1/10/2015 100 35 جٌؽ١حؼس جٌٕفط١س فٟ جٌؼطجق )ضؤ٠س ِؽطمر١ٍس( 16

 1/9/2015 100 40 ضؤ٠س ضح١ًٍ ٌٛجلغ جالضصحالش فٟ جٌؼطجق 17

 1/8/2015 100 40 جٌٛجلغ جٌر١ثٟ فٟ جٌؼطجق ٚجٌط١ّٕس جٌّؽطسجِس 18

19 
 ٚجلغ جٌمطحع جٌصٕحػٟ فٟ جٌؼطجق

 2014 – 2007) ٔظطز ضح١ٍ١ٍس( ٌٍفططز  
40 100 20/9/2015 
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 جٌّطحذؼس  .4

 المخطط الفعالية ت
 

 المنفذ
 

 االنجاز
% 

 مستمر مستمر مستمر ما التحديد للبيااا/االةتصادية متابعة إعداد باك المعلوما/ للدارر   1

 مستمر مستمر مستمر والساويةالدارر  الشلرية والفصلية اشاطا/ جازا/ متابعة إا 2

تزويد االمااة العامة باصل اتب مخاطبا/ الوزارا/ والجلا/ غيىر المرتبطىة بىوزار  الخاصىة بالبراىامج الحاىومي  3

 27/1/2015في  3/6/1879العدد 
 مستمر مستمر مستمر

 مستمر مستمر مستمر ج الحاومي ما الجلا/ غير المرتبطة بالوزار مااةشة الخطط والبرامج المرتبطة بالبراام 4

حضور ادوا/ حول مااةشة الخطىط والبىرامج المرتبطىة بالبراىامج الحاىومي مىا الجلىا/ غيىر المرتبطىة بىالوزار   5

 للوزراء  العامةحسب توجيلا/ االمااة 
 مستمر مستمر مستمر

رتبطة بالبراامج الحاومي ما المحافظا/ حسب توجيلىا/ االمااىة حضور ادوا/ حول مااةشة الخطط والبرامج الم 6

 العامة لمجل  الوزراء
 مستمر مستمر مستمر

7 
 العامة لمجل  الوزراء / دارر   المتابعة والتاسي  الحاومي ذي العدد  األمااةاتاب ال/  أعداد

 رامج وزار  التخطيط وب أاشطةحول  2014من عا   األخير( لخطة الفصل   25/2/2015في  2/6/4150)
- 1 100% 

8 
فىي  2/6/3538إعداد اتاب ال/ األمااة العامة لمجل  الىوزراء / دارىر   المتابعىة والتاسىي  الحاىومي ذي العىدد )

عن أصىل خطىط وبىرامج الىوزارا/ والجلىا/ غيىر المرتبطىة   2104( لخطة الفصل األخير من عا  17/2/2015

  بالوزار  الخاصة بالبراامج الحاومي

- 1 100% 

9 
متابعة اصدار التطارير الشلرية للبراامج الحاىومي الخىاص باجتماعىا/ مجلى  واىظء الىوزار/ والخىاص بىوزار  

 التخطيط
 مستمر مستمر مستمر
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10 
مجل  واظء الوزارا/ الخاص بوزار  التخطيط   باجتماعا/ااجاز تطرير لشلر اذار للبراامج الحاومي الخاص 

 اسخة ماة الاتروايا  ال/ األمااة العامة  لمجل  الوزراء إرسالاما ت   2015/ 25/3في 233ذي العدد 
1 1 100% 

 100 1 1 ِطحذؼس ٚظغ جٌؽ١حؼس جٌؼحِس ٚذحٌطٕؽ١ك ِغ جألؾٙعز ٚجٌّطجوع فٟ جٌٛظجضز 11

 100 80 80 ِطحذؼس جإلغحض جٌّٛحس  إلػسجز ٌٍطمحض٠ط ِغ جألؾٙعز ٚجٌّطجوع فٟ جٌٛظجضز 12

مط٠ط ٌشٙط ١ٔؽحْ ٌٍرطٔحِؽ جٌحىِٟٛ جٌرحص ذحؾطّحػحش ِؿٍػ ٚوالء جٌٛظجضجش جٌرحص ذٛظجضز جٔؿحظ ض 13

 جٌطرط١ػ  وّح ضُ ئضؼحي ٔؽرس ِٕٗ جٌىطط١ٔٚح  جٌٝ جألِحٔس جٌؼحِس  ٌّؿٍػ جٌٛظضجء
- 1 100% 

جٌرحص جٔؿحظ ضمط٠ط ٚئ٠ؿحظ ٌشٙط حع٠طجْ  ٌٍرطٔحِؽ جٌحىِٟٛ جٌرحص ذحؾطّحػحش ِؿٍػ ٚوالء جٌٛظجضجش  14
 ذٛظجضز جٌطرط١ػ  وّح ضُ ئضؼحي ٔؽرس ِٕٗ جٌىطط١ٔٚح  ئٌٝ جألِحٔس جٌؼحِس  ٌّؿٍػ جٌٛظضجء

- 1 100% 

 
 

 ٚجٌّإضّطجش جٌسٚضجش جٌطسض٠ر١س ٚٚضؾ جٌؼًّ . 5

 

 زٚضجش زجذ١ٍس ش
 ػسز جٌّشحضو١ٓ ذحٌسٚضجش

 جٌسجذ١ٍس
 زٚضجش ذحضؾ١س

ػسز جٌّشحضو١ٓ ذحٌسٚضجش 

 جٌرحضؾ١س

1 
14 20 1 1 
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 سطٌرج ذحضؼس جألٔشطس جٌطت١ؽ: غح١ٔحً 

 جٌٕسٚجش. 6
 جٌفؼح١ٌس ش

 جٌفؼٍٟ ِرطػ
ٔؽرس 

 جالٔؿحظ

 1 - حول االزمة المترتبة عل/ تراجا اسعار الافط الخا  14/1/2015عطد  ادو  عصا االفاار بتاريخ  1
100 

ت  رفا مذار  بالمطترحا/ المطدمة من  11/1/2015عطد االجتماع الاااي بخصوص مطترحا/ الحد من الافطا/ وتعظي  االيرادا/ في  2

 25/1/2015ذ في 71اافة تشايظ/ الوزار  ال/ السيد الوايل الفاي بالعدد 
- 1 

100 

 1 - 29/3/2015حضور ادو  دراسا/ الجدوى االةتصادية وأارها عل/ المشاريا االستامارية الحاومية في العرا   3
100 

 لطصحز٠س ٚأغط٘ح ػٍٝ جٌّشحض٠غ جالؼطػّحض٠س جٌحى١ِٛس فٟ جٌؼطجق )ٌٛحسجش جٌطرط١ػ فٟ جٌّححفظحش (ػمس ٔسٚز زضجؼحش جٌؿسٜٚ جال 4

 5/4/2015ٚشٌه فٟ ٠َٛ 
- 1 

100 

 

 

 

 ٚجٌّإضّطجش جٌسٚضجش جٌطسض٠ر١س ٚٚضؾ جٌؼًّ . 7

 

 زٚضجش زجذ١ٍس ش
 ػسز جٌّشحضو١ٓ ذحٌسٚضجش

 جٌسجذ١ٍس
 ؾ١سػسز جٌّشحضو١ٓ ذحٌسٚضجش جٌرحض زٚضجش ذحضؾ١س

1 
14 33 1 1 
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 جٌٍؿحْ : غحٌػحً 

 

 المجموع لجان مؤةتة لجان دارمية /

1 30 13 43 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــاـ 8/7/2015 ـثري


