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 ملسمة

 اؾمتس مىذة جمَس املسدضاٍزن ذالل اجلَساث 19يف ػي اًخبٔكمل مؽ اًؼصفِة الاس خثٌائَة املصثحعة ابهدضاز فريوش هوزوان املس خجس هوفِس 

هؼام اًخحسًس املس حق ٌَلعاؿاث احلىومِة اًيت ختضؽ ٌَمساءةل، مما سامه يف ؾلَية وحسن ثستري مضازنة اًلعاؿاث  2020ذوزت ٔبنخوجص ألوىل من 

 . واحلس من ػاُصت اًلَاة املخىصز ًحـضِا، احلىومِة ذالل خَساث ألس ئةل اًضفَِة

 خَسة ًٔلس ئةل اًضفَِة، حرضث ذالًِا ألس ئةل املخـَلة تخبٔزري (15)مخسة ؾرش  2020ذوزت ٔبنخوجص ومعوما ؾلس جمَس املسدضاٍزن ذالل 

فريوش هوزوان ؿىل خمخَف اًلعاؿاث الاكذعاذًة والاحامتؾَة تلوت دعوظا يف ػي ثعحَق حاةل اًعوازئ اًعحَة ومتسًسُا، واهـاكش ركل ؿىل 

 ػي يف 2021-2020 ازلزايس املومس مس خجساثمٌايح احلَات اًَومِة خملخَف اًرشاحئ اجملمتـَة، ومن ٔبمه املواضَؽ املثازت هشهص ؿىل سخِي املثال ال احلرص، 

 خاحئة ػي يف واًفين اًثلايف اًضبٔن هوزوان، وضـَة خاحئة ثسخة اًضلي مٌاظة ؿسذ حصاحؽ، ٔبثص فريوش هوزوان ؿىل اجملال اًس َايح واًفٌسيق تحالذانهوزوان،  وابء

مب ل اس متصاًزة مٌؼومة ازلمع هوزوان، ازثفاغ فواثري املاء واًىِصابء يف ػي ثفيش اًززاؾَني،  واًـٌلل اًفالحني ؿىل اجلفاف ووظبٔت هوزوان خاحئة هوزوان، ثساؾَاث

ضٌلن حلوق ألحصاء يف ػي املخفامقة، وضـَة امليؼومة اًعحَة يف ػي ألسمة اًوابئَة ، الاحامتؾي وخمخَف اًربامج الاحامتؾَة يف ػي خاحئة هوزوان وثساؾَاهتا

 ....اًخساؾَاث الاكذعاذًة والاحامتؾَة املرتثحة ؾن ٔبسمة هوزوان

 من اًيؼام ازلاذًل جملَس املسدضاٍزن ثوظَت زئاسة اجملَس تعَة ثياول اًلكمة حول موضوغ ظازئ يف هناًة 168املاذت وظحلا مللذضَاث 

 .خَسة ألس ئةل اًضفَِة من مًسق ٍلوؿة اًىوهفسزاًَة ازلميلصاظَة ٌَضلي، يف اثين ثزًني مللذضَاث ُشٍ املاذت يف ظَلهتا اجلسًست
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 من كدي اًس َس زئُس احلىومة ظحلا مللذضَاث  تـخلسمي ألحوتة ؿىل ألس ئةل املخـَلة ابًس َاسة اًـامةت ذاضخَساث صًِصة( 03)زالج  ؾلس اجملَس نٌل

 ، مهت املواضَؽ اًخاًَة،  من ازلس خوز100اًفعي 

 اًس َاساث احلىومِة ملـاجلة حتسايث اًوضؽ الاكذعاذي والاحامتؾي يف ػي ثساؾَاث خاحئة هوزوان: و ها واحسا ثياًوت حموزاجلَسة ألوىل .

 اانث اًخوحِس واجلوذت واحلاكمة، واسرتاثَجَة احلىومة ٌَهنوط تلعاؾي : اذلاًة الاحامتؾَة: ٌُل ٍن ثياًوت حموزاجلَسة اًثاهَة ٔبًة ملازتة ًصحب ُز

 .اًس َاحة واًعياؿة يف ػي ثساؾَاث خاحئة هوزوان

  الاسرتاثَجَة اًوظيَة ٌَخَلِح ضس وابء هوزوان: واحسا ُو ا ثياًوت حموزاًثاًثة اجلَسة. 

 هسوت اًصؤساء ومىذة اجملَس فلس ثلصز ثلََط املست اًزمٌَة اخملععة ٌَجَسة اًضًِصة املخـَلة ابًس َاسة اًـامة من زالج ساؿاث ٕاىل ساؾخني وظحلا ًلصاز

فلط، موسؿة مٌاظفة تني اجملَس وزئُس احلىومة، وركل يف ٕاظاز ؾلَية املياكضة وحسن ثستري اًزمن اًربملاين وضٌلن مذاتـة ٔبحسن ٔلظواز ُشٍ اجلَساث، مؽ 

ثـسًي يف ظًصلة ؾصط ألس ئةل تخويل زئُس اجلَسة هممة ثلسمي حموز اجلَسة وٕاؾعاء اًلكمة مدارشت ٌَس َس زئُس احلىومة من ٔبخي ثلسمي ؾصضَ، مت جرشغ اًفصق 

 .واجملموؿة تـس ركل يف مٌاكضة حمخوايث ؾصط اًس َس زئُس احلىومة

 

ثخـِس مبوحدَ احلىومة مبـاجلة ؿسذ من اإلصاكالث   اًزتاما22 اًزتاماث وثـِساث اًساذت اًوسزاء ذالل خَساث ألس ئةل اًضفَِة فلس مت حرص وؿىل ظـَس

من مواظةل ٕاظالخ اًخـَمي اًـايل ): الاحامتؾَة والاكذعاذًة وهتم ابٔلساش كعاؿاث اًخـَمي، اًعحة، اًس َاحة، ازلاذََة، ٕاؿساذ اًرتاة اًوظين، اجلاًَة، اًعاكة من كدَي

ثفـَي خمعط مس خلدًل اخلعويص،  مبثاتة اًيؼام ألسايس ٌَخـَمي املسزيس 06.00حتَني ومصاحـة اًلاهون مق ، مدارشت اؾامتذ ذفرت اًضواتط اًحَساقوحِة اًوظيَة ًيؼام اًحاكًوزًوشذالل 

ٕاؿساذ اسرتاثَجَة خسًست ٌَهنوط تلعاغ اًعياؿة ،  ًخحسني حوذت اًصؿاًة اًعحَة ابالص خلال ؿىل ٔبوًوايث حمسذت س امي ما ثـَّق مهنا تخـممي اًخلعَة الاحامتؾَة وٕاظالخ امليؼومة اًعحَة

ٕاؿساذ جصانمج ذاض ًخبَُٔي تـغ احلصف اًواؿست ٌضمي ثعوٍص مجَؽ املىوانث ، اًخلََسًة، ثرشانة مؽ قصف اًعياؿة اًخلََسًة وفِسزاًَة ملاوالث اًعياؿة اًخلََسًة واًرشاكء الٓدٍصن

َاث اًخـاكس اخلاظة إبهخاح اًسىن الاحامتؾي وسىن اًعحلة ٕادصاح ٍلوؿة من الادذعاظاث اشلاثَة ٌَجِاث، ، واًخلٌَاث ومصاحي اإلهخاح من ثوفري املواذ ألوًَة ٕاىل اًدسوًق  ً مصاحـة ب
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يف ٕاظاز اًربانمج اًوظين اجلسًس  نفاءت ملصتَة ملمية ابخلازح ؾرشت ب الفثـحئة ، %52 اًعايق ٌَملصة ٕاىل سجياًصفؽ من وس حة اًعاكاث املخجسذت يف امل، مع وثـٍزز اًلسزت اًرشائَةزلاًوسعى 

 .(...ًخـحئة اًىفاءاث
 

 مهنا 292، ٔبخاتت احلىومة ؿىل  سؤالا797 ما ٍلوؿَ 2020 ٔبنخوجصذوزت  اًفرتت اًفاظةل تني ازلوزثني و تَف ؿسذ ألس ئةل اًضفَِة املخوظي هبا ذاللودذاما

 . سؤالا ؿاذاي241 و  سؤالا بٓهَا51 من مضهنا خَسة ؿامة، 15ذالل 

من ٍلوغ ألس ئةل  (%39) تًس حة ثـاذل حوايل الاحامتؾي ٌَخوسًؽ اجملايل اًلعاؾي زنزث ٔبس ئةل اًساذت املسدضاٍزن ؿىل اًلعاغ وابًًس حة

 احللويق واإلذازي وازلًين، فاجملال (%18) تًس حة اًضؤون ازلاذََة واًحًِاث ألساس َة، مث كعاغ (%33) تًس حة الاكذعاذياملعصوحة، فاًلعاغ 

.  ٔبًضا(%03) تًس حة اًضؤون اخلازحِة، ؤبذريا كعاغ (%07)تًس حة 

(. %48) مهنا، ٔبي مبـسل سؤالا 454سؤالا، ٔبخاتت احلىومة  942 تَف ؿسذ ألس ئةل اًىذاتَة املخوظي هبا ذالل هفس اًفرتت ما ٍلوؿَ تُامن
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 هخاجئ ٕاحٌلًَة ًإلحعاء اًـام ًٔلس ئةل اًضفَِة

  2020 ٔبنخوجصذالل ذوزت 

 
 اًـسذ ألس ئةل اًضفَِة

  تمن ٍلوغ ألس ئةل اجملاة (% 17.46) :سؤالا 51 ؾهنـا اجملاة-الٓهَة-ألس ئةل اًضفَِة 

  من ٍلوغ ألس ئةل اجملاتة (% 82.54) :سؤالا 241  ؾهنااجملاة-اًـاذًة-ألس ئةل اًضفَِة 

 292 اجملموغ
 
 

 

 

 
 

 

 



  معَحة ألس ئةل                                                                ًس املسدضاٍزن                                                         مج

 

 حعَةل ازلوزت                                                                                                                                                                                                                 2020 ذوزت ٔبنخوجص
 

7 

 

 

 

 

هخاجئ ٕاحٌلًَة ًإلحعاء اًـام ًٔلس ئةل اًىذاتَة 

 2020 ٔبنخوجصذالل ذوزت 

 
 اًـسذ ألس ئةل اًىذاتَة

  سؤالا942= 547+395 أبريلخالل الفرتة الفاصلة بني الدورتني ودورة  املعصوحةألس ئةل اًىذاتَة  

 من ٍلوغ ألس ئةل  (% 48): 454 =138+316 خالل الفرتة الفاصلة بني الدورتني ودورة أبريل اة ؾهنا2ألس ئةل اًىذاتَة اجل

 املعصوحة
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ثوسًؽ اًصئاسة وألماهة حسة اجلَساث 
 

 ألمني اًصئُس اجلَساث ث.ز

 ٔبمحس ثوٍزي ؾحس اًعمس كِوخ 14/04/2020اجلَسة ألوىل  01

ٔبمحس ثوٍزي ؾحس اإلهل احلَوظي  20/10/2020 اًثاهَةاجلَسة  02

ٔبمحس ثوٍزي محَس هوسىوش  27/10/2020 اًثاًثةاجلَسة  03

ٔبمحس ثوٍزي ؾحس اإلهل احلَوظي  10/11/2020 اًصاتـةاجلَسة  04

ٔبمحس ثوٍزي ؾحس اذلَس اًعوٍصي  17/11/2020 اخلامسةاجلَسة  05

ٔبمحس ثوٍزي ؾحس اًلاذز سالمة  24/11/2020 اًساذسةاجلَسة  06

ٔبمحس ثوٍزي  ؾحس اًعمس كِوخ 01/12/2020 اًساتـةاجلَسة  07

ٔبمحس ثوٍزي محَس هوسىوش  08/12/2020 اًثامٌةاجلَسة  08

ٔبمحس ثوٍزي ؾحس اذلَس اًعوٍصي  22/12/2020 اًخاسـةاجلَسة  09

ٔبمحس ثوٍزي ؾحس اًلاذز سالمة  29/12/2020 اًـارشتاجلَسة  10

ٔبمحس ثوٍزي محَس هوسىوش  05/01/2021 احلاذًة ؾرشاجلَسة  11

ٔبمحس ثوٍزي  ؾحس اًعمس كِوخ 12/01/2021 اًثاهَة ؾرشاجلَسة  12

 ٔبمحس ثوٍزي محَس هوسىوش 26/01/2021 اًثاًثة ؾرشاجلَسة  13

 ٔبمحس ثوٍزي ؾحس اًلاذز سالمة 02/02/2021 اًصاتـة ؾرشاجلَسة  14

 ٔبمحس ثوٍزي ؾحس اذلَس اًعوٍصي 09/02/2021 اخلامسة ؾرشاجلَسة  15
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 2020ثعيَف اًلعاؿاث احلىومِة وفلا حلضوزُا وقَاهبا ذالل خَساث ألس ئةل اًضفَِة زلوزت ٔبنخوجص 

ؿسذ ألس ئةل اًضفَِة اجملاة 

 ؾهنا

ؿسذ اجلَساث اًيت جصجمت 

 ذالًِا ٔبس ئةل ٌَلعاغ احلىويم

ؿسذ اجلَساث اًيت اؾخشز ذالًِا 

 اًساذت اًوسزاء ؾن احلضوز

ؿسذ اجلَساث اًيت ٔبتسى ذالًِا 

 اًساذت اًوسزاء اس خـساذمه احلضوز 

 

 اًلعاؿاث احلىومِة

وسازت ازلوةل امللكفة حبلوق اإلوسان واًـالكاث  04 -- 02 02

 مؽ اًربملان

اًوسازت امليخستة زلى وسٍص )وسازت ازلاذََة  02 01 02 14

 (ازلاذََة

وسازت اًضؤون اخلازحِة واًخـاون الافًصلي  01 01 01 02

اًوسازت امليخستة زلى )وامللازتة امللميني ابخلازح 

  (وسٍص اخلازحِة

 وسازت اًـسل  07 -- 04 12

 وسازت ألوكاف واًضؤون اإلسالمِة 05 -- 02 08

 ألماهة اًـامة ٌَحىومة -- -- -- --
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ؿسذ ألس ئةل اًضفَِة اجملاة 

 ؾهنا

ؿسذ اجلَساث اًيت جصجمت 

 ذالًِا ٔبس ئةل ٌَلعاغ احلىويم

ؿسذ اجلَساث اًيت اؾخشز ذالًِا 

 اًساذت اًوسزاء ؾن احلضوز

ؿسذ اجلَساث اًيت ٔبتسى ذالًِا 

 اًساذت اًوسزاء اس خـساذمه احلضوز 

 

 اًلعاؿاث احلىومِة
 

 وسازت الاكذعاذ واملاًَة وٕاظالخ اإلذازت 00 01 00

وسازت اًفالحة واًعَس اًححصي واًخمنَة اًلصوًة  01 -- 01 10

 واملَاٍ واًلاابث

وسازت اًرتتَة اًوظيَة واًخىوٍن املِين واًخـَمي  05 -- 05 44

اًوسازت امليخستة امللكفة )اًـايل واًححر اًـَمي 

 (ابًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي

 وسازت اًعحة 02 01 02 28

وسازت اًعياؿة واًخجازت والاكذعاذ ألدرض     01 -- 01 08

 واًصمقي

 وسازت اًخجِزي واًيلي واٌَوحسدِم واملاء 03 -- 03 38

وسازت ٕاؿساذ اًرتاة اًوظين واًخـمري واإلساكن  03 -- 03 23

 وس َاسة املسًية
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ؿسذ ألس ئةل اًضفَِة اجملاة 

 ؾهنا

ؿسذ اجلَساث اًيت جصجمت 

 ذالًِا ٔبس ئةل ٌَلعاغ احلىويم

ؿسذ اجلَساث اًيت اؾخشز ذالًِا 

 اًساذت اًوسزاء ؾن احلضوز

ؿسذ اجلَساث اًيت ٔبتسى ذالًِا 

 اًساذت اًوسزاء اس خـساذمه احلضوز 

 

 اًلعاؿاث احلىومِة

وسازت اًس َاحة واًعياؿة اًخلََسًة واًيلي  03 -- 03 25

 اجلوي والاكذعاذ الاحامتؾي

 وسازت اًعاكة واملـاذن واًحُئة 04 -- 04 16

 وسازت اًضلي واإلذماح املِين 03 -- 03 23

 وسازت اًثلافة واًض حاة واًصايضة 03 -- 03 17

وسازت اًخضامن واًخمنَة الاحامتؾَة واملساوات  03 -- 03 11

 وألرست

 اًوسازت امليخستة امللكفة إبذازت ازلفاغ اًوظين -- -- -- --

 اًوسازت امليخستة امللكفة ابمللازتة امللميني ابخلازح  06 -- 05 14

 

 اًلعاؿاث احلىومِة الٔنرث ثـحريا ؾن اس خـساذُا احلضوز جلَساث ألس ئةل اًضفَِة ًَوم اًثالاثء.  

 اًلعاؿاث احلىومِة الٔنرث اؾخشازا ؾن حضوز خَساث ألس ئةل اًضفَِة ًَوم اًثالاثء.  
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 اًلسم ألول
 

 اجلَساث اًضًِصة املخـَلة - بٔ 

 احملاوز: ابًس َاسة اًـامة
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 2020 ٔبنخوجصذالل ذوزت   اًضًِصة اخلاظة ابًس َاسة اًـامةاثاجلَس

   ٔبمحس خلًصف: ٔبمني اجلَسةؾحس احلىمي جن صٌلص : زئُس اجلَسة 2020 هوهرب 03/ اجلَسة ألوىل 

زئُس احلىومة  اًفًصق ٔبو الاهامتء موضوغ اًسؤال  زمق اًسؤال

  اًس َاساث احلىومِة ملـاجلة حتسايث اًوضؽ الاكذعاذي والاحامتؾي يف ػي ثساؾَاث خاحئة هوزوان : اجلَسة  حموز
اًس َاساث احلىومِة ملـاجلة حتسايث اًوضؽ الاكذعاذي والاحامتؾي يف ػي ثساؾَاث خاحئة  326

 هوزوان

 ألظاةل واملـارصت

 زئُس احلىومة

اًس َاساث احلىومِة ملـاجلة حتسايث اًوضؽ الاكذعاذي والاحامتؾي يف ػي ثساؾَاث خاحئة  329

 هوزوان

 الاس خلاليل ٌَوحست واًخـاذًَة

اًس َاساث احلىومِة ملـاجلة حتسايث اًوضؽ الاكذعاذي والاحامتؾي يف ػي ثساؾَاث خاحئة  330

هوزوان 

اًـساةل واًخمنَة 

احلصيك اًس َاساث احلىومِة املـمتست ملـاجلة ثساؾَاث خاحئة هوزوان  334

ًٔلحصاز اًخجمؽ اًوظين  س َاسة احلىومة ملـاجلة حتسايث اًوضؽ الاكذعاذي والاحامتؾي يف ػي ثساؾَاث خاحئة هوزوان 328

اًس َاساث احلىومِة ملـاجلة حتسايث اًوضؽ الاكذعاذي والاحامتؾي يف ػي ثساؾَاث خاحئة  324

 هوزوان

الاصرتايك 

اًس َاساث احلىومِة ملـاجلة حتسايث اًوضؽ الاكذعاذي والاحامتؾي يف ػي ثساؾَاث خاحئة  335

 هوزوان

الاحتاذ اًـام مللاوالث امللصة 

اًس َاساث احلىومِة ملـاجلة حتسايث اًوضؽ الاكذعاذي والاحامتؾي يف ػي ثساؾَاث خاحئة  331

 هوزوان

 

الاحتاذ امللصيب ٌَضلي 

ازلس خوزي ازلميلصاظي الاحامتؾي اًس َاساث احلىومِة ملـاجلة حتسايث اًوضؽ الاكذعاذي والاحامتؾي يف ػي ثساؾَاث خاحئة  332
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هوزوان 

اًس َاساث احلىومِة ملـاجلة حتسايث اًوضؽ الاكذعاذي والاحامتؾي يف ػي ثساؾَاث خاحئة  325

 هوزوان

اًىوهفسزاًَة ازلميلصاظَة ٌَضلي 

ؾحس اٌَعَف امعو وؿسي دسريي  مواهجة ومـاجلة ثساؾَاث خاحئة هوزوان ؿىل اًوضؽ الاكذعاذي واا حامتؾي 327

اًس َاساث احلىومِة ملـاجلة حتسايث اًوضؽ الاكذعاذي والاحامتؾي يف ػي ثساؾَاث خاحئة  333

هوزوان 

 زص َس امليَازي اًس َساحملرتم  املسدضاز

   ٔبمحس ثوٍزي: ٔبمني اجلَسةؾحس احلىمي جن صٌلص : زئُس اجلَسة 2020 ذحٌرب 15 / اًثاهَةاجلَسة 

زئُس احلىومة  اًفًصق ٔبو الاهامتء موضوغ اًسؤال  زمق اًسؤال

اانث اًخوحِس واجلوذت واحلاكمة: اذلاًة الاحامتؾَة :احملوز ألول    ٔبًة ملازتة ًصحب ُز

ان وزص اذلاًة الاحامتؾَة 342  ألظاةل واملـارصت  .ملازتة احلىومة ًصحب ُز

 زئُس احلىومة

 ااحس خلاليل ٌَوحست واًخـاذًَة  .اذلاًة الاحامتؾَة 337

اًـساةل واًخمنَة   .اًس َاسة احلىومِة ًخـممي وحتلِق جناؿة واس خسامة ٔبهؼمة اذلاًة الاحامتؾَة 346

ان ثـممي اذلاًة الاحامتؾَة 339 احلصيك   .ُز

اانث اًخوحِس واجلوذت واحلاكمة: اذلاًة الاحامتؾَة 345 الاصرتايك  .ٔبًة ملازتة ًصحب ُز

اانث اًخوحِس واجلوذت واحلاكمة: اذلاًة الاحامتؾَة 348 الاحتاذ اًـام مللاوالث امللصة   .ٔبًة ملازتة ًصحب ُز

اانث اًخوحِس واجلوذت واحلاكمة: اذلاًة الاحامتؾَة 336 الاحتاذ امللصيب ٌَضلي   .ٔبًة ملازتة ًصحب ُز

ازلس خوزي ازلميلصاظي الاحامتؾي   .مـامل اًس َاسة احلىومِة ًخـممي هؼام اًخلعَة الاحامتؾَة ؿىل لك املواظيني امللازتة 344

اانث اًخوحِس واجلوذت واحلاكمة: اذلاًة الاحامتؾَة 341 اًىوهفسزاًَة ازلميلصاظَة ٌَضلي   .ٔبًة ملازتة ًصحب ُز

ؾحس اٌَعَف ٔبمعو وؿسي دسريي  .ثـممي اذلاًة الاحامتؾَة 347

 اسرتاثَجَة احلىومة ٌَهنوط تلعاؾي اًس َاحة واًعياؿة يف ػي ثساؾَاث خاحئة هوزوان :احملوز اًثاين  
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 ألظاةل واملـارصت  .ٕاسرتاثَجَة احلىومة ٌَهنوط تلعاؾي اًس َاحة واًعياؿة يف ػي ثساؾَاث خاحئة هوزوان 343
 زئُس احلىومة

ًٔلحصاز اًخجمؽ اًوظين . ٕاسرتاثَجَة احلىومة ٌَهنوط تلعاؾي اًس َاحة واًعياؿة يف ػي ثساؾَاث خاحئة هوزوان 340

   ٔبمحس ثوٍزي: ٔبمني اجلَسة اإلهل احلَوظيؾحس : زئُس اجلَسة 2021 ًياٍص 19 / اًثاًثةاجلَسة 

زئُس احلىومة  اًفًصق ٔبو الاهامتء موضوغ اًسؤال  زمق اًسؤال

 الاسرتاثَجَة اًوظيَة ٌَخَلِح ضس وابء هوزوان : اجلَسة  حموز

 ألظاةل واملـارصت  .الاسرتاثَجَة اًوظيَة ٌَخَلِح ضس وابء هوزوان 354

 زئُس احلىومة

الاس خلاليل ٌَوحست واًخـاذًَة   .اًس َاسة اًوظيَة ٌَخَلِح ضس وابء هوزوان 349

اًـساةل واًخمنَة   .19اسرتاثَجَة احلىومة ًخيؼمي اذلةل اًوظيَة ٌَخَلِح ضس هوفِس  351

احلصيك   .الاسرتاثَجَة اًوظيَة ٌَخَلِح ضس وابء هوزوان 347

ًٔلحصاز اًخجمؽ اًوظين   .اسرتاثَجَة احلىومة ًخيؼمي اذلةل اًوظيَة ٌَخَلِح ضس وابء هوزوان 346

الاصرتايك   .الاسرتاثَجَة اًوظيَة ٌَخَلِح ضس وابء هوزوان 348

الاسرتاثَجَة اًوظيَة ٌَخَلِح ضس فريوش هوزوان تني اهخؼازاث امللاوةل وثعَـاث الاكذعاذ  356

  .اًوظين

الاحتاذ اًـام مللاوالث امللصة 

الاحتاذ امللصيب ٌَضلي   .الاسرتاثَجَة اًوظيَة ٌَخَلِح ضس وابء هوزوان 350

ازلس خوزي ازلميلصاظي الاحامتؾي   .الاسرتاثَجَة اًوظيَة ٌَخَلِح ضس هوزوان 355

اًىوهفسزاًَة ازلميلصاظَة ٌَضلي   .اًس َاسة اًوظيَة ٌَخَلِح ضس وابء خاحئة هوزوان 353

ؾحس اٌَعَف امعو وؿسي دسريي   .اًس َاسة اًوظيَة ٌَخَلِح ضس وابء هوزوان 352

اًضٌلانث اًلاهوهَة اًىفِةل حبٌلًة حلوق املواظيني يف حاةل ػِوز ٔبؾصاط خاهخِة حممتةل ؿىل حصهتم  357

  .مصثحعة ابًخَلِح ضس فريوش هوزوان

 زص َس امليَازي اًس َساحملرتم  املسدضاز
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 اًلسم ألول

 اجلَساث اًضًِصة املخـَلة - ة

 ٕاحعائَاث: ابًس َاسة اًـامة
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ٕاحعاء ؿام ًٔلس ئةل اًضًِصة اخلاظة جصئُس احلىومة 

 2020 ٔبنخوجصذوزت – حسة اًفصق واجملموؿاث – 
 

 
 
 
 

 اًفصق واجملموؿاث 2020 هوهرب 03: ألوىلاجلَسة 

  السياسات احلكومية ملعاجلة حتديات الوضع االقتصادي واالجتماعي يف ظل تداعيات جائحة كورونا -: اجللسة  حمور

 ألس ئةل املعصوحة ألس ئةل اجملاتة

 ألظاةل واملـارصت.ف 01 01

 الاس خلاليل. ف 01 01

 اًـساةل واًخمنَة. ف 01 01

 احلصيك.ف 01 01

 اًخجمؽ اًوظين ًٔلحصاز.ف 01 01

 الاصرتايك. ف 01 01

 الاحتاذ اًـام مللاوالث امللصة. ف 01 01

 الاحتاذ امللصيب ٌَضلي. ف 01 01

 ازلس خوزي ازلميلصاظي الاحامتؾي. ف 01 01

 اًىوهفسزاًَة ازلميلصاظَة ٌَضلي.م 01 01

 املسدضازان ؾحس اٌَعَف امعو وؿسي دسريي 01 01

املسدضاز زص َس امليَازي  01 01

 اجملموغ 12 12
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ٕاحعاء ؿام ًٔلس ئةل اًضًِصة اخلاظة جصئُس احلىومة 

 2020 ذوزت ٔبنخوجص – ثوسًؽ اًخوكِت – 

 

 زئُس احلىومة جمَس املسدضاٍزن احملاوز

اًس َاساث احلىومِة ملـاجلة حتسايث  -

اًوضؽ الاكذعاذي والاحامتؾي يف ػي 

 ثساؾَاث خاحئة هوزوان 

 

   ذكِلة89

 

   ذكِلة89

 

 
 

 .( ذكِلة89)وزئُس احلىومة  ( ذكِلة89)اؾمتس ذالل ُشٍ اجلَساث مدسٔب املياظفة يف ثوسًؽ اًخوكِت تني جمَس املسدضاٍزن : مَحوػة
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ٕاحعاء ؿام ًٔلس ئةل اًضًِصة اخلاظة جصئُس احلىومة 

 2020 ٔبنخوجصذوزت – حسة اًفصق واجملموؿاث – 

 
 الفرق واجملموعات 2020 ذحٌرب 15: اًثاهَةاجلَسة 

اسرتاتيجية احلكومة للنهوض بقطاعي السياحة والصناعة  -: احملور الثاين
 يف ظل تداعيات جائحة كورونا

أية مقاربة لربح رهانات التوحيد : احلماية االجتماعية -: احملور األول
 واجلودة واحلكامة

 ألس ئةل املعصوحة ألس ئةل اجملاتة ألس ئةل املعصوحة ألس ئةل اجملاتة

 ألظاةل واملـارصت.ف 01 01 01 01

 الاس خلاليل. ف 01 01 -- --

 اًـساةل واًخمنَة. ف 01 01 -- --

 احلصيك.ف 01 01 -- --

 اًخجمؽ اًوظين ًٔلحصاز.ف 00 00 01 01

 الاصرتايك. ف 01 01 -- --

 الاحتاذ اًـام مللاوالث امللصة. ف 01 01 -- --

 الاحتاذ امللصيب ٌَضلي. ف 01 01 -- --

 ازلس خوزي ازلميلصاظي الاحامتؾي. ف 01 01 -- --

 اًىوهفسزاًَة ازلميلصاظَة ٌَضلي.م 01 01 -- --

 املسدضازان ؾحس اٌَعَف ٔبمعو وؿسي دسريي 01 01 -- --

 اجملموغ 10 10 02 02
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ٕاحعاء ؿام ًٔلس ئةل اًضًِصة اخلاظة جصئُس احلىومة 

 2020 ذوزت ٔبنخوجص – ثوسًؽ اًخوكِت – 

 

 زئُس احلىومة جمَس املسدضاٍزن احملاوز

ٔبًة ملازتة ًصحب : اذلاًة الاحامتؾَة -

اانث اًخوحِس واجلوذت واحلاكمة   ُز

اسرتاثَجَة احلىومة ٌَهنوط تلعاؾي  -

اًس َاحة واًعياؿة يف ػي ثساؾَاث 

 خاحئة هوزوان

 

   ذكِلة89

 

   ذكِلة89

 

 
 

 .( ذكِلة89)وزئُس احلىومة  ( ذكِلة89)اؾمتس ذالل ُشٍ اجلَساث مدسٔب املياظفة يف ثوسًؽ اًخوكِت تني جمَس املسدضاٍزن : مَحوػة
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ٕاحعاء ؿام ًٔلس ئةل اًضًِصة اخلاظة جصئُس احلىومة 

 2020 ٔبنخوجصذوزت – حسة اًفصق واجملموؿاث – 
 

 
 
 
 

 اًفصق واجملموؿاث 2021 ًياٍص 19: اًثاًثةاجلَسة 

 االسرتاتيجية الوطنية للتلقيح ضد وباء كورونا  -: اجللسة  حمور

 ألس ئةل املعصوحة ألس ئةل اجملاتة

 ألظاةل واملـارصت.ف 01 01

 الاس خلاليل. ف 01 01

 اًـساةل واًخمنَة. ف 01 01

 احلصيك.ف 01 01

 اًخجمؽ اًوظين ًٔلحصاز.ف 01 01

 الاصرتايك. ف 01 01

 الاحتاذ اًـام مللاوالث امللصة. ف 01 01

 الاحتاذ امللصيب ٌَضلي. ف 01 01

 ازلس خوزي ازلميلصاظي الاحامتؾي. ف 01 01

 اًىوهفسزاًَة ازلميلصاظَة ٌَضلي.م 01 01

 املسدضازان ؾحس اٌَعَف امعو وؿسي دسريي 01 01

املسدضاز زص َس امليَازي  01 01

 اجملموغ 12 12
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ٕاحعاء ؿام ًٔلس ئةل اًضًِصة اخلاظة جصئُس احلىومة 

 2020 ذوزت ٔبنخوجص – ثوسًؽ اًخوكِت – 

 

 زئُس احلىومة جمَس املسدضاٍزن احملاوز

الاسرتاثَجَة اًوظيَة ٌَخَلِح ضس وابء  -

 هوزوان 

 

   ذكِلة60

 

   ذكِلة60

 

 
 

 .( ذكِلة60)وزئُس احلىومة  ( ذكِلة60)اؾمتس ذالل ُشٍ اجلَساث مدسٔب املياظفة يف ثوسًؽ اًخوكِت تني جمَس املسدضاٍزن : مَحوػة
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 اًثايناًلسم 

 اجلااة ؾهنا الٓهَةألس ئةل اًضفَِة 

 2020 ٔبنخوجصذالل ذوزت 
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 ألس ئةل اًضفَِة الٓهَة اجملاة ؾهنا 

 2020 ٔبنخوجصذالل ذوزت 

 ٔبمحس خلًصف: ٔبمني اجلَسة ؾحس اًعمس كِوخ: زئُس اجلَسة 2020 ٔبنخوجص 13 / ألوىلاجلَسة 

 اًوسازت املـيَة اًفًصق ٔبو الاهامتء موضوغ اًسؤال اليٓن زمق اًسؤال 

 اًرتتَة اًوظيَةاحلصيك  .2020/2021 اًس ية ًِشٍ املسزيس ازلدول ثلِمي 6075

 اًرتتَة اًوظيَةالاس خلاليل ٌَوحست واًخـاذًَة   .واجلامـي املسزيس ازلدول معََة ثستري 6091

 اًرتتَة اًوظيَة اًـساةل واًخمنَة  .هوزوان وابء ػي يف 2021-2020 ازلزايس املومس مس خجساث 6112

 اًرتتَة اًوظيَةالاحتاذ امللصيب ٌَضلي  . هوزوان خاحئة ػي يف واجلامـي املسزيس ازلدول 6145

 اًرتتَة اًوظيَةالاصرتايك   .واجلامـي املسزيس ازلدول 6152

 اًرتتَة اًوظيَةاًخجمؽ اًوظين ًٔلحصاز   .ازلدول املسزيس واجلامـي احلايل 6165

 اًرتتَة اًوظيَةازلس خوزي ازلميلصاظي الاحامتؾي   .هوزوان خاحئة ػي يفاحلايل  مس خجساث ازلدول املسزيس 6163

 اًس َاحة واًعياؿة اًخلََسًةواًخـاذًَة الاس خلاليل ٌَوحست   .ٔبوضعهتا اس خئٌاف احلىومة كصاز تـس اًس َاحِة املؤسساث سري 6119

 ٔبمحس ثوٍزي: ٔبمني اجلَسة ؾحس اإلهل احلَوظي: زئُس اجلَسة 2020 ٔبنخوجص 20/ اًثاهَة اجلَسة 

 اًوسازت املـيَة اًفًصق ٔبو الاهامتء موضوغ اًسؤال اليٓن زمق اًسؤال

 اًعياؿة واًخجازت واًخـاذًَةالاس خلاليل ٌَوحست  .ت واملخوسعة واًعلريت خساٍص امللاوالث اًعفوضـَة 6088

 اًضلي واإلذماح املِينواًخـاذًَة الاس خلاليل ٌَوحست  .هوزوان خاحئة ثسخة اًضلي مٌاظة ؿسذ حصاحؽ 6185

 اًثلافة واًض حاة واًصايضةاحلصيك  .هوزوان خاحئة ػي يف اًفٌاهني ذمع 6127

 اًثلافة واًض حاة واًصايضة واًخـاذًَةاامس خلاليل ٌَوحست  .املـاًري املـمتست يف ثوسًؽ ازلمع اًـمويم ؿىل اًفٌاهني 6151

 اًثلافة واًض حاة واًصايضةالاصرتايك  .املـاًري املـمتست يف ثوسًؽ ازلمع ؿىل اًفٌاهني 6203
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 اًثلافة واًض حاة واًصايضة ازلس خوزي ازلميلصاظي الاحامتؾي .اًفٌاهني ذمع مـاًري 6204

 اًثلافة واًض حاة واًصايضة اًىوهفسزاًَة ازلميلصاظَة ٌَضلي . اًفٌاهني ًحـغ اإلسثٌايئ ازلمع 6205

 اًثلافة واًض حاة واًصايضة ألظاةل واملـارصت .هوزوان خاحئة ػي يف واًفين اًثلايف اًضبٔن وضـَة 6186

 ٔبمحس ثوٍزي: ٔبمني اجلَسة محَس هوسىوش: زئُس اجلَسة 2020 ٔبنخوجص 27/ اًثاًثة اجلَسة 

 اًوسازت املـيَة اًفًصق ٔبو الاهامتء موضوغ اًسؤال اليٓن زمق اًسؤال

6263  ازلاذََة الاحتاذ اًـام مللاوالث امللصة .ٔبوضعخَ الس خئٌاف واًخواظََة اًثلافِة اًخؼاُصاث ثيؼمي ًلعاغ اًرتدِط موؿس 

 اًفالحة واًعَس اًححصيواًخـاذًَة الاس خلاليل ٌَوحست  .احلايل اًفاليح املومس 6212

 اًفالحة واًعَس اًححصيألظاةل واملـارصت  .اًفاليح ٌَمومس حِست ٍصوزتش ضٌلن 6223

 اًفالحة واًعَس اًححصي اًخجمؽ اًوظين ًٔلحصاز  .احلايل اًفاليح املومس هتئي 6234

 اًفالحة واًعَس اًححصيالاصرتايك  .احلايل اًفاليح املومس 6240

 اًفالحة واًعَس اًححصي الاحتاذ امللصيب ٌَضلي .اًززاؾَني واًـٌلل اًفالحني ؿىل اجلفاف ووظبٔت هوزوان خاحئة ثساؾَاث 6257

 اًفالحة واًعَس اًححصي ؾحس اٌَعَف ٔبمعو وؿسي دسريي .اًوظين اإلهخاح وذمع اًفاليح املومس 6262

 اًفالحة واًعَس اًححصي ازلس خوزي ازلميلصاظي الاحامتؾي .اًفاليح املومس 6265

 ٔبمحس ثوٍزي: ٔبمني اجلَسة ؾحس اإلهل احلَوظي: زئُس اجلَسة 2020 هوهرب 10/ اًصاتـة اجلَسة 

 اًوسازت املـيَة اًفًصق ٔبو الاهامتء موضوغ اًسؤال اليٓن زمق اًسؤال

 وسٍص ازلوةل امللكف حبلوق اإلوسان ألظاةل واملـارصت. س حي اًوكاًة واذلاًة من الاىهتااكث اًيت ًخـصط ًِا ألظفال 6345

6310  ظَاهة اًعصق اجلِوًة واإلكَميَة الٔنرث زواخا. 

 
ألظاةل واملـارصت 

 اًخجِزي واًيلي واٌَوحسدِم

 اًخجِزي واًيلي واٌَوحسدِمالاحتاذ امللصيب ٌَضلي  .اًززاؾَني اًـٌلل هلي ػصوف 6385
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 اًخجِزي واًيلي واٌَوحسدِم الاس خلاليل ٌَوحست واًخـاذًَة .املعيفة كري وذاظة واجلحََة اًلصوًة اًعصق وضـَاث وثددؽ ًعَاهة اًوسازت ٕاسرتاثَجَة 6387

 اًخجِزي واًيلي واٌَوحسدِمالاس خلاليل ٌَوحست واًخـاذًَة  .املاء هسزت 6388

 اًخجِزي واًيلي واٌَوحسدِم اًـساةل واًخمنَة .اًعصكِة ٌَسالمة اًوظيَة اًواكةل زلى املواؾَس جحز يف احلاظي اًخبٔدص 6399

 ٔبمحس ثوٍزي: ٔبمني اجلَسة ؾحس اذلَس اًعوٍصي: زئُس اجلَسة 2020 هوهرب 17/ اخلامسة اجلَسة 

 اًوسازت املـيَة اًفًصق ٔبو الاهامتء موضوغ اًسؤال اليٓن زمق اًسؤال

 اًوسازت امللكفة ابمللازتة امللميني ابخلازحاًـساةل واًخمنَة  .ثـحئة اًىفاءاث املخرععة من ملازتة اًـامل 6459

 اًوسازت امللكفة ابمللازتة امللميني ابخلازحالاس خلاليل ٌَوحست واًخـاذًَة  . من ٔبتياء اجلاًَة امللصتَة ابخلازحتثـحئة واسدامثز اًىفاءاث املخرعط 6446

 ٔبمحس ثوٍزي: ٔبمني اجلَسة ؾحس اًلاذز سالمة: زئُس اجلَسة 2020 هوهرب 24/ اًساذسة اجلَسة 

 اًوسازت املـيَة اًفًصق ٔبو الاهامتء موضوغ اًسؤال اليٓن زمق اًسؤال

 اًوسازت امللكفة ابمللازتة امللميني ابخلازح ألظاةل واملـارصت .اسدامثًزة ملضاًزؽ احلامَني ابخلازح امللميني امللازتة ذمع 6352

 اًوسازت امللكفة ابمللازتة امللميني ابخلازحألظاةل واملـارصت  .ابخلازح امللمية امللصتَة اجلاًَة وصؤون تلضااي املصثحعة اًضاكايث مـاجلة مساظص جرسًؽ 6354

اًوسازت امللكفة ابمللازتة امللميني ابخلازح ازلس خوزي ازلميلصاظي الاحامتؾي  .ابخلازح امللصتَة واخلرباث اًىفاءاث 6444

 ٔبمحس ثوٍزي: ٔبمني اجلَسة محَس هوسىوش: زئُس اجلَسة 2020 ذحٌرب 08/ اًثامٌة اجلَسة 

 اًوسازت املـيَة اًفًصق ٔبو الاهخانء موضوغ اًسؤال اليٓن زمق اًسؤال

 اًرتتَة اًوظيَة اًخجمؽ اًوظين ًٔلحصاز .اجلامـَة ألحِاء ٕاكالق اس متصاز 6458

6525  اإلحصاءاث واًخساتري اًيت اختشهتا اًوسازت ًخحسني اًـصط اجلامـي واًححر اًـَمي ابمللصة. 

 
اًخجمؽ اًوظين ًٔلحصاز 

 اًرتتَة اًوظيَة

6534  اًرتتَة اًوظيَةاًىوهفسزاًَة ازلميلصاظَة ٌَضلي  .اًَِلكة ابجلامـاث واملؤسساث اجلامـَة 

 ٔبمحس ثوٍزي: ٔبمني اجلَسة ؾحس اذلَس اًعوٍصي: زئُس اجلَسة 2020 ذحٌرب 22/ اًخاسـة اجلَسة 
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 اًوسازت املـيَة اًفًصق ٔبو الاهامتء موضوغ اًسؤال اليٓن زمق اًسؤال

 اًخجِزي واًيلي واٌَوحسدِم احلصيك .اًخلََسي اًعَس مبوائن الاسدامثز ثـٍزز 6497

 اًخجِزي واًيلي واٌَوحسدِمالاس خلاليل ٌَوحست واًخـاذًَة  .الاس خثٌائَة اًضساؿة ؾٌلل وجضجَؽ حتفزي 6535

اًخجِزي واًيلي واٌَوحسدِم اًـساةل واًخمنَة  .اًياػوز- فاش-وخستثثًِة ووِصتة اخلط اًسىيك  6546

 ٔبمحس ثوٍزي: ٔبمني اجلَسة محَس هوسىوش: زئُس اجلَسة 2021 ًياٍص 05/ احلاذًة ؾرش اجلَسة 

 اًوسازت املـيَة اًفًصق ٔبو الاهامتء موضوغ اًسؤال اليٓن زمق اًسؤال

 مؤسسة ذاز اًعاهؽ ٌَهنوط تبٔوضاغ اًعياؿة اًخلََسًة  اًيت س خـمتسُاالاسرتاثَجَة اجلسًست 6593

 .وذمعِا
 اًخجمؽ اًوظين ًٔلحصاز

 اًس َاحة واًعياؿة اًخلََسًة

 اًس َاحة واًعياؿة اًخلََسًةالاحتاذ امللصيب ٌَضلي  .اإلحصاءاث املخزشت زلمع اًـامَني تلعاغ اًس َاحة يف ػي خاحئة هوزوان 6607

 ٔبمحس ثوٍزي: ٔبمني اجلَسة ؾحس اًعمس كِوخ: زئُس اجلَسة 2021 ًياٍص 12/ اًثاهَة ؾرش اجلَسة 

 اًوسازت املـيَة اًفًصق ٔبو الاهامتء موضوغ اًسؤال اليٓن زمق اًسؤال

 اًعاكة واملـاذن واًحُئة ألظاةل واملـارصت .اًـاذمة املَاٍ مـاجلة حمعاث 6558

 اًـسلالاحتاذ امللصيب ٌَضلي  .اًضلي ىزاؿاث مَفاث يف اًـٌلل ًفائست اًعاذزت اٍهنائَة اًلضائَة ألحاكم ثيفِش 6676

 ٔبمحس ثوٍزي: ٔبمني اجلَسة محَس هوسىوش: زئُس اجلَسة 2021 ًياٍص 26/ اًثاًثة ؾرش اجلَسة 

 اًوسازت املـيَة اًفًصق ٔبو الاهامتء موضوغ اًسؤال اليٓن زمق اًسؤال

 اًوسازت امللكفة ابمللازتة امللميني ابخلازح الاس خلاليل ٌَوحست واًخـاذًَة. ػاُصت جهصت اًىفاءاث 6570

 ٔبمحس ثوٍزي: ٔبمني اجلَسة ؾحس اًلاذز سالمة: زئُس اجلَسة 2021 فرباٍص 02/ اًصاتـة ؾرش اجلَسة 

 اًوسازت املـيَة اًفًصق ٔبو الاهامتء موضوغ اًسؤال اليٓن زمق اًسؤال

 اًخجِزي واًيلي واٌَوحسدِم احلصيك  .ثبَُٔي اًعصق إبكَمي ازلًزوص 6711
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 اًخجِزي واًيلي واٌَوحسدِم الاس خلاليل ٌَوحست واًخـاذًَة  .ىزغ املَىِة 6760

 اًخجِزي واًيلي واٌَوحسدِم الاس خلاليل ٌَوحست واًخـاذًَة  .ثوس َؽ اًض حىة اًعصكِة وظَاىهتا ومالءمهتا حلصنة اًسري 6762

 ٔبمحس ثوٍزي: ٔبمني اجلَسة ؾحس اذلَس اًعوٍصي: زئُس اجلَسة 2021 فرباٍص 09/ اخلامسة ؾرش اجلَسة 

 اًوسازت املـيَة اًفًصق ٔبو الاهامتء موضوغ اًسؤال اليٓن زمق اًسؤال

 اًس َاحة واًعياؿة اًخلََسًة اًخجمؽ اًوظين ًٔلحصاز .اًلصوًة اًس َاحِة امليخجاث جسوًق جضجَؽ 6774

6802  اًخلََسًني واًعياغ احلصفِني ذمع س َاسة. 

 
 اًخجمؽ اًوظين ًٔلحصاز

 اًس َاحة واًعياؿة اًخلََسًة
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 اًثاًراًلسم 

 اجلصاة ؾهنا اًـاذًةألس ئةل اًضفَِة 

 2020 ٔبنخوجصذالل ذوزت 
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  اجملاة ؾهنا ؿاذًةألس ئةل اًضفَِة ال

 2020 ٔبنخوجصذالل ذوزت 

 ٔبمحس خلًصف: ٔبمني اجلَسة ؾحس اًعمس كِوخ: زئُس اجلَسة 2020 ٔبنخوجص 13 / ألوىلاجلَسة 

 اًوسازت املـيَة اًفًصق ٔبو الاهامتء موضوغ اًسؤال زمق اًسؤال 

 اًرتتَة اًوظيَة ألظاةل واملـارصت  .مس خجساث ازلدول املسزيس 3905

 اًرتتَة اًوظيَة ألظاةل واملـارصت  .اًخساتري املخزشت إلجناخ معََة اًخـمل ؾن تـس 5873

 اًرتتَة اًوظيَة اًىوهفسزاًَة ازلميلصاظَة ٌَضلي  .وضـَة املؤسساث اًخـَميَة وػصوف اًخحعَي ازلزايس 5198

 اًرتتَة اًوظيَة اًـساةل واًخمنَة  .2030-2015 ٕاسرتاثَجَةموكؽ كعاغ اًخـَمي اخلاض مضن ثزًني  5681

 اًس َاحة واًعياؿة اًخلََسًة ألظاةل واملـارصت  .مضالك ٔبزابة وهمييي اًيلي اًس َايح ابمللصة 253

 اًس َاحة واًعياؿة اًخلََسًة اًخجمؽ اًوظين ًٔلحصاز  .ذمع اًعياؿاث اًخلََسًة مبسن املمَىة 3668

 اًس َاحة واًعياؿة اًخلََسًة الاحتاذ اًـام مللاوالث امللصة  . خسًست ًلعاغ اًعياؿة اًخلََسًةٕاسرتاثَجَةتَوزت زؤًة  4617

 اًس َاحة واًعياؿة اًخلََسًة اًـساةل واًخمنَة  .ازلاذََةذمع وثعوٍص اًس َاحة  5512

 اًس َاحة واًعياؿة اًخلََسًة ألظاةل واملـارصت  .ٔبثص فريوش هوزوان ؿىل اجملال اًس َايح واًفٌسيق تحالذان 5852

 ٔبمحس ثوٍزي: ٔبمني اجلَسة ؾحس اإلهل احلَوظي: زئُس اجلَسة 2020 ٔبنخوجص 20/ اًثاهَة اجلَسة 

 اًوسازت املـيَة اًفًصق ٔبو الاهامتء موضوغ اًسؤال زمق اًسؤال 

 اًعياؿة واًخجازتألظاةل واملـارصت  .واملخوسعةثبَُٔي امللاوالث اًعلصى  1664

 اًعياؿة واًخجازتاًخجمؽ اًوظين ًٔلحصاز   .املحارشتحلِلة حصاحؽ الاسدامثزاث ألحٌحَة  3670

 اًعياؿة واًخجازتواًخـاذًَة الاس خلاليل ٌَوحست  . الاًزتاماث احلىومِة تخوفري مٌاد ثيافيس وخشاة ًالسدامثزحصمجة 4386
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 اًعياؿة واًخجازتاحلصيك  .متصنز الاسدامثزاث اًعياؾَة تحـغ اجلِاث 4891

 اًعياؿة واًخجازت اًـساةل واًخمنَة. 2020-2016اسرتاثَجَة امللصة اًصمقي  4538

 اًعياؿة واًخجازتالاحتاذ اًـام مللاوالث امللصة  . صامةل ٌَخـوًغ اًعياؾيٕاسرتاثَجَةوضؽ  4622

 اًعياؿة واًخجازت اًـساةل واًخمنَة .اجلِاثاٍمنو وحاكفؤ فصض الاسدامثز ؿىل مس خوى  4983

 اًضلي واإلذماح املِيناًخجمؽ اًوظين ًٔلحصاز  .اإلحصاءاث اجلسًست إلذازت اًعيسوق اًوظين مليؼٌلث الاحذَاظ الاحامتؾي 2780

ؿسم ثعحَق ملذضَاث مسوهة اًضلي ًعاحل ٔبؾوان احلصاسة واًيؼافة واًعحخ ابملؤسساث  4190

 .اًخـَميَة
 اًـساةل واًخمنَة

 اًضلي واإلذماح املِين

 اًضلي واإلذماح املِينألظاةل واملـارصت  .ثلََط وس حة تعاةل اًض حاة ابًـامل اًلصوي 4682

 اًضلي واإلذماح املِينألظاةل واملـارصت  .جصامج اًدضلَي اشلايت 5410

 اًضلي واإلذماح املِينالاحتاذ امللصيب ٌَضلي  املعصوذٍن املبٔحوزٍن ٕاصاكًَة 5878

 ٔبمحس ثوٍزي: ٔبمني اجلَسة محَس هوسىوش: زئُس اجلَسة 2020 ٔبنخوجص 27/ اًثاًثة اجلَسة 

 اًوسازت املـيَة اًفًصق ٔبو الاهامتء موضوغ اًسؤال  زمق اًسؤال

 ازلاذََة اًخجمؽ اًوظين ًٔلحصاز .اًلازشذمع املياظق املخرضزت من موخة اًربذ  500

 ازلاذََةاًىوهفسزاًَة ازلميلصاظَة ٌَضلي  ".هٌصساح-ٍسصو"ػاُصت اًـيف ومحةل  1460

 ازلاذََةألظاةل واملـارصت  .س حي اًخـاظي مؽ اًخلَحاث امليادِة اًيت ثـصفِا اًـسًس من املياظق ابملمَىة 2803

 ازلاذََة الاس خلاليل ٌَوحست واًخـاذًَة .املصانز اجلِوًة ًالسدامثز 3823

 ازلاذََةالاس خلاليل ٌَوحست واًخـاذًَة  .وضـَة ؾٌلل اإلهـاص 4404

 ازلاذََة اًـساةل واًخمنَة .اًخـاكس مؽ ازلوةل من ٔبخي ٕاجناس اخملععاث اًخمنوًة اًرتاتَة 5141

5622  ازلاذََة احلصيك .ثفـَي ثوظَاث املياػصت اًوظيَة حول اجلِوًة املخلسمة 

 اًفالحة واًعَس اًححصي ألظاةل واملـارصت .ثعوٍص اًفالحة اًواحاثَة 271
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 اًفالحة واًعَس اًححصي اًـساةل واًخمنَة .اتفِالًتحصذي ٔبوضاغ اًواحاث جبِة ذزؿة  3180

 اًفالحة واًعَس اًححصي اًـساةل واًخمنَة .ٕاصاكًَة ازهتان اًفالحة ابًخلَحاث امليادِة 4904

مب ل الاًزتام احلىويم اًلايض حبعول اًعحلاث اًفلريت واملخوسعة ؿىل سىن الئق وثُسري  4167

 .اًوًوح ٌَسىن
 ألظاةل واملـارصت

 اًفالحة واًعَس اًححصي

 اًفالحة واًعَس اًححصي الاس خلاليل ٌَوحست واًخـاذًَة .مـاانت سانية اًـامل اًلصوي يف جمال اًحياء 4748

 اًفالحة واًعَس اًححصي احلصيك .اًلصويحمنَة اًسىن  5767

 ٔبمحس ثوٍزي: ٔبمني اجلَسة ؾحس اإلهل احلَوظي: زئُس اجلَسة 2020 هوهرب 10/ اًصاتـة اجلَسة 

 اًوسازت املـيَة اًفًصق ٔبو الاهامتء موضوغ اًسؤال  زمق اًسؤال

 اًخجِزي واًيلي واٌََوحسدِماًـساةل واًخمنَة  .هسزت مِاٍ اًرشة واًسلي تحالذان 2492

 اًخجِزي واًيلي واٌََوحسدِماًخجمؽ اًوظين ًٔلحصاز  .مب ل مرشوغ هفق جضاك 2975

 اًخجِزي واًيلي واٌََوحسدِمالاصرتايك  .اًخساتري املخزشت ملـاجلة هسزت املَاٍ 5030

 اًخجِزي واًيلي واٌََوحسدِم الاس خلاليل ٌَوحست واًخـاذًَة .انظق املـصضة ٌَفِضاانث املحٌلًة ساكن 5160

 اًخجِزي واًيلي واٌََوحسدِمازلس خوزي ازلميلصاظي الاحامتؾي  .املاء اًعاحل ٌَرشة 5586

 اًخجِزي واًيلي واٌََوحسدِم اًخجمؽ اًوظين ًٔلحصاز .تحالذانثـٍزز تياء اًسسوذ  5726

 اًخجِزي واًيلي واٌََوحسدِم احلصيك .يحعَةل جصانمج ثلََط اًفوازق الاحامتؾَة واجملاًَة ابًـامل اًلصو 5766

 اًخجِزي واًيلي واٌََوحسدِم ألظاةل واملـارصت .ٔبسمة اًـعش ابًـامل اًلصوي 6023

 اًعاكة واملـاذن واًحُئة اًىوهفسزاًَة ازلميلصاظَة ٌَضلي .ءواًىِصابازثفاغ ٔبسـاز فواثري املاء  3356

 اًعاكة واملـاذن واًحُئة اًـساةل واًخمنَة . اًعاكِة اًوظيَةاإلسرتاثَجَةحعَةل  5504

 اًعاكة واملـاذن واًحُئة الاس خلاليل ٌَوحست واًخـاذًَة .ثـممي مـاجلة املَاٍ اًـاذمة ؿرب حصاة املمَىة 5747

 اًعاكة واملـاذن واًحُئة ألظاةل واملـارصت  .جضجَؽ اس خـٌلل اًعاكة اًضمس َة يف جمال اًسلي 6037
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 اًعاكة واملـاذن واًحُئة احلصيك .هوزوانازثفاغ فواثري املاء واًىِصابء يف ػي ثفيش  6099

 ٔبمحس ثوٍزي: ٔبمني اجلَسة ؾحس اذلَس اًعوٍصي: زئُس اجلَسة 2020 هوهرب 17/ اخلامسة اجلَسة 

 اًوسازت املـيَة اًفًصق ٔبو الاهخالء موضوغ اًسؤال  زمق اًسؤال

 اًعحة اًخجمؽ اًوظين ًٔلحصاز .اخلعاض يف ألظص اٍمتًصضَة 2301

 اًعحةاًخجمؽ اًوظين ًٔلحصاز  .ٕاكصاز احلاكمة اًخسترًية يف كعاغ اًعحة 3234

 اًعحةالاس خلاليل ٌَوحست واًخـاذًَة  .ثسين اخلسماث اًعحَة ابملصانز واملسدضفِاث اًـمومِة 5155

 اًعحة الاصرتايك .اإلكَميَةالادذالالث اًيت ثـصفِا تـغ املسدضفِاث  5213

 اًعحةازلس خوزي ازلميلصاظي الاحامتؾي  .اًخجِزياث اًعحَة 5221

 اًعحة الاحتاذ امللصيب ٌَضلي .ػاُصت ثلسمي اًض َم وضٌلهة ذاذي املعحاث اخلاظة 5379

 اًعحة الاس خلاليل ٌَوحست واًخـاذًَة .امليؼومة اًعحَة تحالذان 5758

 اًعحة ألظاةل واملـارصت .اًرشوظ اًعحَة اًواحدة ابملسدضفِاث امللصتَة 5845

 اًعحة ألظاةل واملـارصت .املخاتـة اًعحَة ًساكن اًـامل اًلصوي واملياظق اجلحََة 5860

 اًعحة احلصيك .املخفامقةوضـَة امليؼومة اًعحَة يف ػي ألسمة اًوابئَة  6073

 اًعحة اًـساةل واًخمنَة  .مضازنة امللصة يف اًخجازة اًرسًٍصة ٌَخوظي ٌَلاخ مضاذ ًفريوش هوزوان املس خجس 6078

 اًعحة اًىوهفسزاًَة ازلميلصاظَة ٌَضلي .هول اًخىفي ابملعاتني تفريوش هوزوانوجصوث 6172

 اًعحة ألظاةل واملـارصت .ٔبس حاة الازثفاغ املخعاؿس ٌَوفِاث يف ظفوف املعاتني تفريوش هوزوان 6232

 اًوازت امللكفة ابمللازتة امللميني ابخلازح اًـساةل واًخمنَة .اًـيف اجلًيس ضس ألظفال 1112

 اًوازت امللكفة ابمللازتة امللميني ابخلازح ألظاةل واملـارصت .اإلسرتاثَجَة امليسجمة ًخفـَي جصامج ازلمع الاحامتؾي 4182

 اًوازت امللكفة ابمللازتة امللميني ابخلازح الاس خلاليل ٌَوحست واًخـاذًَة .حٌلًة ألظفال من حصامئ ألهرتهُت 5351
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مب ل اس متصاًزة مٌؼومة ازلمع الاحامتؾي وخمخَف اًربامج الاحامتؾَة يف ػي خاحئة هوزوان  5822

 .وثساؾَاهتا
 احلصيك

 اًوازت امللكفة ابمللازتة امللميني ابخلازح

 ٔبمحس ثوٍزي: ٔبمني اجلَسة ؾحس اًلاذز سالمة: زئُس اجلَسة 2020 هوهرب 24/ اًساذسة اجلَسة 

 اًوسازت املـيَة اًفًصق ٔبو الاهامتء موضوغ اًسؤال  زمق اًسؤال

 اًوازت امللكفة ابمللازتة امللميني ابخلازح احلصيك .ابخلازحمـاانت اجلاًَة امللصتَة امللمية  3580

 اًوازت امللكفة ابمللازتة امللميني ابخلازحالاصرتايك  .ثُسري وجسَِي اخلسماث امللسمة مللازتة اًـامل 5048

 اًوازت امللكفة ابمللازتة امللميني ابخلازحالاحتاذ امللصيب ٌَضلي  .سرتاثَجَة اًوظيَة ٌَِجصت واٌَجوءالامب ل  5340

 ألوكاف واًضؤون اإلسالمِة اًـساةل واًخمنَة  .ثخس َط تياء وٕاظالخ املساخس ابًـامل اًلصوي 1456

 ألوكاف واًضؤون اإلسالمِةالاس خلاليل ٌَوحست واًخـاذًَة  .ثوس َؽ ألذواز الاحامتؾَة ٌَوكف 3714

 ألوكاف واًضؤون اإلسالمِة الاس خلاليل ٌَوحست واًخـاذًَة .وضـَة املساخس اًـخَلة 4406

 ألوكاف واًضؤون اإلسالمِة ألظاةل واملـارصت .اًخساتري واإلحصاءاث املخزشت ٌَهنوط توضـَة اًلميني ازلًيُني 5374

 ألوكاف واًضؤون اإلسالمِة اًخجمؽ اًوظين ًٔلحصاز .ثـممي مصانز حمازتة ألمِة يف املياظق اًلصوًة واجلحََة 5773

 ألوكاف واًضؤون اإلسالمِة احلصيك .ازلًيُنيحتسني وضـَة ٔبمئة املساخس واًلميني  5809

 اًـسل اًخجمؽ اًوظين ًٔلحصاز .ثيفِش ألحاكم اًلضائَة 3175

اًخساتري املـمتست ًخخس َط اس خفاذت اًًساء املعَلاث ويف وضـَة ظـحة ؤبظفاًِن من ذمع ظيسوق  3767

 .اًامتسم اًـائًل
 ألظاةل واملـارصت

 اًـسل

 اًـسل اًـساةل واًخمنَة  .ٕاحساج املصظس اًوظين ًإلحصام 5034

 اًـسل اًـساةل واًخمنَة  .اًصمقَةوزص احملامك  5595

 اًـسل الاس خلاليل ٌَوحست واًخـاذًَة . وسائي اًخواظيتـغ ذاللاًخعاول ؿىل احلَات اخلاظة ٌَمواظيني من  5644

 اًـسل اًىوهفسزاًَة ازلميلصاظَة ٌَضلي  .اس خفحال ػاُصت الاسدِالء ؿىل ؾلازاث اًلري 5651
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 اًـسل الاس خلاليل ٌَوحست واًخـاذًَة .ثلِمي دعة احملانٌلث ؾن تـس 6213

 ٔبمحس ثوٍزي: ٔبمني اجلَسة ؾحس اًعمس كِوخ: زئُس اجلَسة 2020 ذحٌرب 01/ اًساتـة اجلَسة 

 اًوسازت املـيَة اًفًصق ٔبو الاهامتء موضوغ اًسؤال  زمق اًسؤال

5574  حلوق اإلوسان واًـالكاث مؽ اًربملان ازلس خوزي ازلميلصاظي الاحامتؾي .اٍمتَزي ضس املصٔبت 

 ٕاؿساذ اًرتاة اًوظين واًخـمري ؾحس اٌَعَف ٔبمعو وؿسي دسريي  .جناس املضاًزؽ اًسىٌَةإ مس خوى  2294

 ٕاؿساذ اًرتاة اًوظين واًخـمري الاصرتايك  .املحاين الًٓةل ٌَسلوظ 2992

 ٕاؿساذ اًرتاة اًوظين واًخـمري  اًخجمؽ اًوظين ًٔلحصاز .مب ل اًربانمج اًوظين ًرتممي املحاين الًٓةل ٌَسلوظ 3680

 ٕاؿساذ اًرتاة اًوظين واًخـمري ألظاةل واملـارصت  .الاحامتؾياحرتام مـاًري اجلوذت يف اًسىن  3123

 ٕاؿساذ اًرتاة اًوظين واًخـمري  الاس خلاليل ٌَوحست واًخـاذًَة .احلس من اًحياء اًـضوايئ وٕاذذال س َاسة اًحياء يف ازلوزت الاكذعاذًة 3742

 ٕاؿساذ اًرتاة اًوظين واًخـمري  ألظاةل واملـارصت .ظـوتة حعول اًعحلاث اًفلريت واملخوسعة ؿىل سىن الئق 4206

 ٕاؿساذ اًرتاة اًوظين واًخـمري  الاس خلاليل ٌَوحست واًخـاذًَة .املخوسعةرضوزت ثوفري مٌخوح سىين ٌَعحلة  6211

 ٕاؿساذ اًرتاة اًوظين واًخـمري  ألظاةل واملـارصت .اخنفاط املساحاث اخلرضاء ابملسن 4521

 ٕاؿساذ اًرتاة اًوظين واًخـمري  الاس خلاليل ٌَوحست واًخـاذًَة .معََاث اًيعة اًيت ثـصط ًِا امللازتة من كدي رشاكث معصاهَة 5500

 ٕاؿساذ اًرتاة اًوظين واًخـمري  احلصيك .حعَةل اًربانمج اًوظين ٌَمصانز اًلصوًة اًعاؿست 5803

 ٕاؿساذ اًرتاة اًوظين واًخـمري  احلصيك .ذمع اًسىن الاحامتؾي 6274

 ٕاؿساذ اًرتاة اًوظين واًخـمري  اًـساةل واًخمنَة .حعَةل جصانمج مسن تسون ظفِح 6372

 اًضلي واإلذماح املِين اًخجمؽ اًوظين ًٔلحصاز .اس خفاذت ٔبحصاء اًلعاغ اخلاض من اًخـوًغ ؾن فلسان اًضلي 3016

 اًضلي واإلذماح املِين اًـساةل واًخمنَة .اًضلياًخفاواتث اجملاًَة يف سوق  3206

 اًضلي واإلذماح املِين اًىوهفسزاًَة ازلميلصاظَة ٌَضلي .املس ابحلصايث اًيلاتَة 5202
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 اًضلي واإلذماح املِين الاحتاذ امللصيب ٌَضلي .متاذي رشنة ٔبًزا يف اًعصذ املمهنج ٌَـٌلل ثسخة ممازس هتم حللِم ازلس خوزي يف اًخيؼمي اًيلايب 5391

 اًضلي واإلذماح املِين الاس خلاليل ٌَوحست واًخـاذًَة .ازثفاغ وس حة فلسان مٌاظة اًضلي يف اًـسًس من اًلعاؿاث احلَوًة س يواي 5572

 اًضلي واإلذماح املِين ألظاةل واملـارصت .ضٌلن حلوق ألحصاء يف ػي اًخساؾَاث الاكذعاذًة والاحامتؾَة املرتثحة ؾن ٔبسمة هوزوان 6249

 اًضلي واإلذماح املِين الاحتاذ اًـام مللاوالث امللصة .هؼام اذلاًة الاحامتؾَة 6397

 اًضلي واإلذماح املِين اًـساةل واًخمنَة .ثرضز اًًساء يف سوق اًضلي ثسخة اجلاحئة 6401

 ٔبمحس ثوٍزي: ٔبمني اجلَسة محَس هوسىوش: زئُس اجلَسة 2020 ذحٌرب 08/ اًثامٌة اجلَسة 

 اًوسازت املـيَة اًفًصق ٔبو الاهامتء موضوغ اًسؤال  زمق اًسؤال

 اًرتتَة اًوظيَة احلصيك .اجلامـَةٕاكالق ألحِاء  6102

 اًرتتَة اًوظيَةاًـساةل واًخمنَة  .اًـايلادذالل اًـساةل يف ثوسًؽ مٌح اًخـَمي  2812

 اًرتتَة اًوظيَةازلس خوزي ازلميلصاظي الاحامتؾي  .امليح اجلامـَة 5580

 اًرتتَة اًوظيَة ألظاةل واملـارصت .جصامج ذمع اٍمتسزش ابًـامل اًلصوي 3749

 اًرتتَة اًوظيَةالاصرتايك  .املـاًري املـمتست مليح املـاذالث 4734

 اًرتتَة اًوظيَة الاس خلاليل ٌَوحست واًخـاذًَة .ازلدول اجلامـي ووًوح املؤسساث اجلامـَة راث الاس خلعاة املفذوخ 5156

 اًرتتَة اًوظيَةالاحتاذ امللصيب ٌَضلي  .اًِسز اجلامـي 5167

 اًرتتَة اًوظيَةألظاةل واملـارصت  .حزوًس ثالمِش املياظق اًيائَة توسائي اًخواظي اًصمقَة 5869

 اًـسلالاس خلاليل ٌَوحست واًخـاذًَة  .ٕاصاكًَة ثيفِش ألحاكم اًلضائَة يف ىزاؿاث اًضلي 4474

 اًـسلاًـساةل واًخمنَة  . اًلضائَةألحاكمحمسوذًة املوازذ اًخرشًة امللكفة إبحصاءاث ثحََف وثيفِش  5248

 اًثلافة واًض حاة واًصايضة ألظاةل واملـارصت .اًـجز احلاظي ؿىل مس خوى اًحًِاث اًثلافِة ابًـامل اًلصوي 1570

 اًثلافة واًض حاة واًصايضةالاس خلاليل ٌَوحست واًخـاذًَة  .19اًوضـَة الاحامتؾَة ٌَمسزتني اًصايضَني وؾٌلل اًلعاؿاث اًصايضَة يف ػي هوفِس  6092
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 اًثلافة واًض حاة واًصايضةاحلصيك  .الاماًسلَةمب ل اخملععاث اًلعاؾَة ًرتس مي  5823

 اًثلافة واًض حاة واًصايضةالاس خلاليل ٌَوحست واًخـاذًَة  .الاهفذاخ اًثلايف ؿىل ٕافًصلِا 4375

 اًثلافة واًض حاة واًصايضةالاحتاذ اًـام مللاوالث امللصة  .اس خئٌاف ألوضعة اًثلافِة ابمللصة 6060

 اًخضامن واًخمنَة الاحامتؾَةاًـساةل واًخمنَة  .الاحامتؾَةٕاًخلائَة اًربامج  5509

 اًخضامن واًخمنَة الاحامتؾَةألظاةل واملـارصت  .ذمع امللاوةل اًًسائَة من ذالل حمثني مداذزاث ًٌَساء وٕاذماح مضاًزؽ امللاوالث اًضاابث 6337

 ٔبمحس ثوٍزي: ٔبمني اجلَسة ؾحس اذلَس اًعوٍصي: زئُس اجلَسة 2020 ذحٌرب 22/ اًخاسـة اجلَسة 

 اًوسازت املـيَة اًفًصق ٔبو الاهامتء موضوغ اًسؤال  زمق اًسؤال

 اًخجِزي واًيلي واٌََوحسدِم اًخجمؽ اًوظين ًٔلحصاز .ٕاؿاذت اًيؼص يف ثستري زدط اًيلي املزذوح 504

 اًخجِزي واًيلي واٌََوحسدِمألظاةل واملـارصت  .كعاغ اًيلي املزذوح 5316

 اًخجِزي واًيلي واٌََوحسدِمااوس خلاليل ٌَوحست واًخـاذًَة  .ثَوج واذ س حو 2709

 اًخجِزي واًيلي واٌََوحسدِم ألظاةل واملـارصت .تيزتط ألكاًمي اجليوتَة خبط اًسىم احلسًس 3122

 اًخجِزي واًيلي واٌََوحسدِماًىوهفسزاًَة ازلميلصاظَة ٌَضلي  .احلواز الاحامتؾي توسازت اًخجِزي واًيلي واٌَوحسدِم واملاء 3312

 اًخجِزي واًيلي واٌََوحسدِم احلصيك .اإلحصاءاث الاسدداكِة املخزشت ٌَخرفِف من بآثز اًربذ اشلي ثـصفَ تـغ املياظق مومسَا 3762

 اًخجِزي واًيلي واٌََوحسدِمالاصرتايك  .ثبَُٔي املساكل اًعصكِة ابًـامل اًلصوي 4653

 اًخجِزي واًيلي واٌََوحسدِمألظاةل واملـارصت  .مب ل اثفاكِاث اًرشانة مؽ ادلاؿاث اًرتاتَة إلجناس اًعصق اًلصوًة 4767

 اًخجِزي واًيلي واٌََوحسدِمازلس خوزي ازلميلصاظي الاحامتؾي  .جصانمج فم اًـزةل ؾن اًـامل اًلصوي 5587

 اًخجِزي واًيلي واٌََوحسدِمالاس خلاليل ٌَوحست واًخـاذًَة  .كالء فواثري املاء ابًـسًس من ألكاًمي 6081

 اًخجِزي واًيلي واٌََوحسدِم اًـساةل واًخمنَة ٔبمهَة اًسسوذ ًخبٔمني حزوًس املمَىة ابملاء 6404

 اًـسلالاس خلاليل ٌَوحست واًخـاذًَة  .اًـلوابث اًحسًةل 6473
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 اًعاكة واملـاذن واًحُئةاًـساةل واًخمنَة  .ازثفاغ مداًف فواثري املاء واًىِصابء تـسذ من ٔبكاًمي املمَىة 4312

 اًعاكة واملـاذن واًحُئةاًخجمؽ اًوظين ًٔلحصاز  .كالء فواثري اس هتالك اًىِصابء يف اًـامل اًلصوي 6386

 اًعاكة واملـاذن واًحُئةألظاةل واملـارصت  .ألرضاز اًعحَة واًحَئِة اًيامجة ؾن اًخَوج اشلي ثفصسٍ املياظق اًعياؾَة 5283

 اًعاكة واملـاذن واًحُئةالاحتاذ امللصيب ٌَضلي  .اسرتاثَجَة ازلوةل يف جمال اًعاكاث اًحسًةل 5471

 ٔبمحس ثوٍزي: ٔبمني اجلَسة ؾحس اًلاذز سالمة: زئُس اجلَسة 2020 ذحٌرب 29/ اًـارشت اجلَسة 

 اًوسازت املـيَة اًفًصق ٔبو الاهامتء موضوغ اًسؤال  زمق اًسؤال

 ألوكاف واًضؤون اإلسالمِة الاس خلاليل ٌَوحست واًخـاذًَة .اًخبٔظري ازلًين مللازتة اًـامل 3913

 ألوكاف واًضؤون اإلسالمِةالاس خلاليل ٌَوحست واًخـاذًَة  .جتسًس اخلعاة ازلًين 6474

 اًعحةألظاةل واملـارصت  .ادٌَفصت-حصذي اًوضؽ اًعحي جبِة تين مالل 4229

 اًعحة ازلس خوزي ازلميلصاظي الاحامتؾي .هلط ألظص اًعحَة ابًـامل اًلصوي 5223

 اًعحةاحلصيك  .اًعحةجتاوس هلط املوازذ اًخرشًة تلعاغ  5477

 اًعحة اًـساةل واًخمنَة .جتاوساث املعحاث اخلاظة 5508

 اًعحةاحلصيك  .ثبَُٔي املسدضفِاث اإلكَميَة 5621

 اًعحةالاصرتايك  .فريوش هوزوان املس خجس 5763

 اًعحةالاحتاذ امللصيب ٌَضلي  .اًضبٔنثساؾَاث دعص فريوش هوزوان ؿىل تالذان واإلحصاءاث الاحرتاًسة املخزشت يف ُشا  5879

 اًعحةاًخجمؽ اًوظين ًٔلحصاز  .اإلحصاءاث اًيت ثحًهتا احلىومة حملارصت خاحئة هوزان 5880

 اًعحة ألظاةل واملـارصت .اس خىٌلل ثـممي اًخلعَة اًعحَة ؿىل ٔبحصاة املِن احلصت واًـٌلل املس خلَني وروي احللوق 5841

 اًعحةألظاةل واملـارصت  .ثفـَي هؼام ٌَخحفزياث املاذًة واملـيوًة ًٔلظحاء واًـامَني ابًلعاغ اًعحي 5842

 اًعحةاًىوهفسزاًَة ازلميلصاظَة ٌَضلي  .جناؿة اًربوحىول اًعحي ملاكحفة وابء هوزوان 6065
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 اًعحةالاس خلاليل ٌَوحست واًخـاذًَة  .ثـممي هؼام اًخلعَة اًعحَة 6176

 اًعحةالاس خلاليل ٌَوحست واًخـاذًَة  .رضوزت حتفزي ألظص اًعحَة واًض حَ ظحَة ًوسازت اًعحة 6206

 اًعحةألظاةل واملـارصت  .زفغ املسدضفِاث اس خلدال املصىض وٕاحصاء اًـَمَاث اجلصاحِة 6421

 اًعحةاًـساةل واًخمنَة  .كةل ٔبهجزت اًخيفس وألرست اجملِزت ًـالح مصىض هوزوان 6510

 اًوازت امللكفة ابمللازتة امللميني ابخلازحاًخجمؽ اًوظين ًٔلحصاز  .ثـحئة اًىفاءاث امللصتَة املِاحصت يف جمال اإلؿالم خلسمة اًلضَة اًوظيَة 4029

 اًوازت امللكفة ابمللازتة امللميني ابخلازحؾحس اٌَعَف ٔبمعو وؿسي دسريي  .ثساتري احلىومة ٌَحس من جهصت اًىفاءاث 5440

 اًوازت امللكفة ابمللازتة امللميني ابخلازحاًـساةل واًخمنَة  .اخلازحجهصت اًىفاءاث امللصتَة ٕاىل  5723

 ٔبمحس ثوٍزي: ٔبمني اجلَسة محَس هوسىوش: زئُس اجلَسة 2021 ًياٍص 05/ احلاذًة ؾرش اجلَسة 

 اًوسازت املـيَة اًفًصق ٔبو ااحٌامتء موضوغ اًسؤال  زمق اًسؤال

 اًس َاحة واًعياؿة اًخلََسًة ألظاةل واملـارصت .ذوز اًيلي اجلوي يف حمنَة اًس َاحة ابجلِاث 930

 اًس َاحة واًعياؿة اًخلََسًةاًخجمؽ اًوظين ًٔلحصاز  .ابمللصةذمع امليخوح اًس َايح اجلحًل  2940

 اًس َاحة واًعياؿة اًخلََسًةالاس خلاليل ٌَوحست واًخـاذًَة  .املـَلاث اًس َاحِة تحالذان 4374

 اًس َاحة واًعياؿة اًخلََسًة الاصرتايك .ذمع اًخىوٍن ابًخسزح ابًًس حة ٌَحصفِني 5355

 اًس َاحة واًعياؿة اًخلََسًةاًـساةل واًخمنَة  .ثعوٍص الاكذعاذ الاحامتؾي وذمع ومواهحة ادلـَاث واًخـاوهَاث 5515

 اًس َاحة واًعياؿة اًخلََسًة ألظاةل واملـارصت .احلعَةل احلىومِة زلمع وحمثني اًس َاحة اًلصوًة 6252

 اًس َاحة واًعياؿة اًخلََسًةالاس خلاليل ٌَوحست واًخـاذًَة  .مـاانت اًعياغ اًخلََسًني يف مصت سمن فريوش هوزوان 6270

 اًضؤون اخلازحِةاًـساةل واًخمنَة  .فضح اخلصوكاث اًلاهوهَة واإلوساهَة وألذالكِة يف خماميث ثيسوف 5740

 اًضؤون اخلازحِةاحلصيك  .ابًىصهصاثمس خجساث اًوضؽ  6377

4658  اًرتتَة اًوظيَةألظاةل واملـارصت  .مسى مالءمة جصامج اًخىوٍن املِين ملخعَحاث سوق اًضلي 
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 اًرتتَة اًوظيَة ازلس خوزي ازلميلصاظي الاحامتؾي .اسرتاثَجَة ثزًني اًلاهون اإلظاز 5229

 اًرتتَة اًوظيَةاحلصيك  .املـاًري املـمتست إلحساج اًلكَاث واجلامـاث 5486

 اًرتتَة اًوظيَةاًـساةل واًخمنَة  .املسزس َنيحمازتة اًِسز والاهلعاغ  5631

 اًرتتَة اًوظيَةألظاةل واملـارصت  .اًصفؽ من ؿسذ املسازش ادلاؿاثَة ابًـامل اًلصوي 5870

 اًرتتَة اًوظيَةالاس خلاليل ٌَوحست واًخـاذًَة  .اًخـَمي اخلعويص 6095

 اًرتتَة اًوظيَةالاس خلاليل ٌَوحست واًخـاذًَة  .اكذعاز مدازايث ثوػَف ألساثشت اجلامـَني ؿىل حامًل ازلنخوزاٍ من موػفي اًلعاغ اًـام 6488

 اًرتتَة اًوظيَةاًىوهفسزاًَة ازلميلصاظَة ٌَضلي  .حمازتة اًـمي اًيلايب 6524

 ٔبمحس ثوٍزي: ٔبمني اجلَسة ؾحس اًعمس كِوخ: زئُس اجلَسة 2021 ًياٍص 12/ اًثاهَة ؾرش اجلَسة 

 اًوسازت املـيَة اًفًصق ٔبو الاهامتء موضوغ اًسؤال  زمق اًسؤال

 اًعاكة واملـاذن واًحُئة ألظاةل واملـارصت .جتاوس اخلعاض احلاظي يف جمال اًىِصتة اًلصوًة 3844

 اًعاكة واملـاذن واًحُئةالاس خلاليل ٌَوحست واًخـاذًَة  . اًوظيَة ًحَوػ ٔبُساف اًخمنَة املس خسامة واخملععاث اًخلائَة الاسرتاثَجَاثمسى 5195

 اًعاكة واملـاذن واًحُئةاًىوهفسزاًَة ازلميلصاظَة ٌَضلي  .حٌلًة اًحُئة 5597

 اًخضامن واًخمنَة الاحذاهـَة الاصرتايك .ألصزاض تسون مبٔوى 4695

 اًخضامن واًخمنَة الاحامتؾَةااوس خلاليل ٌَوحست واًخـاذًَة  .رضوزت ٕاؿساذ مِثاق احامتؾي خسًس 5292

 اًخضامن واًخمنَة الاحامتؾَةاًـساةل واًخمنَة  . املخـَق مبؤسساث اًصؿاًة الاحامتؾَة حزي اًخيفِش65.15بٓفاق ذدول اًلاهون زمق  5517

 اًخضامن واًخمنَة الاحامتؾَةازلس خوزي ازلميلصاظي الاحامتؾي  .ٕاوضاء مصانز اإلًواء وااجس خلدال ًفائست ألظفال وألهماث 5588

6530  اًخضامن واًخمنَة الاحامتؾَةاًـساةل واًخمنَة  .ثعوٍص مٌؼومة ٕاًواء واًخىفي ابًًساء حضااي اًـيف 

 اًوازت امللكفة ابمللازتة امللميني ابخلازحاحلصيك  .ثعوز احلىومة ملـاجلة ٕاصاكًَة اًِجصت 627

 اًوازت امللكفة ابمللازتة امللميني ابخلازح اًخجمؽ اًوظين ًٔلحصاز .ذوز اًىفاءاث امللصتَة ابخلازح يف حمنَة الاكذعاذ اًوظين 3952
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 اًثلافة واًض حاة واًصايضةاًخجمؽ اًوظين ًٔلحصاز  .س َاسة مالؾة اًلصة 786

 اًثلافة واًض حاة واًصايضةألظاةل واملـارصت  .اإلحصاءاث املخزشت ملواهجة اهدضاز اخملسزاث يف ٔبوساظ اًض حاة 3852

 اًثلافة واًض حاة واًصايضةالاس خلاليل ٌَوحست واًخـاذًَة  .ًةحتوالث اجملمتؽلمواهحة ذوز اًض حاة ل 5494

 اًثلافة واًض حاة واًصايضةألظاةل واملـارصت  .اٍهنوط ابٔلوضعة اًثلافِة واًصايضَة ابًوسط اًلصوي 6317

 اًثلافة واًض حاة واًصايضةاحلصيك  .ثساؾَاث ألسمة اًوابئَة ؿىل كعاغ اًثلافة 6508

 اًثلافة واًض حاة واًصايضةاًـساةل واًخمنَة  .اس خثٌاء تـغ اًعحافِني من ازلمع اًـمويم اخملعط ٌَملاوالث اإلؿالمِة اًوظيَة 6512

 ٔبمحس ثوٍزي: ٔبمني اجلَسة محَس هوسىوش: زئُس اجلَسة 2021 ًياٍص 26/ اًثاًثة ؾرش اجلَسة 

 اًوسازت املـيَة اًفًصق ٔبو الاهامتء موضوغ اًسؤال  زمق اًسؤال

 ازلاذََة اًخجمؽ اًوظين ًٔلحصاز .مصاكدة ألسـاز واذلاًة من املضازابث تبٔسواق ادلةل ًحَؽ اخلرض 722

 ازلاذََةالاحتاذ اًـام مللاوالث امللصة  .اإلصاكالث املصثحعة جبحاايث ادلاؿاث احملََة 1255

 ازلاذََةاحلصيك  .مـاانت ساكن اجلحال مؽ موخة اًربذ اًلازش 2572

 ازلاذََة الاس خلاليل ٌَوحست واًخـاذًَة .اًـساةل اجملاًَة وثفـَي ادذعاظاث اجلِاث 5640

 ازلاذََةاًـساةل واًخمنَة  .ذوز اجلِاث وادلاؿاث يف مواهجة ثساؾَاث خاحئة هوزوان 6237

 ازلاذََةألظاةل واملـارصت  .اًخساتري الاسدداكِة ملواهجة اًربذ واًفِضاانث ابًـامل اًلصوي 6246

 اًرتتَة اًوظيَةاًخجمؽ اًوظين ًٔلحصاز  .ٕاؿاذت اًيؼص يف امليحة ازلزاس َة اجلامـَة ابمللصة 3937

ٓ مٌجزاث و 4610  اًرتتَة اًوظيَةؾحس اٌَعَف ٔبمعو وؿسي دسريي  .فاق اًواكةل اًوظيَة ٌَيحااتث اًعحَة واًـعًصةب

 اًرتتَة اًوظيَةازلس خوزي ازلميلصاظي الاحامتؾي  .وضـَة ألساثشت اًحاحثني 5581

 اًرتتَة اًوظيَة الاس خلاليل ٌَوحست واًخـاذًَة .اًصفؽ من ؿسذ مؤسساث اًخـَمي اًـايل راث الاس خلعاة احملسوذ 6452

 اًرتتَة اًوظيَةألظاةل واملـارصت  . يف ػي خاحئة هوزوان2020/2021اًخساتري املـمتست ًخُسري ازلزاسة جصمس املومس اجلامـي  6553
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 اًضلي واإلذماح املِينألظاةل واملـارصت  .ثلَُة اًحـس اجلِوي يف الاسرتاثَجَة اًوظيَة ٌَدضلَي 1397

 اًضلي واإلذماح املِينألظاةل واملـارصت  .حعَةل جصامج ٕاهـاص اًضلي 2078

 اًضلي واإلذماح املِينااحس خلاليل ٌَوحست واًخـاذًَة  .احلصايث اًيلاتَة 3517

 اًضلي واإلذماح املِيناًىوهفسزاًَة ازلميلصاظَة ٌَضلي  .رشاكث املياوةل ورشاكث اًدضلَي املؤكت 5207

 اًضلي واإلذماح املِيناًـساةل واًخمنَة  .مـاانت اًححازت مؽ اًعيسوق اًوظين ٌَضٌلن الاحامتؾي 5524

 اًضلي واإلذماح املِيناحلصيك  .اًخساتري املخزشت ٌَحفاع ؿىل مٌاظة اًضلي ابًلعاغ اخلاض 5838

 اًضلي واإلذماح املِينالاصرتايك  .اإلحصاءاث املخزشت إلحداًزة اًخرصحي ابٔلحصاء من ظصف ٔبزابة اًـمي 6035

اًخبٔدص يف ٕادصاح املصاس مي اًخعحَلِة ٌَلصازث اًعاذزت ؾن اجملَس اإلذازي ٌَعيسوق اًوظين  6436

 .ٌَضٌلن الاحامتؾي
اًـساةل واًخمنَة 

 اًضلي واإلذماح املِين

6539  ألوضاغ املاذًة واملـيوًة املززًة حلصاش ألمن اخلاض وؾٌلل رشاكث املياوةل. 

 
الاحتاذ امللصيب ٌَضلي 

 اًضلي واإلذماح املِين

 ٔبمحس ثوٍزي: ٔبمني اجلَسة ؾحس اًلاذز سالمة: زئُس اجلَسة 2021 فرباٍص 02/ اًصاتـة ؾرش اجلَسة 

 اًوسازت املـيَة اًفًصق ٔبو الاهامتء موضوغ اًسؤال  زمق اًسؤال

 اًخجِزي واًيلي واٌََوحسدِم ألظاةل واملـارصت .املخزشت ًخحسًر اًض حىة اًعصكِةاًخساتري  4779

 اًخجِزي واًيلي واٌََوحسدِمالاحتاذ امللصيب ٌَضلي  .مضلك ظَاهة اًعصق واًلٌاظص تحالذان 6045

 اًخجِزي واًيلي واٌََوحسدِمالاصرتايك  .ٕاظالخ وثلوًة اًعصق ابٔلكاًمي اجليوتَة 1840

 اًخجِزي واًيلي واٌََوحسدِم ألظاةل واملـارصت .اًخًس َق تني اًلعاؿاث يف جمال املاء اًرشوة 2441

 اًخجِزي واًيلي واٌََوحسدِمألظاةل واملـارصت  .اًخضامن اجملايل يف ثوسًؽ املوازذ املائَة 2836

 اًخجِزي واًيلي واٌََوحسدِماًـساةل واًخمنَة  .مواهحة اًالمتصنز اإلذازي من ظصف اًرشنة اًوظيَة ٌَيلي واًوسائي اٌَوحسدِىِة 5658

 اًخجِزي واًيلي واٌََوحسدِماًخجمؽ اًوظين ًٔلحصاز  .س َاسة حتََة مِاٍ اًححص ٌَرشة تحالذان 5728
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ا مضن اًربانمج اًوظين ٌَزتوًس ابملاء اًرشوة ومِاٍ اًسلي  6513 -2027ثوظني اًسسوذ امللصز ٕاجناُس

2020. 
اًـساةل واًخمنَة 

 اًخجِزي واًيلي واٌََوحسدِم

 ٕاؿساذ اًرتاة اًوظين واًخـمري اًخجمؽ اًوظين ًٔلحصاز  .حلِلة فضي جصامج اًحياايث الًٓةل ٌَسلوظ ابمللصة 4032

 ٕاؿساذ اًرتاة اًوظين واًخـمري  ازلس خوزي ازلميلصاظي الاحامتؾي .واثئق اًخـمري 5575

 ٕاؿساذ اًرتاة اًوظين واًخـمري احلصيك  .حعَةل اًربانمج اًوظين ٌَمصانز اًلصوًة اًعاؿست 5806

 ٕاؿساذ اًرتاة اًوظين واًخـمري الاس خلاليل ٌَوحست واًخـاذًَة  .حعَةل جصانمج مسن تسون ظفِح 6375

 ٕاؿساذ اًرتاة اًوظين واًخـمري الاس خلاليل ٌَوحست واًخـاذًَة  .ثلِمي جتصتة اًض حاك اًوحِس يف مٌح حصادِط اًحياء 6414

 ٕاؿساذ اًرتاة اًوظين واًخـمري اًـساةل واًخمنَة  .جسوًة وضـَة املحاين كري اًلاهوهَة 6545

 ٕاؿساذ اًرتاة اًوظين واًخـمري اًىوهفسزاًَة ازلميلصاظَة ٌَضلي  .ثفـَي احلواز الاحامتؾي اًلعاؾي 6469

 ٕاؿساذ اًرتاة اًوظين واًخـمري ألظاةل واملـارصت  .حٌلًة املواظيني من اًيعة والاحذَال يف جمال اًـلاز 6592

 ٔبمحس ثوٍزي: ٔبمني اجلَسة ؾحس اذلَس اًعوٍصي: زئُس اجلَسة 2021 فرباٍص 09/ اخلامسة ؾرش اجلَسة 

 اًوسازت املـيَة اًفًصق ٔبو الاهامتء موضوغ اًسؤال  زمق اًسؤال

 اًرتتَة اًوظيَة ازلس خوزي ازلميلصاظي الاحامتؾي .صِاذًةالٕ اًلاهون اإلظاز اخلاض ابًس يواث ا 5228

 اًرتتَة اًوظيَةاحلصيك  .واكؽ اًخـَمي ابملياظق اًلصوًة واجلحََة 5530

 اًرتتَة اًوظيَةاًىوهفسزاًَة ازلميلصاظَة ٌَضلي  .وضـَة املصتَاث واملصتَني اًـامَني مبؤسساث اًخـَمي ألويل 5563

 اًرتتَة اًوظيَة اًـساةل واًخمنَة .ثوفري املوازذ اًخرشًة اًالسمة إلجناخ هؼام اًحاكًوزًوش 5687

 اًرتتَة اًوظيَةالاس خلاليل ٌَوحست واًخـاذًَة  .ثوفري مساؿسٍن احامتؾَني ابملؤسساث اًخـَميَة اًـمومِة واخلاظة 6450

 اًرتتَة اًوظيَةاًـساةل واًخمنَة  .اًخبٔمني اإلحدازي ؾن املصط اخلاض مبس خزسيم كعاغ اًخىوٍن املِين 6582

 اًرتتَة اًوظيَةألظاةل واملـارصت  .هلط املصافق اًعحَة مبسزاش اًـامل اًلصوي 6650

 اًرتتَة اًوظيَةالاس خلاليل ٌَوحست واًخـاذًَة مـاذةل صِاذت اًِيسسة املـٌلًزة ًعَحة دصجيي لكَاث احلجاوي ٌَِيسسة اًخىٌوًوحِا كسم اًِيسسة  6707
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 .املـٌلًزة ابملمَىة ألزذهَة اًِامشَة

 اًعاكة واملـاذن واًحُئةالاس خلاليل ٌَوحست واًخـاذًَة  .اًوضـَة الاحامتؾَة ًـٌلل امليامج يف ػي خاحئة هوزوان 6460

 اًعاكة واملـاذن واًحُئةألظاةل واملـارصت  .فـَي مدسٔب اًيجاؿة اًعاكِة يف لك اًس َاساث اًـمومِةث 6622

اإلحصاءاث املخزشت ملصاحـة ألكساظ املؤذات مبوحة االثفاكِاث املخـَلة تربامج اًىِصتة ابًـامل  6719

 .اًلصوي
 ألظاةل واملـارصت

 اًعاكة واملـاذن واًحُئة

 اًس َاحة واًعياؿة اًخلََسًةالاصرتايك  .ق ذاذي كعاغ اًعياؿة اًخلََسًةيمضلك اًدسو 3358

 اًس َاحة واًعياؿة اًخلََسًةالاس خلاليل ٌَوحست واًخـاذًَة  .اًزتام احلىومة تخـممي هؼام اًخلعَة اًعحَة ؿىل اًعياغ اًخلََسًني 4469

 اًس َاحة واًعياؿة اًخلََسًةاًـساةل واًخمنَة  .حتسني ثيافس َة اًـصط اًس َايح 5126

 اًس َاحة واًعياؿة اًخلََسًةاحلصيك  .احملافؼة ؿىل امليخوح اًوظين وثعوٍٍص 5474

 اًس َاحة واًعياؿة اًخلََسًةألظاةل واملـارصت  .اًعـوابث اًيت ثواخَ كعاغ اًعياؿة اًخلََسًة يف ػي خاحئة هوزوان 6638

 اًس َاحة واًعياؿة اًخلََسًةالاحتاذ امللصيب ٌَضلي  .جضجَؽ اًس َاحة ازلاذََة تحالذان 6680
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 اًصاتؽاًلسم 

 ٕاحعاء ؿام ًٔلس ئةل اًضفَِة 

 2020ٔبنخوجص ذالل ذوزت 
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 2020أكتوبر  دورة – حسب الفرق واجملموعات –إحصاء عام لألسئلة الشفوية 

اجملموعة/ الفريق األسئلة  عدد األسئلة اجملابة عدد األسئلة ادلطروحة 
 ادلسحوبة

 األسئلة
األسئلة ادلطروحة خالل  األسئلة ادلتبقاة  احملولة

 الفرتة الفاصلة بني الدورتني

األسئلة ادلطروحة خالل 
 2020دورة أكتوبر 

 العادية اآلنية احملورية اجملموع

 22 61 53 07 -- 998 264 08 726 ف األصالة وادلعاصرة

 -- -- 45 13 -- 868 108 37 723 ف االستقاليل للوحدة والتعادلية

 -- -- 41 04 -- 864 114 28 722 ف العدالة والتنمية

 -- -- 25 04 -- 325 40 29 256 ف احلركي

 -- -- 23 07 -- 434 65 00 369 ف التجمع الوطين لألحرار

 -- -- 12 03 -- 142 03 01 138 ف االشرتاكي

 -- 56 05 01 -- 136 13 01 122 بف االحتاد العام دلقاوالت ادلغر

 -- -- 10 05 -- 215 39 19 157 ف االحتاد ادلغريب للشغل
 -- -- 11 04 -- 70 06 00 64 ف الدستوري الدميقراطي االجتماعي

 -- -- 13 02 -- 158 14 02 142 م الكونفدرالية الدميقراطية للشغل
ادلستشاران عبد اللطيف أعمو وعدي 

 شجريي

35 02 04 41 -- 01 03 -- -- 

 اجملموع
 

3454 127 670 4251 -- 51 241 117 22 
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 -  حسب الفرق واجملموعات – لألسئلة الشفوية ادلطروحة واجملابة رسم بياين
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  – حسب اجملاالت القطاعية –إحصاء عام لألسئلة الشفوية 

2020دورة أكتوبر   

 عدد األسئلة اجملابة عدد األسئلة ادلطروحة اجملموعة/ الفريق

األسئلة ادلطروحة خالل الفرتة  األسئلة ادلتبقاة
 الفاصلة بني الدورتني

األسئلة ادلطروحة خالل دورة 
 2020أكتوبر 

 اجملموع
االقتصاد وادلالية، الفالحة والصيد البحري، : )اجملال االقتصادي

 (الصناعة والتجارة، السياحة والصناعة التقليدية، الطاقة وادلعادن
1123 40 223 1386 57 

الرتبية الوطنية، الصحة، الشغل واإلدماج ادلهين، :)اجملال االجتماعي
الثقافة والشباب والرياضة، التضامن والتنمية االجتماعية، التعليم العايل 

 (والبحث العلمي

1070 62 263 1395 122 

حقوق اإلنسان والعالقات مع : )اجملال احلقوقي واإلداري والديين
 (الربدلان، العدل، األوقاف والشؤون اإلسالمية

412 06 44 462 22 

الداخلية، التجهيز : )جمال الشؤون الداخلية والبنيات األساسية
 (والنقل، إعداد الرتاب الوطين، الدفاع الوطين

738 17 119 874 75 

الشؤون اخلارجية والتعاون االفريقي، ادلغاربة : )جمال الشؤون اخلارجية
 (ادلقيمني باخلارج

111 02 21 134 16 

اجليموع 
 

3454 127 670 
 

4251 292 
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-  حسب اجملاالت القطاعية – لألسئلة الشفوية ادلطروحة واجملابة رسم بياين  
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-  حسب اجملاالت القطاعية – لألسئلة الشفوية ادلطروحة واجملابة بالنسب ادلئوية رسم بياين  
 حسب اجملاالت القطاعية – حسب اجملاالت القطاعية               توزيع األسئلة اجملابة بالنسب ادلئوية –  توزيع األسئلة ادلطروحة بالنسب ادلئوية 
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 اخلامساًلسم 
ألس ئةل اًىذاتَة اجملاة ؾهنا   

 اًفرتت اًفاظةل تني ازلوزثني ذالل 

 2020وذوزت ٔبنخوجص 
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 2020ألس ئةل اًىذاتَة اجملاة ؾهنا ذالل اًفرتت اًفاظةل تني ازلوزثني وذوزت ٔبنخوجص 

 
 2020 ؤبنخوجص 2020اًفرتت اًفاظةل تني ذوزيت ٔبجًصي 

 اتزخي اإلخاتةاًوسازت املـيَة موضوغ اًسؤال  زمق اًسؤال

3335 
ٌَمسدضاز اًس َاز،  اًعًصق مـاجص يف اًضاحٌاث ثـلمي ٕاحصاءاث و املسن خمازح ؾيس اًوكائَة اًخساتري

 .اًس َس ؾحس اًىصمي اهلمس احملرتم
2020 - 07 - 28 واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي  

3355 
 واملَاٍ اًلصوًة واًخمنَة اًححصي واًعَس اًفالحة .اًس َس ؾحس اًىصمي اهلمس ٌَمسدضاز احملرتماًسمم،  ٔبسـاز

 واًلاابث
28 - 07 - 2020  

2020 - 07 - 28 واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي .اًس َس ؾحس اًىصمي اهلمس ٌَمسدضاز احملرتماًس َازاث،  هصاء واكالث همين وضـَة 3357  

3394 
اًعحي،  احلجص ثساتري ثسخة اًـمي ؾن واملخوكفني اًصاييض اًلعاغ يف اًـامَني زلمع املخزشت اًخساتري

 .اًس َس ؾحس اًىصمي اهلمس ٌَمسدضاز احملرتم
2020 - 07 - 28 واًصايضة واًض حاة اًثلافة  

3411 
 واملَاٍ اًلصوًة واًخمنَة اًححصي واًعَس اًفالحة .اًس َس ؾحس اًىصمي اهلمس ٌَمسدضاز احملرتماًخلََسي،  اًعَس

 واًلاابث
28 - 07 - 2020  

3497 
ٌَمسدضاز ، 2020 ٔبجًصي 16 تخازخي اًعاذز 2.19.543 زمق املصسوم من 8 املاذت ملذضَاث مصاحـة

 .املصتوخ احلو اًس َس احملرتم
2020 - 07 - 28 واًحُئة واملـاذن اًعاكة  

2020 - 07 - 28 واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي .اذلايم اًس َس ادمحم ٌَمسدضاز احملرتماًس َازاث،  هصاء رشاكث ؿىل اجلاحئة ثساؾَاث 3675  

3118 
 اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمازلًزوص،  إبكَمي اًخيفس َة وألمصاط اًسي جضرَط مصانز ٕاحساج

 .مىٌَف
2020 - 08 - 12 اًعحة  

 فًصق ألظاةل واملـارصت
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2020 - 08 - 12 اًعحة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمازلًزوص،  إبكَمي اإلذمان ًـالح ظحَة مصانز ٕاحساج 3119  

3120 
 اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمازلًزوص،  إبكَمي وزذاهة جبٌلؿة اًخرععاث مذـسذ حصي مصنز ٕاحساج

 .مىٌَف
2020 - 08 - 12 اًعحة  

3121 
 اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمازلًزوص،  إبكَمي ٕاحعي جبٌلؿة اًخرععاث مذـسذ مس خوظف ٕاحساج

 .مىٌَف
2020 - 08 - 12 اًعحة  

2020 - 08 - 12 اًعحة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمازلًزوص،  إبكَمي ٕاحعي جبٌلؿة املرتذي اًعحي اًوضؽ 3122  

3123 
 اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمازلًزوص،  إبكَمي وزذاهة جبٌلؿة اًعحي املس خوظف وثبَُٔي جتِزي

 .مىٌَف
2020 - 08 - 12 اًعحة  

3150 
 اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتماًياػوز،  إبكَمي مَونة محو ٔبوالذ تسواز ٌَرشة اًعاحل املاء حش

 .مىٌَف
2020 - 08 - 12 واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي  

3151 
 اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتماًياػوز،  إبكَمي توؾصك جبٌلؿة توخسان تسواز املاء ثض حىة اًصتط قَاة

 .مىٌَف
2020 - 08 - 12 واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي  

3241 
صت ؿني جبٌلؿة اًرشوة املاء وسالمة حتسني  اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمازلًزوص،  إبكَمي اًُز

 .مىٌَف
2020 - 08 - 12 واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي  

2020 - 08 - 12 واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمازلًزوص،  إبكَمي توذًياز جبٌلؿة اًرشوة املاء فواثري كالء 3242  

3480 
 ٌَرشة اًعاحل ابملاء املياظق تـغ سانية حزوذ اًيت ابدلـَاث اخلاظة اًىِصابء فواثري اس خزالض

 .خمَط اًس َس احلسني ٌَمسدضاز احملرتمهوزوان،  خاحئة ػي يف
2020 - 08 - 12 واًحُئة واملـاذن اًعاكة  

2020 - 08 - 12 واًحُئة واملـاذن اًعاكة .ثوٍزي اًس َس ٔبمحس ٌَمسدضاز احملرتماًسلي،  جمال يف اًضمس َة اًعاكة اس خـٌلل جضجَؽ 3489  

2020 - 08 - 12 اًعحة .هكري اًس َست جنات ٌَمسدضازت احملرتمةهوزوان،  تـس ما اًعحة تلعاغ ٌَهنوط املخزشت اًخساتري 3674  
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 .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمازلًزوص،  إبكَمي ٔبملاز ٔبوالذ جبٌلؿة ألمِة حملازتة مصنز ٕاحساج 3184
 الاوسان حبلوق امللكفة ازلوةل وسازت

 اًربملان مؽ واًـالكاث
19 - 08 - 2020  

 .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمازلًزوص،  إبكَمي ٔبهماحص جبٌلؿة ألمِة حملازتة مصنز ٕاوضاء 3240
 الاوسان حبلوق امللكفة ازلوةل وسازت

 اًربملان مؽ واًـالكاث
19 - 08 - 2020  

2020 - 09 - 17 اًرتتَة اًوظيَة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمازلًزوص،  إبكَمي ٔبهماحص جبٌلؿة ادلاؿاثَة املسازش ثـممي 3181  

2020 - 09 - 17 اًرتتَة اًوظيَة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمازلًزوص،  إبكَمي ٔبملاز ٔبوالذ جبٌلؿة منورحِة ٕاؿساذًة ٕاحساج 3183  

2020 - 09 - 17 اًرتتَة اًوظيَة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمازلًزوص،  إبكَمي ٔبهماحص جبٌلؿة ٕاؿساذًة مَحلة ٕاحساج 3185  

3213 
اًس َس  ٌَمسدضاز احملرتماًياػوز،  إبكَمي املاء زٔبش جبٌلؿة اًىِصابيئ ٌَخَاز واملفاحئ املخىصز الاهلعاغ

 .مىٌَف دمحم
2020 - 09 - 17 واًحُئة واملـاذن اًعاكة  

واًحُئة واملـاذن اًعاكة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتماًياػوز،  إبكَمي اًعياؾَة اًوحساث مـامي مصاكدة 3227  17 - 09 - 2020  

3263 
اًس َس  ٌَمسدضاز احملرتماًياػوز،  إبكَمي توؾصك جبٌلؿة توخسان تسواز اًىِصابء ثض حىة اًصتط قَاة

 .مىٌَف دمحم
واًحُئة واملـاذن اًعاكة  17 - 09 - 2020  

3264 
 اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتماًياػوز،  مبسًية توؾصك جبٌلؿة اًلصوًة ابًىِصتة اخلاظة املضاًزؽ مب ل

 .مىٌَف
واًحُئة واملـاذن اًعاكة  17 - 09 - 2020  

2020 - 09 - 17 اًرتتَة اًوظيَة .اًس َس ؾحس اًىصمي اهلمس ٌَمسدضاز احملرتمتـس،  ؾن اًخـمل معََة إلجناخ املخزشت اًخساتري 3303  

2020 - 09 - 17 اًرتتَة اًوظيَة .اًس َس ؾحس اًىصمي اهلمس ٌَمسدضاز احملرتمتـس،  ؾن اًخـمل معََة ؾن املرتثحة اًعـوابث 3334  

2020 - 09 - 17 اًرتتَة اًوظيَة .اًس َس ؾحس اًىصمي اهلمس ٌَمسدضاز احملرتمتـس،  ؾن اًخـمل معََة إلجناخ املخزشت اًخساتري 3341  

2020 - 09 - 17 اًرتتَة اًوظيَة .اًس َس ؾحس اًىصمي اهلمس ٌَمسدضاز احملرتماتياهئم،  متسزش تواحداث ًإلابء اخلاظة املسازش معاًحة 3348  

2020 - 09 - 17 اًرتتَة اًوظيَة .اًس َس ؾحس اًىصمي اهلمس ٌَمسدضاز احملرتماًخالمِش،  خبعوض املومس هناًة امذحاانث مب ل 3390  



  معَحة ألس ئةل                                                                ًس املسدضاٍزن                                                         مج

 

 حعَةل ازلوزت                                                                                                                                                                                                                 2020 ذوزت ٔبنخوجص
 

55 

3392 
اًس َس ؾحس اًىصمي  ٌَمسدضاز احملرتماإلصِاذًة،  الامذحاانث صبٔن يف اًوسازت سدذزشُا اًيت اًخساتري

 .اهلمس
2020 - 09 - 17 اًرتتَة اًوظيَة  

3479 
 هوزوان خاحئة ػصوف ػي يف اخلعوظَة املسازش كدي من امللصتَة ألرس ؿىل املفصوضة اًصسوم

 .اًوكًَل املصتوخ وؾحس اًصحمي احلو- خمَط  اًساذت احلسني ٌَمسدضاٍزن احملرتمني، 19 هوفِس
2020 - 09 - 17 اًرتتَة اًوظيَة  

واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمحصاذت،  إبكَمي املزذوح اًيلي ذسماث ثوفري 3805  17 - 09 - 2020  

3806 
 اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمٔبجناذ،  وخست تـٌلةل واًيائَة اجلحََة ابملياظق اًـمومِة اًيلي وسائي كةل

 .مىٌَف
واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي  17 - 09 - 2020  

3337 
ٌَمسدضاز اًعحي،  احلجص مست ظَةل اًىصاء واحداث من احلخس َة اًخجاًزة احملالث مىرتي ٕاؾفاء

 .اًس َس ؾحس اًىصمي اهلمس احملرتم
2020 - 09 - 28 اإلسالمِة واًضؤون ألوكاف  

3338 
اًس َس ؾحس اًىصمي  ٌَمسدضاز احملرتمامللصة،  ٕاىل اًوظن ٔبزط ذازح املخوفني امللازتة حامثن ٕازخاغ

 .اهلمس
2020 - 09 - 28 ابخلازح امللميني مللازتةا  

2020 - 09 - 28 اإلذازت وٕاظالخ واملاًَة الاكذعاذ .هللا تَس اًض َخ دمحم اًس َس ٌَمسدضاز احملرتماًس َازاث،  ثبٔمني ؾلوذ واحداث 3490  

3670 
 ؿاذل اًس َس ٌَمسدضاز احملرتمٌَرشة،  اًعاحل املاء حوذت ضـف من واوٍزقت سانية مـاانت

 .اًربااكث
2020 - 09 - 28 واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي  

2020 - 09 - 28 واًصايضة واًض حاة اًثلافة .هللا تَس اًض َخ دمحم اًس َس ٌَمسدضاز احلاحصماًصابظ،  ألوذاًة مبسًية كعخت ملِىى ُسم 3763  

2020 - 09 - 28 واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمفىِم،  إبكَمي اًرشة مِاٍ فواثري ٔبسـاز ازثفاغ 3820  

واًصايضة واًض حاة اًثلافة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتماًياػوز،  إبكَمي اًلصة مالؾة جماهَة ثـممي 3869  28 - 09 - 2020  

واًصايضة واًض حاة اًثلافة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمحصاذت،  إبكَمي اًخازخيَة واملبٓثص ألثًصة املواكؽ وحصممي ٕاظالخ 3882  28 - 09 - 2020  

2020 - 09 - 28 وألرست واملساوات الاحامتؾَة واًخمنَة اًخضامن .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتماًياػوز،  إبكَمي اًضوازغ ٔلظفال اذلاًة ثوفري 3896  
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اًـَمي واًححر اًـايل اًخـَمي .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمحصاذت،  إبكَمي خامـَة هوات تياء 4004  28 - 09 - 2020  

اًـَمي واًححر اًـايل اًخـَمي .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمحصاذت،  إبكَمي خامـَة هوات تياء 4022  28 - 09 - 2020  

 2020ذوزت ٔبنخوجص 

اتزخي اإلخاتة اًوسازت املـيَة موضوغ اًسؤال  زمق اًسؤال

واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي .اًس َس ؾحس اًىصمي اهلمس ٌَمسدضاز احملرتماحلس مية،  اتست اًرسًؽ اًعًصق 3667  13 - 10 - 2020  

واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمحصاذت،  إبكَمي احلميص واذ مبيعلة اًرشة مِاٍ هسزت 3802  13 - 10 - 2020  

واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمحصاذت،  إبكَمي ٔبقًزي ؤبوالذ مصجية جبٌلؿة اًرشوة املاء اهلعاغ 3815  13 - 10 - 2020  

واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمحصس َف،  إبكَمي اًرشة مِاٍ فواثري ٔبسـاز ازثفاغ 3821  13 - 10 - 2020  

واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتم ازلًزوص إبكَمي اًرشة مِاٍ فواثري ٔبسـاز ، ازثفاغ 3822  13 - 10 - 2020  

واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمجصاكن،  إبكَمي اًرشوة املاء فواثري حاكًَف ازثفاغ 3823  13 - 10 - 2020  

واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتماًياػوز،  إبكَمي اًرشوة املاء فواثري حاكًَف ازثفاغ 3824  13 - 10 - 2020  

واًحُئة واملـاذن اًعاكة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمحصاذت،  إبكَمي اًساهسزايث ؾٌلل مـاانت اس متصاز 3840  13 - 10 - 2020  

واًحُئة واملـاذن اًعاكة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمحصس َف،  إبكَمي اًىِصابء اس هتالك فواثري كالء 3845  13 - 10 - 2020  

واًحُئة واملـاذن اًعاكة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتماًياػوز،  إبكَمي اًىِصابء فواثري حاكًَف ازثفاغ 3860  13 - 10 - 2020  

واًحُئة واملـاذن اًعاكة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمجصاكن،  إبكَمي اًىِصابء اس هتالك فواثري حاكًَف ازثفاغ 3861  13 - 10 - 2020  

واًصمقي ألدرض والاكذعاذ واًخجازت اًعياؿة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمجصاكن،  إبكَمي ظياؾَة مضاًزؽ ٕاحساج 3938  13 - 10 - 2020  

واًصمقي ألدرض والاكذعاذ واًخجازت اًعياؿة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمحصاذت،  إبكَمي اخلاض الاسدامثز مبياد اٍهنوط 3941  13 - 10 - 2020  

واًصمقي ألدرض والاكذعاذ واًخجازت اًعياؿة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمحصاذت،  إبكَمي ظياؾَة وحساث ٕاحساج 3942  13 - 10 - 2020  

واًصمقي ألدرض والاكذعاذ واًخجازت اًعياؿة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمجصاكن،  إبكَمي خسًست ظياؾَة مٌاظق ٕاحساج 3943  13 - 10 - 2020  
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واًصمقي ألدرض والاكذعاذ واًخجازت اًعياؿة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمحصاذت،  إلكَمي واملخوسعة اًعلصى امللاوالث جضجَؽ 3844  13 - 10 - 2020  

3947 
 ٌَمسدضاز احملرتمفىِم،  إبكَمي واجلحََة اًلصوًة املياظق يف واًالسَىِة اًسَىِة اخلسماث جتوًس

 .مىٌَف اًس َس دمحم
واًصمقي ألدرض والاكذعاذ واًخجازت اًعياؿة  13 - 10 - 2020  

3948 
 اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمفىِم،  إبكَمي واملخوسعة اًعلصى اًوظيَة امللاوالث توضـَة اٍهنوط

 .مىٌَف
واًصمقي ألدرض والاكذعاذ واًخجازت اًعياؿة  13 - 10 - 2020  

واًصمقي ألدرض والاكذعاذ واًخجازت اًعياؿة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمحصاذت،  إبكَمي والاهرتهُت االثعاالث ص حىة ظحُة ضـف 3949  13 - 10 - 2020  

3950 
 ٌَمسدضاز احملرتمحصس َف،  إبكَمي اًيائَة املياظق يف اًرسؿة ؿايل وألهرتهُت االثعال ص حىة ضـف

 .مىٌَف اًس َس دمحم
واًصمقي ألدرض والاكذعاذ واًخجازت اًعياؿة  13 - 10 - 2020  

واًصمقي ألدرض والاكذعاذ واًخجازت اًعياؿة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمحصاذت،  إبكَمي اخلاض الاسدامثز جضجَؽ 3951  13 - 10 - 2020  

3399 
 ٌَمسدضاز احملرتماتفِالًت،  ذزؿة هجة تبٔكاًمي الاحامتؾَة اًصؿاًة مبؤسساث اًـامَني وضـَة جسوًة

 .اًس َس ؾحس اًىصمي اهلمس
وألرست واملساوات الاحامتؾَة واًخمنَة اًخضامن  20 - 10 - 2020  

2020 - 10 - 20 اًرتتَة اًوظيَة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمازلًزوص،  إبكَمي توذًياز جبٌلؿة ادلاؿاثَة املسازش ثـممي 3795  

3796 
اًس َس  ٌَمسدضاز احملرتماًياضوز،  إبكَمي سذاهني ذاووذ ٔبوالذ جبٌلؿة منورحِة حٌلؿاثَة مسزسة ٕاحساج

 .مىٌَف دمحم
2020 - 10 - 20 اًرتتَة اًوظيَة  

3797 
 اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتماًياضوز،  إبكَمي اًرباكهَني جبٌلؿة منورحِة حٌلؿاثَة مسزسة ٕاحساج

 .مىٌَف
2020 - 10 - 20 اًرتتَة اًوظيَة  

3862 
 اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمجصاكن،  إبكَمي فزوان جبٌلؿة اًخرععاث مذـسذ مس خوظف ٕاحساج

 .مىٌَف
2020 - 10 - 20 اًعحة  

3863 
اًس َس  ٌَمسدضاز احملرتمحصاذت،  إبكَمي ثَويل جبٌلؿة اًخرععاث مذـسذ اًلصة مسدضفى ٕاحساج

 .مىٌَف دمحم
2020 - 10 - 20 اًعحة  
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2020 - 10 - 20 اًعحة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتماجلصاذت،  إبكَمي اإلذمان ًـالح ظحَة مصانز ٕاحساج 3904  

2020 - 10 - 20 اًعحة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمجصاكن،  إبكَمي اًرسظان ًـالح ًٔلىىوًوحِا مصنز ٕاحساج 3905  

3907 
 اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمجصاكن،  إبكَمي ٔبقحال جبٌلؿة اًخرععاث مذـسذ حمًل مس خوظف ٕاحساج

 .مىٌَف
2020 - 10 - 20 اًعحة  

2020 - 10 - 20 اًعحة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمحصاذت،  إلكَمي اًلصوي اًوسط يف اًوالذت ذوز وثبَُٔي جتِزي 3909  

3913 
 اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمجصاكن،  إبكَمي اًلصوًة املياظق يف اًسي مصط ًدضرَط مصانز اوضاء

 .مىٌَف
2020 - 10 - 20 اًعحة  

3914 
 اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمجصاكن،  إبكَمي اًلصوًة املياظق يف اًسي مصط ًدضرَط مصانز اوضاء

 .مىٌَف
2020 - 10 - 20 اًعحة  

2020 - 10 - 20 اًعحة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمحصاذت،  إبكَمي اًسي مصط ًدضرَط مصانز ٕاوضاء 3915  

2020 - 10 - 20 اًعحة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمحصاذت،  إبكَمي اًرسظان ًـالح ألىىوًوحِا مصنز ٕاحساج 3916  

2020 - 10 - 20 اًعحة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمجبصاذت،  اإلكَميي املسدضفى توضـَة اٍهنوط 3917  

2020 - 10 - 20 اًعحة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمازلًزوص،  إبكَمي ثفٌصست جبٌلؿة املرتذي اًوضؽ 3918  

2020 - 10 - 20 اًعحة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمحصاذت،  إبكَمي اًرسظان مصىض مـاانت 3919  

2020 - 10 - 20 اًعحة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمحصاذت،  إبكَمي اًس َََىوس مصىض مـاانت 3921  

2020 - 10 - 20 اًعحة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمحصاذت،  إبكَمي اًصحي اًحسو مـاانت 3922  

3923 
ٌَمسدضاز جصاكن،  إبكَمي واًيفس َة اًـلََة الامصاط ًـالح اًعحَة املصانز يف ألظحاء يف اخلعاض

 .مىٌَف اًس َس دمحم احملرتم
2020 - 10 - 20 اًعحة  

2020 - 10 - 20 اًعحة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمحصاذت،  ٕاكَمي تسواوٍص مِساهَة ظحَة كافةل ثيؼمي 3924  
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3925 
 ٌَمسدضاز احملرتمحصاذت،  إبكَمي اًخرععاث مذـسذ اًعحَة اًلصة ومصانز املس خوظفاث ثـممي

 .مىٌَف اًس َس دمحم
2020 - 10 - 20 اًعحة  

2020 - 10 - 20 اًعحة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتماًياػوز،  إبكَمي ًوظا س َسال تين جبٌلؿة اًعحي اًوضؽ ثسُوز 3927  

3930 
 ٌَمسدضاز احملرتمحصاذت،  إلكَمي واًيائَة اجلحََة املياظق فيس اًعحَة واملصانز املس خوظفاث ثبَُٔي

 .مىٌَف اًس َس دمحم
2020 - 10 - 20 اًعحة  

2020 - 10 - 20 اًعحة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمحصاذت،  إبكَمي ًحزاثة جبٌلؿة اًعحي املس خوظف وجتِزي ثبَُٔي 3933  

3934 
حصاذت،  إبكَمي توجىص س َسي إبكَمي توجىص س َسي جبٌلؿة اًعحي املس خوظف وجتِزي ثبَُٔي

 .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتم
2020 - 10 - 20 اًعحة  

3994 
اًس َس  ٌَمسدضاز احملرتمجصاكن،  إبكَمي اجلحََة املياظق يف اًرسظان ًـالح اسدضفائَة مصانز ٕاحساج

 .مىٌَف دمحم
2020 - 10 - 20 اًعحة  

3995 
 اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمجصاكن،  إبكَمي اًلصوًة اًعحَة ابملصانز ٌَمس خـجالث كسم ٕاحساج

 .مىٌَف
2020 - 10 - 20 اًعحة  

3996 
 اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمجصاكن،  إبكَمي اجلحََة املياظق يف اًخرععاث مذـسذت مصانز ٕاحساج

 .مىٌَف
2020 - 10 - 20 اًعحة  

3997 
 ٌَمسدضاز احملرتمجصاكن،  إبكَمي واجلحََة اًلصوًة املياظق يف اإلذمان ًـالح ظحَة مصانز احساج

 .مىٌَف اًس َس دمحم
2020 - 10 - 20 اًعحة  

2020 - 10 - 20 اًرتتَة اًوظيَة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمجصاكن،  إبكَمي اجلحََة املياظق يف املسزيس اًيلي وسائي ثـٍزز 3998  

2020 - 10 - 20 اًرتتَة اًوظيَة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمحصاذت،  إبكَمي املسزيس اًيلي اسعول ثـٍزز 3999  

4000 
 اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتماًرشق،  جبِة اًلصوًة املياظق يف املسزيس اًيلي وسائي اسعول ثـٍزز

 .مىٌَف
2020 - 10 - 20 اًرتتَة اًوظيَة  
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4001 
ٌَمسدضاز حصاذت،  إبكَمي اجلحََة واملياظق اًلصوي اًـامل يف املسزيس اًيلي وسائي ٔبسعول ثـٍزز

 .مىٌَف اًس َس دمحم احملرتم
2020 - 10 - 20 اًرتتَة اًوظيَة  

2020 - 10 - 20 اًرتتَة اًوظيَة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمحصاذت،  إبكَمي اٍمنورحِة ادلاؿاثَة املسازش ثـممي 4002  

2020 - 10 - 20 اًرتتَة اًوظيَة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمحصاذت،  إبكَمي اٍمنورحِة ادلاؿاثَة املسازش ثـممي 4003  

2020 - 10 - 20 اًرتتَة اًوظيَة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمفىِم،  إبكَمي اًخـَميَة املؤسساث ثبَُٔي 4005  

4006 
ٌَمسدضاز حصاذت،  إبكَمي اجلحََة واملياظق اًلصوي اًـامل يف اًخـَميَة املؤسساث توضـَة اٍهنوط

 .مىٌَف اًس َس دمحم احملرتم
2020 - 10 - 20 اًرتتَة اًوظيَة  

2020 - 10 - 20 اًرتتَة اًوظيَة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتماًياػوز،  إبكَمي ٕاهسان جبٌلؿة ثبَََُٔة اثهوًة هوات ٕاحساج 4008  

4009 
 اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمٔبجناذ،  وخست تـٌلةل اًيائَة املياظق يف املسزيس اًيلي وسائي قَاة

 .مىٌَف
2020 - 10 - 20 اًرتتَة اًوظيَة  

2020 - 10 - 20 اًرتتَة اًوظيَة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمحصاذت،  إبكَمي اًلصوي اًوسط يف ادلاؿاثَة املسازش ثوس َؽ 4011  

2020 - 10 - 20 اًرتتَة اًوظيَة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمجصاكن،  إبكَمي اجلحََة املياظق يف املسزيس اًيلي وسائي ثـٍزز 4016  

2020 - 10 - 20 اًرتتَة اًوظيَة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمحصاذت،  إبكَمي املسزيس اًيلي اسعول ثـٍزز 4017  

4019 
ٌَمسدضاز حصاذت،  إبكَمي اجلحََة واملياظق اًلصوي اًـامل يف املسزيس اًيلي وسائي ٔبسعول ثـٍزز

 .مىٌَف اًس َس دمحم احملرتم
2020 - 10 - 20 اًرتتَة اًوظيَة  

2020 - 10 - 20 اًرتتَة اًوظيَة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمحصاذت،  إبكَمي اٍمنورحِة ادلاؿاثَة املسازش ثـممي 4020  

2020 - 10 - 20 اًرتتَة اًوظيَة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمحصاذت،  إبكَمي اٍمنورحِة ادلاؿاثَة املسازش ثـممي 4021  

2020 - 10 - 20 اًرتتَة اًوظيَة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمفىِم،  إبكَمي اًخـَميَة املؤسساث ثبَُٔي 4023  

2020 - 10 - 20 اًرتتَة اًوظيَةاًس َس  ٌَمسدضاز احملرتمازلًزوص،  إبكَمي توذًياز اًرتاتَة ابدلاؿة اًخـَمية املؤسساث توضـَة اٍهنوط 4025  
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 .مىٌَف دمحم

2020 - 10 - 20 اًرتتَة اًوظيَة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتماًياػوز،  إبكَمي ٕاهسان جبٌلؿة ثبَََُٔة اثهوًة هوات ٕاحساج 4026  

4027 
 اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمٔبجناذ،  وخست تـٌلةل اًيائَة املياظق يف املسزيس اًيلي وسائي قَاة

 .مىٌَف
2020 - 10 - 20 اًرتتَة اًوظيَة  

2020 - 10 - 20 اًرتتَة اًوظيَة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمحصاذت،  إبكَمي اًلصوي اًوسط يف ادلاؿاثَة املسازش ثوس َؽ 4029  

2020 - 11 - 11 ازلاذََة .اًس َس ؾحس اًىصمي اهلمس ٌَمسدضاز احملرتمثسال،  اًضُضا ملايه 1048  

3332 
اًس َس ؾحس اًىصمي  ٌَمسدضاز احملرتماحٌحَة،  تسول اًـاًلني ابخلازح ملميني اًلري امللازتة وضـَة

 .اهلمس

 وامللازتة اإلفًصلي واًخـاون اخلازحِة اًضؤون

 ابخلازح امللميني
11 - 11 - 2020  

3476 
اًس َس  ٌَمسدضاز احملرتماجلحي،  ٕالكَي ذاظة اًلاتوي امليخوح ًحَؽ اًس يوًة اًـمومِة اًسمرست ٕاًلاء

 .ؾحس اًىصمي اهلمس

 واملَاٍ اًلصوًة واًخمنَة اًححصي واًعَس اًفالحة

 واًلاابث
11 - 11 - 2020  

3493 
 وامللازتة اإلفًصلي واًخـاون اخلازحِة اًضؤون .اًس َس ؾحس اًىصمي اهلمس ٌَمسدضاز احملرتمابخلازح،  اًـاًلني امللازتة ٕازخاغ

 ابخلازح امللميني
11 - 11 - 2020  

 .اًسـسوين اًس َس سـَس ٌَمسدضاز احملرتمابخلازح،  اًـاًلني امللازتة وضـَة 3529
 وامللازتة اإلفًصلي واًخـاون اخلازحِة اًضؤون

 ابخلازح امللميني
11 - 11 - 2020  

2020 - 11 - 11 واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمفىِم،  إبكَمي اًيائَة املياظق يف اًرشوة املاء هسزت 3801  

3868 
 اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمحصس َف،  إبكَمي واجلحََة اًلصوًة املياظق يف اًض حاة ذوز ثـممي

 .مىٌَف
2020 - 11 - 11 واًصايضة واًض حاة اًثلافة  

2020 - 11 - 11 اإلذازت وٕاظالخ واملاًَة الاكذعاذ .املصتوخ احلو اًس َس ٌَمسدضاز احملرتمهوزوان،  مصىض املؤمٌني ثـوًغ اًخبٔمني رشاكث زفغ 4039  

2020 - 11 - 11 اإلذازت وٕاظالخ واملاًَة الاكذعاذ .املصتوخ احلو اًس َس ٌَمسدضاز احملرتمهوزوان،  مصىض املؤمٌني ثـوًغ اًخبٔمني رشاكث زفغ 4040  
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4043 
 واملَاٍ اًلصوًة واًخمنَة اًححصي واًعَس اًفالحة .تَسهللا اًس َس دمحم اًض َخ ٌَمسدضاز احملرتماًخواتي،  تـغ يف اًصظاض ماذت من اًـايل اًرتنزي

 واًلاابث
11 - 11 - 2020  

3384 
اًس َس ؾحس اًىصمي  ٌَمسدضاز احملرتمهوزوان،  خاحئة ثساؾَاث ػي يف اشلايت امللاول جتصتة مب ل

 .اهلمس
2020 - 11 - 26 اإلذازت وٕاظالخ واملاًَة الاكذعاذ  

2020 - 11 - 26 اًربملان مؽ واًـالكاث الاوسان حلوق .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتماًياضوز،  إبكَمي ٕاؾزاىن جبٌلؿة ألمِة حملازتة مصانز ٕاحساج 3793  

2020 - 11 - 26 اًربملان مؽ واًـالكاث الاوسان حلوق .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمازلًزوص،  إبكَمي توذًياز جبٌلؿة ألمِة حملازتة مصنز ٕاحساج 3794  

4041 
 الس خئٌاف اٍمتوًي ؿىل احلعول يف اًصاقحة امللاوالث ؿىل ألتياك ثفصضِا اًيت اجملحفة اًرشوظ

 .املصتوخ احلو اًس َس ٌَمسدضاز احملرتماًًضاظ، 
2020 - 11 - 26 اإلذازت وٕاظالخ واملاًَة الاكذعاذ  

2020 - 11 - 26 واًصمقي ألدرض والاكذعاذ واًخجازت اًعياؿة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتماًرشق،  جبِة الاؾٌلل مٌاد وحتسني الاسدامثز ثـٍزز 4233  

2020 - 12 - 02 املِين واإلذماح اًضلي .اًس َس ؾحس اًىصمي اهلمس ٌَمسدضاز احملرتماتفِالًت،  ذزؿة جبِة اًض حاة جضلَي 3380  

2020 - 12 - 02 واًصمقي ألدرض والاكذعاذ واًخجازت اًعياؿة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتماًياػوز،  إبكَمي واملخوسعة اًعلصى اًوظيَة امللاوالث جضجَؽ 4235  

2020 - 12 - 21 واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمازلًزوص،  إبكَمي اًعصكِة اًخحخَة اًحًِة ثبَُٔي 3166  

3388 
َة  ً  ٌَمسدضاز احملرتماًعحي،  احلجص حاةل ػي يف اًخـَمي ٔبسالك يف املس متصت املصاكدة هلط ثستري ب

 .اًس َس ؾحس اًىصمي اهلمس
2020 - 12 - 21 اًرتتَة اًوظيَة  

3391 
 احلجص فرتت متسًس مؽ اإلصِاذًة ٌَمس خوايث ابًًس حة ذاظة املس متصت املصاكدة ًيلط اًوسازت ثستري هَفِة

 .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتماًعحي، 
2020 - 12 - 21 اًرتتَة اًوظيَة  

4007 
اًس َس  ٌَمسدضاز احملرتمازلًزوص،  إبكَمي توذًياز اًرتاتَة ابدلاؿة اًخـَمية املؤسساث توضـَة اٍهنوط

 .مىٌَف دمحم
2020 - 12 - 21 اًرتتَة اًوظيَة  

2020 - 12 - 21 اًرتتَة اًوظيَةٌَمسدضاز حصاذت،  إبكَمي اجلحََة واملياظق اًلصوي اًـامل يف اًخـَميَة املؤسساث توضـَة اٍهنوط 4024  
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 .مىٌَف اًس َس دمحم احملرتم

4234 
 اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمواًًصف،  اًرشق جلِة اًيائَة املياظق يف املسزيس اًيلي ٔبسعول ثـٍزز

 .مىٌَف
2020 - 12 - 21 اًرتتَة اًوظيَة  

2020 - 12 - 21 واًصمقي ألدرض والاكذعاذ واًخجازت اًعياؿة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتماًصمقية،  مسَسي يف امللصتَة ًرشاكث ألفضََة حق 4242  

2020 - 12 - 28 ازلاذََة .اًس َس ؾحس اًىصمي اهلمس ٌَمسدضاز احملرتماملسمع،  ازلكِق ثوسًؽ 3353  

3676 
 اجلوي واًيلي اًخلََسًة واًعياؿة اًس َاحة .اذلايم اًس َس ادمحم ٌَمسدضاز احملرتماحلالكة،  ممهتين ؿىل اجلاحئة ثساؾَاث

 الاحامتؾي والاكذعاذ
28 - 12 - 2020  

واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي .املصتوخ احلو اًس َس ٌَمسدضاز احملرتمومصاوش،  وزساساث تني ثُضاك ممص مب ل 3488  15 - 01 - 2021  

3491 
 احلو اًس َس ٌَمسدضاز احملرتمهوزوان،  خاحئة ػي يف اًس َاكة ثـَمي مؤسساث وضـَة مـاجلة

 .املصتوخ
واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي  15 - 01 - 2021  

3535 
 واملَاٍ اًلصوًة واًخمنَة اًححصي واًعَس اًفالحة .اًس َس ؾحس اًىصمي اهلمس ٌَمسدضاز احملرتماًصؿسًة،  اًـواظف من املخرضزٍن اًفالحني ثـوًغ

 واًلاابث
15 - 01 - 2021  

3536 
 واملَاٍ اًلصوًة واًخمنَة اًححصي واًعَس اًفالحة .اًس َس ؾحس اًىصمي اهلمس ٌَمسدضاز احملرتماًصؿسًة،  اًـواظف من املخرضزٍن اًفالحني ثـوًغ

 واًلاابث
15 - 01 - 2021  

3537 
-فاش جبِة "اًربذ "ؿاظفة من املخرضزٍن اًفالحني ًخـوًغ اس خثٌائَة مزياهَة ختعَط ظَة

 .اًس َس ؾحس اًىصمي اهلمس ٌَمسدضاز احملرتممبىٌاش، 

 واملَاٍ اًلصوًة واًخمنَة اًححصي واًعَس اًفالحة

 واًلاابث
15 - 01 - 2021  

2021 - 01 - 15 ازلاذََة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمازلًزوص،  إبكَمي ٌَرشظة مفوضَاث ٕاحساج 3937  

2021 - 01 - 15 واًصمقي ألدرض والاكذعاذ واًخجازت اًعياؿة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمألدرض،  الاكذعاذ 4241  

2021 - 01 - 29 اًعحة، "لكوزونني "ًـلاز اًرسًٍصة اًخجازة ًخـََق اًـاملَة اًعحة مٌؼمة ذؾوت مؽ احلىومة ثـاظي 3483  
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 .اًس َس ٔبمحس ثوٍزي ٌَمسدضاز احملرتم

2021 - 01 - 29 اًعحة .اًس َس ؾحس اًىصمي اهلمس ٌَمسدضاز احملرتم، 19هوفِس مبصىض اخلاظة اًعحَة اًيفاايث 3546  

3547 
 ؿىل س َسى وحٌلؿة وسىل ثزيى وحٌلؿة انيول وحٌلؿة اجليوتَة احزانًة وحٌلؿة احدازهة حٌلؿة ٕاذزاح

 ٌَمسدضاز احملرتمادلاؾي،  اًخحفِغ جصانمج مضن اتست إبكَمي توزذ وحٌلؿة اخسٍص وحٌلؿة توزكدة

 .املصتوخ احلو اًس َس

2021 - 01 - 29 ازلاذََة  

2021 - 01 - 29 املِين واإلذماح اًضلي .اًس َس اًـصيب احملصيش ٌَمسدضاز احملرتماًحعاةل،  وس حة ازثفاغ من ٌَحس املخزشت اإلحصاءاث 3671  

3864 
 اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتماًياػوز،  إبكَمي احميس ٔبوالذ وهَي تين جبٌلؿة ٌَوالذت ذوز ٕاحساج

 .مىٌَف
2021 - 01 - 29 اًعحة  

2021 - 01 - 29 وألرست واملساوات الاحامتؾَة واًخمنَة اًخضامن .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمحصاذت،  إبكَمي اًخوحس مصىض ألظفال ٔبرس مـاانت 3895  

3906 
 ٌَمسدضاز احملرتماًياػوز،  إبكَمي س خوث ٔبوالذ جبٌلؿة اًخرععاث مذـسذت حصَة مصانز احساج

 .مىٌَف اًس َس دمحم
2021 - 01 - 29 اًعحة  

3908 
 اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمفىِم،  إبكَمي اًيفس َة ألمصاط ؿالح مبصانز اًعحَة اخلسماث جتوًس

 .مىٌَف
2021 - 01 - 29 اًعحة  

2021 - 01 - 29 اًعحة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتم،  اًياػوز إبكَمي س خوث والذ جبٌلؿة املرتذي اًعحي اًوضؽ 3910  

3911 
 اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمحصس َف،  إبكَمي وجصنني اًعحاة جبٌلؿة املرتذي اًعحي اًوضؽ

 .مىٌَف
2021 - 01 - 29 اًعحة  

2021 - 01 - 29 اًعحة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمفىِم،  إبكَمي اًلصوًة اًعحَة املس خوظفاث توضـَة اٍهنوط 3912  

2021 - 01 - 29 اًعحة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمازلًزوص،  إبكَمي ثفٌصست جبٌلؿة املرتذي اًوضؽ 3918  

2021 - 01 - 29 اًعحة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمفىِم،  إبكَمي اًلمص ٔبظفال ٔبرس مـاانت 3920  
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2021 - 01 - 29 اًعحة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتماًياػوز،  إبكَمي ًوظا س َسال تين جبٌلؿة اًعحي اًوضؽ ثسُوز 3926  

صت ؿني جبٌلؿة اًعحي املس خوظف ثبَُٔي 3928 2021 - 01 - 29 اًعحة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمازلًزوص،  إبكَمي اًُز  

2021 - 01 - 29 اًعحة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمفىِم،  إبكَمي اًضواظص ؿني جبٌلؿة اًعحي املس خوظف ثبَُٔي 3929  

3931 
 اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتماًياػوز،  إبكَمي سذاهني ذاوون ٔبوالذ جبٌلؿة اًعحي املس خوظف ثبَُٔي

 .مىٌَف
2021 - 01 - 29 اًعحة  

2021 - 01 - 29 اًعحة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمفىِم،  إبكَمي اًلصوًة ابملياظق اًعحَة املس خوظفاث جتِزي 3932  

3935 
 اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتماًياػوز،  إبكَمي اجلحي س َسال تين جبٌلؿة اًعحي املصنز ذسماث حتسني

 .مىٌَف
2021 - 01 - 29 اًعحة  

3992 
 اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمازلًزوص،  إبكَمي ٔبملاز ٔبوالذ جبٌلؿة اًخرععاث مذـسذ مصنز احساج

 .مىٌَف
2021 - 01 - 29 اًعحة  

3993 
ة قَاة اس متصاز  اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتماًياػوز،  إلكَمي اًلصوًة ابملياظق اًعَسًَاث ؾن ألذًو

 .مىٌَف
2021 - 01 - 29 اًعحة  

2021 - 01 - 29 اًعحة .تَسهللا اًس َس دمحم اًض َخ ٌَمسدضاز احملرتماًخواتي،  تـغ يف اًصظاض ماذت من اًـايل اًرتنزي 4044  

4046 
اًس َس ؾحس  ٌَمسدضاز احملرتماتست،  إبكَمي واًرشاًني اًلَة امصاط يف ادذعايص ظحُة ثوفري

 .اًىصمي اهلمس
2021 - 01 - 29 اًعحة  

2021 - 01 - 29 ازلاذََة .مىٌَف اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمازلاذََة،  وسازت واؾوان اظص حتفري 4243  

2021 - 01 - 29 واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي .ؿاذل جصاكث اًس َس ٌَمسدضاز احملرتماًس َازت،  ابًعصق املواظيني ؿىل الاؾخساء 4415  

2021 - 01 - 29 واًحُئة واملـاذن اًعاكة .اذلايم ادمحم اًس َس ٌَمسدضاز احملرتمٔبوزوتَة،  ذول من سامة وهفاايث ٔبسابل اس خرياذ 4551  
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3535 
 2020 ؤبنخوجص 2020اًفرتت اًفاظةل تني ذوزيت ٔبجًصي 

 اتزخي اإلخاتةاًوسازت املـيَة موضوغ اًسؤال  زمق اًسؤال

3640 
ٌَمسدضازت اًس َازاث،  هصاء رشاكث ٔبزابة ؿىل هوزوان ًفريوش والاحامتؾَة املاًَة اًخساؾَاث

 .اًس َست ذسجية اًزويم احملرتمة
2020 - 07 - 28 واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي  

2020 - 08 - 19 واًصمقي ألدرض والاكذعاذ واًخجازت اًعياؿة .معريي اًس َست فاظمة ٌَمسدضازت احملرتمةاتساٍزن،  جبٌلؿة تيم اًرًبس تواكةل موػفني ثوفري 3646  

واًحُئة واملـاذن اًعاكة .ًضِة اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمألكاًمي،  تحـغ اًىِصابء ؿساذاث تَاانث تخلسمي اًسانية ٕاًزام 2677  17 - 09 - 2020  

  2019ذوزت ٔبنخوجص 

اتزخي اإلخاتة اًوسازت املـيَة موضوغ اًسؤال  زمق اًسؤال

2020 - 10 - 20 اًعحة .اًس َست ذسجية اًزويم ٌَمسدضازت احملرتمةهوزوان،  وابء اهدضاز ذالل ألس يان ظة كعاغ وضـَة 3639  

3643 
 ٌَمسدضاز احملرتم، "مىٌاش فاش هجة "ٔبكاًمي ٔبظاتت اًيت اًصؿسًة اًـاظفة ذَفهتا اًيت اخلسائص

 .سََلوت اًس َس احلسن

 واملَاٍ اًلصوًة واًخمنَة اًححصي واًعَس اًفالحة

 واًلاابث
11 - 11 - 2020  

4071 
 ٌَمسدضازت احملرتمةاًخوػَف،  مدازت يف املعَوتة اًخرععاث الحئة من اًـام اًلاهون ختعط ٕاكعاء

 .معريي اًس َست فاظمة
2020 - 11 - 26 اإلذازت وٕاظالخ واملاًَة الاكذعاذ  

4070 
 قَاة ػي يف وجتسًسُا ٌَخـًصف اًوظيَة اًحعاكة ثـممي ٔبخي من ساهوزت ٕاكَمي اتساٍزن سانية مـاانت

 .معريي اًس َست فاظمة ٌَمسدضازت احملرتمةابمليعلة،  ٌَرشظة مصنز
2020 - 12 - 28 ازلاذََة  

2021 - 01 - 15 اًربملان مؽ واًـالكاث الاوسان حلوق .اًس َست ذسجية اًزويم ٌَمسدضازت احملرتمةوسان،  إبكَمي ؾلََا اخملخَني ػاُصت اس خفحال 3429  

2021 - 01 - 15 اًرتتَة اًوظيَة يف" ٔبًَوثُس اسرتاثَجَة "مصاؿات ومسى اشلُة، واذي إبكَمي املـُض َة اًلوازة وضـَة جسوًة 4180  

 واًخـاذًَة ٌَوحست واًخـاذًَة ٌَوحست اًفًصق الاس خلاليل
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 اًس َس محة ٌَمسدضاز احملرتمؿام،  ثضلك اشلُة واذي ازلاذةل هجة سانية الس خفاذت اًثاهَة وسرخَ

 . اباب ٔبُي

4265 
 اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتماًلٌَعصت،  إبكَمي همسًة جبٌلؿة اًخبَََُٔة حمفوع جنَة اثهوًة ٕاحساج

 .اًـززي

 واملَاٍ اًلصوًة واًخمنَة اًححصي واًعَس ًفالحة

 واًلاابث
15 - 01 - 2021  

 
 2020 ؤبنخوجص 2020اًفرتت اًفاظةل تني ذوزيت ٔبجًصي 

 اتزخي اإلخاتةاًوسازت املـيَة موضوغ اًسؤال  زمق اًسؤال

2020 - 07 - 28 واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي .اًـرسي اًس َس ؿًل ٌَمسدضاز احملرتمابًسسوذ،  املس خزسمني وضـَة 2760  

2976 
اًس َس هخِي  ٌَمسدضاز احملرتمامللصتَة،  ابًسوق وحصوجيِا اًعالحِة مٌهتَة كشائَة مٌخجاث اس خرياذ

 .ص َري

 واملَاٍ اًلصوًة واًخمنَة اًححصي واًعَس اًفالحة

 واًلاابث
28 - 07 - 2020  

2977 
 واملَاٍ اًلصوًة واًخمنَة اًححصي واًعَس اًفالحة  .اًس َس هخِي ص َري ٌَمسدضاز احملرتماًعالحِة،  مٌهتَة كشائَة مٌخجاث اهدضاز

 واًلاابث
28 - 07 - 2020  

3366 
اًس َس  ٌَمسدضاز احملرتماتفِالًت،  ذزؿة هجة حصاة يف اًاكيف ابًضلك اًعحَة اًىٌلماث ثوفص ؿسم

 .مدازك مجًَل
2020 - 07 - 28 واًصمقي ألدرض والاكذعاذ واًخجازت اًعياؿة  

3450 
 ٌَمسدضازت احملرتمةهوزوان،  خاحئة ػي يف اًفٌا خامؽ ثساحة اًضـحَني ٌَفٌاهني الاحامتؾَة اًوضـَة

 .مِرصت اًس َست بٓمال
2020 - 07 - 28 واًصايضة واًض حاة اًثلافة  

3575 
 اًس َس ؿًل ٌَمسدضاز احملرتماتوانث،  إبكَمي ثحوذت جبٌلؿة اًحاتة ذواز مسجس ٕاظالخ ومب ل وضـَة

 .اًـرسي
2020 - 07 - 28 اإلسالمِة واًضؤون ألوكاف  

2020 - 07 - 28 اإلسالمِة واًضؤون ألوكاف ازلزايس املومس ذالل املسزيس ابمللصز اًخوظي يف احلس مية إبكَمي اًـخَق اًخـَمي مسازش ثبٔدص 3577  

 واًخمنَة فًصق اًـساةل
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 .اًس َس هخِي ألهسًيس ٌَمسدضاز احملرتم، 2019-2020

2914 
اًس َس  ٌَمسدضاز احملرتمثـوًضِا،  ذون تخاوانث اًيفيس اًعة ًخرعط اًوحِست اًعحُدة اهخلال

 .اًـرسي ؿًل
2020 - 08 - 12 اًعحة  

3658 
اًس َس  ٌَمسدضاز احملرتماتفِالًت،  ذزؿة جبِة ٌَوسازت اإلذازي متصنز ًال املسٍصي اًخعممي ثزًني

 .مدازك مجًَل
2020 - 08 - 12 اًعحة  

2020 - 08 - 19 اًربملان مؽ واًـالكاث الاوسان حلوق .اًس َس هخِي ص َري ٌَمسدضاز احملرتماملمَىة،  ثسجون هصوزان فريوش اهدضاز وضـَة 3328  

3654 
 اًس َس ؿًل ٌَمسدضاز احملرتممىٌاش،  فاش وهجة اتوانث إبكَمي امللصة جًصس واكالث حىثَف

 .اًـرسي
2020 - 08 - 19 واًصمقي ألدرض والاكذعاذ واًخجازت اًعياؿة  

1275 
 اًس َس ؿًل ٌَمسدضاز احملرتماملِين،  اًخىوٍن مذسزيب ختصح ذتَوماث وجسَمي ٕاؿساذ يف اًىدري اًخبٔدص

 .اًـرسي
2020 - 09 - 17 اًرتتَة اًوظيَة  

2020 - 09 - 17 واًحُئة واملـاذن اًعاكة .اًـرسي اًس َس ؿًل ٌَمسدضاز احملرتماتوانث،  إبكَمي واًعَة اًسائي اًخعِري جصامج 2969  

3309 
 اًثاهوي ٌَخـَمي هوات وذَق اًىِصابئَة ابًض حىة ًـلوة موالي مبسًٍصة اًًزخوهة الاؿساذًة اًثاهوًة زتط

 .اًـرسي اًس َس ؿًل ٌَمسدضاز احملرتمهبا،  اًخبًَُٔل
2020 - 09 - 17 اًرتتَة اًوظيَة  

3404 
 ٌَمسدضاز احملرتماًحَضاء،  ابزلاز( اًٍزصاوي )الاحامتؾي ٌَضٌلن اًوظين اًعيسوق معحة مسٍص ثيلِي

 .ًِواٌرشي اًىصمي اًس َس ؾحس
2020 - 09 - 17 املِين واإلذماح اًضلي  

2020 - 09 - 17 اًرتتَة اًوظيَة .ًِواٌرشي اًىصمي اًس َس ؾحس ٌَمسدضاز احملرتم،  تـس ؾن اًخـَمي جتصتة 3461  

2020 - 09 - 17 اًرتتَة اًوظيَة .مِرصت اًس َست بٓمال ٌَمسدضازت احملرتمةاًخالمِش،  ؤبوًَاء اخلعوظَة املسازش تني احلاظةل ألسمة 3560  

3562 
 ٌَمسدضاز احملرتماتوانث،  إبكَمي ٔبوزحزاػ حٌلؿة ٔبحسزخَ اًحُئة ؿىل هحري دعصا ٌضلك هفاايث معصخ

 .اًـرسي اًس َس ؿًل
2020 - 09 - 17 واًحُئة واملـاذن اًعاكة  
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2020 - 09 - 17 واًصايضة واًض حاة اًثلافة .اًس َس هخِي ص َري ٌَمسدضاز احملرتمابًصابظ،  هللا ؾحس موالي ألمري مَـة ٔبزضَة وضـَة 3790  

3792 
ٌَمسدضاز ابمللصة،  احلازت املياظق تـغ يف اًىِصابء فواثري t ازثفاغ من ٌَخرفِف اًوسازت ثسذي

 .اًس َس مدازك مجًَل احملرتم
2020 - 09 - 17 واًحُئة واملـاذن اًعاكة  

1137 
 زامِس اًعحَة املساؿست تعاكة ومن املحارش، ازلمع من الاس خفاذت من ألزامي تـغ حصمان

RAMED ،اًس َس مدازك مجًَل ٌَمسدضاز احملرتم. 
2020 - 09 - 28 وألرست واملساوات الاحامتؾَة واًخمنَة اًخضامن  

2960 
ومواهحهتا،  ٕاًىرتوهَة تعًصلة امللاوالث إبحساج املخـَق 88.17 زمق اًلاهون ملذضَاث ثزًني

 .اًس َس هخِي ص َري ٌَمسدضاز احملرتم
2020 - 09 - 28 واًصمقي ألدرض والاكذعاذ واًخجازت اًعياؿة  

3474 
 ٌَمسدضازت احملرتمةهوزوان،  فريوش ضس اًخوؾوًة اذلةل ذالل اخلاظة الاحذَاخاث روي هتمُش

 .مِرصت اًس َست بٓمال
2020 - 09 - 28 وألرست واملساوات الاحامتؾَة واًخمنَة اًخضامن  

3511 
مصثفلهيا،  ًفائست ًوسازحنك اًخاتـة اإلذازاث ثلسهما اًيت اإلذاًزة اخلسماث زمقية توزص اًدرسًؽ

 .اًس َس هخِي ص َري ٌَمسدضاز احملرتم
2020 - 09 - 28 وألرست واملساوات الاحامتؾَة واًخمنَة اًخضامن  

3514 
مصثفلهيا،  ًفائست ًوسازحنك اًخاتـة اإلذازاث ثلسهما اًيت اإلذاًزة اخلسماث زمقية توزص اًدرسًؽ

 .اًس َس هخِي ص َري ٌَمسدضاز احملرتم
2020 - 09 - 28 اإلذازت وٕاظالخ واملاًَة الاكذعاذ  

3555 
 ٌس خعـن وال كاز ذذي ؿىل ًخوفصن ال اٌَوايت ُضة وضـَة يف ألزامي ًُضمي ألزامي ذمع ثوس َؽ"،

 .ؾحس اًعمس مصميي اًس َس ٌَمسدضاز احملرتم،  "اًضلي سوق وًوح
2020 - 09 - 28 وألرست واملساوات الاحامتؾَة واًخمنَة اًخضامن  

3558 
 ٌس خعـن وال كاز ذذي ؿىل ًخوفصن ال اٌَوايت ُضة وضـَة يف ألزامي ًُضمي ألزامي ذمع ثوس َؽ

 .ؾحس اًعمس مصميي اًس َس ٌَمسدضاز احملرتماًضلي،  سوق وًوح
2020 - 09 - 28 وألرست واملساوات الاحامتؾَة واًخمنَة اًخضامن  

3573 
ا،  اإلًىرتوهَة ابملصاحؽ اإلذاًزة والاصـازاث املصاسالث ثشًَي  اًس َس ؿًل ٌَمسدضاز احملرتمملعسُز

 .اًـرسي
2020 - 09 - 28 اإلذازت وٕاظالخ واملاًَة الاكذعاذ  

2020 - 09 - 28 واًصمقي ألدرض والاكذعاذ واًخجازت اًعياؿةاًس َس مدازك  ٌَمسدضاز احملرتماتفِالًت،  ذزؿة جبِة ٌَوسازت اإلذازي ًالمتصنز املسٍصي اًخعممي ثزًني 3659  
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 .مجًَل

3724 
اًس َس  ٌَمسدضاز احملرتمزامِس،  اًعحَة املساؿست تعاكة من ازلًيُني اًلميني حصمان يف اًيؼص ٕاؿاذت

 .اًـرسي ؿًل
2020 - 09 - 28 اإلسالمِة واًضؤون ألوكاف  

3726 
 اًـايل اًخـَمي مدازايث احذَاس من اًـمومِة واملؤسساث اًرتاتَة ابدلاؿاث املوػفني ازلاكحصت حصمان

 .اًـرسي اًس َس ؿًل ٌَمسدضاز احملرتماملوػفني،  ازلاكحصت وخَ يف املفذوحة
2020 - 09 - 28 اًـَمي واًححر اًـايل اًخـَمي  

3787 
 ٌَمسدضاز احملرتماتوانث،  إبكَمي توص ىت موالي حٌلؿة مبصنز املاء كعاغ مىذة ٕاكالق ٔبس حاة

 .اًـرسي اًس َس ؿًل
2020 - 09 - 28 واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي  

 2020ذوزت ٔبنخوجص 

اتزخي اإلخاتة اًوسازت املـيَة موضوغ اًسؤال  زمق اًسؤال

2261 
 اًعحَة املساؿست تعاكة ؿىل تخوفصمه ٕاؿاكة وضـَة يف ًٔلصزاض ٌسلذي املسزت املضاًزؽ ذمع زتط

 .اًـرسي اًس َس ؿًل ٌَمسدضاز احملرتماملفـول،  ساًزة زامِس
2020 - 10 - 13 وألرست واملساوات الاحامتؾَة واًخمنَة اًخضامن  

3448 
ؾحس اًعمس مصميي واًس َست  اًس َس ٌَمسدضاٍزن احملرتمنياًس َاحِة،  املسازاث ملصصسي ازلمع رصف

 .مِرصت بٓمال

 اجلوي واًيلي اًخلََسًة واًعياؿة اًس َاحة

 الاحامتؾي والاكذعاذ
13 - 10 - 2020  

 .مِرصت اًس َست بٓمال ٌَمسدضازت احملرتمةاًس َاحِة،  املسازاث ملصصسي ازلمع رصف 3449
 اجلوي واًيلي اًخلََسًة واًعياؿة اًس َاحة

 الاحامتؾي والاكذعاذ
13 - 10 - 2020  

3789 
اًس َس مدازك  ٌَمسدضاز احملرتماجلصف،  حٌلؿة يف امللصة جًصس تواكةل ٔبثوماثَيك ص حاك تفذح اًخـجَي

 .مجًَل
2020 - 10 - 13 واًصمقي ألدرض والاكذعاذ واًخجازت اًعياؿة  

2795 
 املصسوم ملذضَاث ثسخة حللِم اشلي اًرضز من وٕاهعافِم اًرتتوًني املخرصفني وضـَة جسوًة

 .اًس َس هخِي ألهسًيس ٌَمسدضاز احملرتمحصتوي،  مذرصف إلظاز احملسج 2.18.294
2020 - 10 - 20 اًرتتَة اًوظيَة  
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2020 - 10 - 20 اًعحة .اًـحسالوي اًخضري اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمتعيجة،  اجلامـي املسدضفى افذخاخ ثبٔدص 3331  

3517 
 ثسخة حللِم اشلي اًرضز من وٕاهعافِم اًرتتوًني املخرصفني وضـَة ًدسوًة املخزشت اإلحصاءاث

اًس َس هخِي  ٌَمسدضاز احملرتمحصتوي،  مذرصف إلظاز احملسج 2.18.294 املصسوم ملذضَاث

 .ألهسًيس

2020 - 10 - 20 اًرتتَة اًوظيَة  

3571 
اًس َس  ٌَمسدضاز احملرتماتفِالًت،  ذزؿة جبِة اًخـَميَة ابملؤسساث املفىم اًحياء ثـوًغ حعَةل

 .مدازك مجًَل
2020 - 10 - 20 اًرتتَة اًوظيَة  

3579 
املزمٌة،  وألمصاط اًعوًةل اًعحَة اًضواُس ٔبحصاة من اًخـَمي موػفي زواثة رصف وكف

 .اًـرسي اًس َس ؿًل ٌَمسدضاز احملرتم
2020 - 10 - 20 اًرتتَة اًوظيَة  

3583 
اتوانث،  ٕاكَمي توصاتي حٌلؿة دمحم احلاح ٔبوالذ مسازش ٍلوؿة اخلصوتة ًفصؾَة ابًىِصابء اًصتط

 .اًـرسي اًس َس ؿًل ٌَمسدضاز احملرتم
2020 - 10 - 20 اًرتتَة اًوظيَة  

2020 - 10 - 20 اًرتتَة اًوظيَة .ؾحس اًعمس مصميي اًس َس ٌَمسدضاز احملرتملكممي،  إبكَمي حميوالي جبٌلؿة ثبَََُٔة اثهوًة تياء مرشوغ 3584  

3586 
ٌَمسدضاز اتوانث،  إبكَمي ٔبوزحزاػ حٌلؿة مبصنز اًساذش دمحم تثاهوًة املِجوزت ازلاذًل اًلسم تياًة

 .اًـرسي اًس َس ؿًل احملرتم
2020 - 10 - 20 اًرتتَة اًوظيَة  

3657 
اًس َس  ٌَمسدضاز احملرتماتفِالًت،  ذزؿة جبِة ٌَوسازت اإلذازي متصنز ًال املسٍصي اًخعممي ثزًني

 .مدازك مجًَل
2020 - 10 - 20 اًرتتَة اًوظيَة  

3662 
 قصاز ؿىل جماهَة تيىِة وتعائق حساابث من ثُسري ذمع من املس خفِسٍن اًخالمِش ؤبهماث بآبء متىني

 .اًـرسي اًس َس ؿًل ٌَمسدضاز احملرتماملميوحني،  اًعَحة
2020 - 10 - 20 اًرتتَة اًوظيَة  

2791 
ثضبهٔنا،  اًوسازت واسرتاثَجَة ألذريت اًس يواث ذالل اًِوًيسًة امللصتَة اخلازحِة اًـالكاث ثعوزاث

 .اًس َس هخِي ألهسًيس ٌَمسدضاز احملرتم

 وامللازتة اإلفًصلي واًخـاون اخلازحِة اًضؤون

 ابخلازح امللميني
11 - 11 - 2020  

2020 - 11 - 11 ٌَحىومة اًـامة ألماهةاًس َس  ٌَمسدضاز احملرتمهبا،  املصثحعة اًخيؼميَة اًيعوض لك ٔبو تـغ ثعسز مل اًيت ٌَلواهني حصذ 2913  
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 .هخِي ص َري

2962 
ٌَمسدضاز ،  "املخوسط مٌازت: احلس مية " اجملاًَة اًخمنَة جصانمج ٕاظاز يف امليجزت اًلصة مالؾة حوذت

 .اًس َس هخِي ألهسًيس احملرتم
2020 - 11 - 11 واًصايضة واًض حاة اًثلافة  

3137 
ؾحس  اًس َس ٌَمسدضاز احملرتماًفالحة،  كعاغ -اًثاًثة ازلزخة من ثلٌَني ثوػَف مدازات دصوكاث

 .اًعمس مصميي

 واملَاٍ اًلصوًة واًخمنَة اًححصي واًعَس اًفالحة

 واًلاابث
11 - 11 - 2020  

3367 
ٌَمسدضاز اًـامة،  املًضبٓث و املؤسساث حلاكمة اجلَست ٌَمٌلزساث امللصيب املَثاق ثزًني حعَةل

 .اًس َس هخِي ص َري احملرتم
2020 - 11 - 11 اإلذازت وٕاظالخ واملاًَة الاكذعاذ  

3502 
مصثفلهيا،  ًفائست ًوسازحنك اًخاتـة اإلذازاث ثلسهما اًيت اإلذاًزة اخلسماث زمقية توزص اًدرسًؽ

 .اًس َس هخِي ص َري ٌَمسدضاز احملرتم
2020 - 11 - 11 اإلسالمِة واًضؤون ألوكاف  

3556 
اًدضلَي،  وٕاهـاص املِين اًخىوٍن مىذة مس خزسيم ًفائست اًخوكًَل اًخلاؿس هؼام ثفـَي ثـرث ٔبس حاة

 .ؾحس اًعمس مصميي اًس َس ٌَمسدضاز احملرتم
2020 - 11 - 11 اإلذازت وٕاظالخ واملاًَة الاكذعاذ  

3557 
اًدضلَي،  وٕاهـاص املِين اًخىوٍن مىذة مس خزسيم ًفائست اًخوكًَل اًخلاؿس هؼام ثفـَي ثـرث ٔبس حاة

 .ؾحس اًعمس مصميي اًس َس ٌَمسدضاز احملرتم
2020 - 11 - 11 اًرتتَة اًوظيَة  

3563 
ا،  من اًخرفِف وس حي اًفالحني ظلاز ؿىل مىٌاش فاش هجة ؿىل اًرَبذ ؿاظفة ثساؾَاث بآثُز

 .اًـرسي ؿًل- هخِي ص َري  اًس َسٍن ٌَمسدضاٍزن احملرتمني

 واملَاٍ اًلصوًة واًخمنَة اًححصي واًعَس اًفالحة

 واًلاابث
11 - 11 - 2020  

3580 
املزمٌة،  وألمصاط اًعوًةل اًعحَة اًضواُس ٔبحصاة من اًخـَمي موػفي زواثة رصف وكف

 .اًـرسي اًس َس ؿًل ٌَمسدضاز احملرتم
2020 - 11 - 11 اإلذازت وٕاظالخ واملاًَة الاكذعاذ  

3582 
املزمٌة،  وألمصاط اًعوًةل اًعحَة اًضواُس ٔبحصاة من اًخـَمي موػفي زواثة رصف وكف

 .اًـرسي اًس َس ؿًل ٌَمسدضاز احملرتم

 واملَاٍ اًلصوًة واًخمنَة اًححصي واًعَس اًفالحة

 واًلاابث
11 - 11 - 2020  

2020 - 11 - 11 اإلسالمِة واًضؤون ألوكافوسان،  إبكَمي زضوان ثس َسي املصنزي املسجس وثوس َؽ وٕاظالخ ًخبَُٔي املخزشت اإلحصاءاث 4063  
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 .اًس َس هخِي ألهسًيس ٌَمسدضاز احملرتم

4123 
 اًس َس ؿًل ٌَمسدضاز احملرتمتخاوانث،  اًس َازاث جسجَي ملصنز دمحم اب كًصة مَحلة جضلَي

 .اًـرسي
2020 - 11 - 11 واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي  

2020 - 11 - 26 ازلاذََة .اًسـسوين اًس َس سـَس ٌَمسدضاز احملرتماملسن،  تني ٌَخيلي الاس خثٌائَة اًصدط من اًعَحة متىني 3525  

4124 
 امليعوض اًعيؽ املىمتةل امليخجاث تـغ ؿىل املعحلة الاس خرياذ زسوم من اًصفؽ ٕاحصاء ثلِمي حعَةل

 .اًس َس هخِي ص َري ٌَمسدضاز احملرتم، 2020 ًس ية املـسل املايل اًلاهون يف ؿَََ
2020 - 11 - 26 اإلذازت وٕاظالخ واملاًَة الاكذعاذ  

2575 
 ٌَمسدضاز احملرتمؾيَ،  املرتثحة والآثز اًـمومِة ًإلذازاث اًـامة اًخـاضسًة َُالك حي كصاز مذاتـة

 .ؾحس اًعمس مصميي اًس َس
2020 - 12 - 02 املِين واإلذماح اًضلي  

2576 
 ٌَمسدضاز احملرتمؾيَ،  املرتثحة والآثز اًـمومِة ًإلذازاث اًـامة اًخـاضسًة َُالك حي كصاز مذاتـة

 .ؾحس اًعمس مصميي اًس َس
2020 - 12 - 02 املِين واإلذماح اًضلي  

3319 
، "اًعحَة اًعوازئ حاةل ػي يف اًـمي يف املس متصت اإلهخاحِة املًضبٓث يف املخزشت اًوكائَة اًخساتري"

 .ؾحس اًعمس مصميي اًس َس ٌَمسدضاز احملرتم
2020 - 12 - 02 املِين واإلذماح اًضلي  

2020 - 12 - 02 املِين واإلذماح اًضلي .اًـحسالوي اًخضري اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمالاحامتؾي،  اًضٌلن يف املَِلك كري اًلعاغ ٕاذماح 3444  

3544 
 ٌَضٌلن اًوظين اًعيسوق زلى هبم املرصخ كري اخلاض اًلعاغ تبٔحصاء اًالحلة ألرضاز من اًخرفِف

 .ؾحس اًعمس مصميي اًس َس ٌَمسدضاز احملرتمالاحامتؾي، 
2020 - 12 - 02 املِين واإلذماح اًضلي  

2020 - 12 - 02 املِين واإلذماح اًضلي .مِرصت اًس َست بٓمال ٌَمسدضازت احملرتمةاًس َاحِني،  ٌَمصصسٍن اًعحَة اًخلعَة 3629  

4037 
ؾحس اًعمس  اًس َس ٌَمسدضاز احملرتمابجلسًست،  اًعياؾي ابحلي ABF ثرشنة الاحامتؾي اًزناغ حي

 .مصميي
2020 - 12 - 02 املِين واإلذماح اًضلي  

817 
اًس َايس،  الاهامتء ثسخة اًوظيَة اًرتتَة توسازت اًرتتوًة اإلذازت ملحازات جمخاٍسن حصسُة ص هبة

 .اًـرسي اًس َس ؿًل ٌَمسدضاز احملرتم
2020 - 12 - 21 اًرتتَة اًوظيَة  
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2753 
املمتسزسني،  ًلري مصاث زالج من لٔنرث اًحااكًوزاي صِاذت هَي امذحاانث احذَاس من احلصمان

 .اًـرسي اًس َس ؿًل ٌَمسدضاز احملرتم
2020 - 12 - 21 اًرتتَة اًوظيَة  

2020 - 12 - 21 اًرتتَة اًوظيَة .اًـرسي اًس َس ؿًل ٌَمسدضاز احملرتماًرتتوي،  واًخرعَط اًخوحَِ ٔبظص مَف مـاجلة 2772  

3018 
 اًس َس ؿًل ٌَمسدضاز احملرتماًـائََة،  اًخـوًضاث من الٔاكذميَاث ٔبظص ألساثشت اس خفاذت ؿسم

 .اًـرسي
2020 - 12 - 21 اًرتتَة اًوظيَة  

3134 
اًلاهوهَة،  ابملَفاث اخلاظة اًوظوالث من اًيلاتَة املاكثة متىني ؿسم يف اًسَعة زخال تـغ اس متصاز

 .اًس َس دمحم حِخوم ٌَمسدضاز احملرتم
2020 - 12 - 21 ازلاذََة  

3452 
تـسُا،  وما اًعحَة اًعوازئ حاةل ػصوف يف اًـسيل اًخوزَق همية إلحصاءاث تـس ؾن واًخستري زمقية

 .اًـرسي اًس َس ؿًل ٌَمسدضاز احملرتم
2020 - 12 - 21 اًـسل  

3509 
مصثفلهيا،  ًفائست ًوسازحنك اًخاتـة اإلذازاث ثلسهما اًيت اإلذاًزة اخلسماث زمقية توزص اًدرسًؽ

 .اًس َس هخِي ص َري ٌَمسدضاز احملرتم
2020 - 12 - 21 اًرتتَة اًوظيَة  

3589 
 ٌَمسدضاز احملرتمهوزوان،  خاحئة بآثز ؿىل ٌَخلَة ألحصت س َازاث همييي زلمع احلىومِة اًخساتري

 .اًـرسي اًس َس ؿًل
2020 - 12 - 21 ازلاذََة  

3655 
اًس َس  ٌَمسدضاز احملرتماملسزيس،  اًلعاغ ظفلاث من خسا واًعلريت اًعلريت امللاوالث اس خفاذت

 .اًـرسي ؿًل
2020 - 12 - 21 اًرتتَة اًوظيَة  

3728 
ٌَمسدضاز اًضٌلل،  وحمنَة ٕاهـاص واكةل واجناساث ومضاًزؽ ثسذالث من اتوانث ٕاكَمي اس خفاذت ضـف

 .اًـرسي اًس َس ؿًل احملرتم
2020 - 12 - 21 اًربملان مؽ واًـالكاث الاوسان حلوق  

4015 
 مس متص اهلعاغ من ظفصو إبكَمي اذلصاء ازلاز اإلؿساذًة واًثاهوًة ادلاؿاثَة املسزسة وثالمشت ٔبظص مـاانت

 .ازلٍن حايم اًـًل اًس َس ؾحس ٌَمسدضاز احملرتمٌَرشة،  اًعاحل ٌٌَلء
2020 - 12 - 21 اًرتتَة اًوظيَة  

2020 - 12 - 21 اًرتتَة اًوظيَة مس متص اهلعاغ من ظفصو إبكَمي اذلصاء ازلاز اإلؿساذًة واًثاهوًة ادلاؿاثَة املسزسة وثالمشت ٔبظص مـاانت 4033  
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 .ازلٍن حايم اًـًل اًس َس ؾحس ٌَمسدضاز احملرتمٌَرشة،  اًعاحل ٌٌَلء

2020 - 12 - 21 واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي .اًس َس هخِي ص َري ٌَمسدضاز احملرتمامللاوالث،  ثعيَف صِاذت ؿىل احلعول مسعصت ثخس َط 4188  

3649 
 ؾحس اًعمس مصميي واًس َست بٓمال اًس َس ٌَمسدضاٍزن احملرتمنياًيلي،  همييي تسمع املخـَلة اإلحصاءاث

 .مِرصت
2020 - 12 - 28 ازلاذََة  

4293 
ؾحس اإلهل  اًس َس ٌَمسدضاز احملرتماجلسًس،  اًحري مسًية مبحعة اًلصة كعازاث ثوكف جصجمة ٕاؿاذت

 .احلَوظي
2020 - 12 - 28 واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي  

2020 - 12 - 28 واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي .اًـرسي اًس َس ؿًل ٌَمسدضاز احملرتماًس َازت،  ابًعصق املصوز ًواحة اًيلسي ألذاء 4311  

933 
 ٌَسالمة اًوظين املىذة مؽ واًوالايث ٌَـٌلالث اًخاتـة احلس حة معاحل همام تـغ يف اًخساذي

 .ؾحس اًعمس مصميي اًس َس ٌَمسدضاز احملرتماًلشائَة،  ٌَميخجاث اًعحَة
2021 - 01 - 15 ازلاذََة  

2999 
اًـالح،  يف حلَ من ومتىِيَ ٌَمسدضفى احلايك دمحم املـخلي هلي ٔبخي من املخزشت اإلحصاءاث

 .اًس َس هخِي ألهسًيس ٌَمسدضاز احملرتم
2021 - 01 - 15 اًربملان مؽ واًـالكاث الاوسان حلوق  

3788 
 ًيَي ألحصاز املرتذسني ؿسذ خبفغ ساتلة ثس يواث اًحااكًوزاي حلامًل اًـايل اًخـَمي مذاتـة ثُسري

 .اًـرسي اًس َس ؿًل ٌَمسدضاز احملرتماًضِاذت، 
2021 - 01 - 15 اًـَمي واًححر اًـايل اًخـَمي  

4079 
 اًس َس ؿًل ٌَمسدضاز احملرتماتوانث،  إبكَمي اًوجلة جبٌلؿة سَامين ٔبوالذ مسازش ٍلوؿة ثلس مي

 .اًـرسي
2021 - 01 - 15 اًرتتَة اًوظيَة  

4169 
هل،  املَحة حاحهتا زمغ مليؼف تخاوانث ؿائضة ؿني جبٌلؿة اًخلسم مسازش ٍلوؿة مصنًزة افذلاذ

 .اًـرسي اًس َس ؿًل ٌَمسدضاز احملرتم
2021 - 01 - 15 اًرتتَة اًوظيَة  

2021 - 01 - 29 ازلاذََة .اًس َس هخِي ص َري ٌَمسدضاز احملرتممـَية،  ٔبماًسلَة تبٔسٌلء خسًست والذاث جسجَي زفغ 818  

2885 
 اًلاضَة ٕاؿاكة وضـَة يف ألصزاض املمَىة ًفائست حمامك ؾن اًعاذزت اٍهنائَة اًلضائَة ألحاكم ثيفِش

 ٌَمسدضاز احملرتمواس خلالًِا،  هصاهئا ًـمََة امليؼمة اًلواؿس مصاحـة مؽ ٔلحصاهبا املبٔروهَاث إبزخاغ
2021 - 01 - 29 ازلاذََة  
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 .ازلٍن حايم اًـًل اًس َس ؾحس

2021 - 01 - 29 ازلاذََة .اًـرسي اًس َس ؿًل ٌَمسدضاز احملرتمتوملان،  إبكَمي اًـزةل ًفم كٌعصت ٕاجناس مرشوغ انامتل ؿسم 2917  

2966 
اًس َس هخِي  ٌَمسدضاز احملرتماًعحَة،  اًسالمة ملـاًري ًٔلظفال املوهجة املس خوزذت ألًـاة احرتام

 .ص َري
2021 - 01 - 29 واًصمقي ألدرض والاكذعاذ واًخجازت اًعياؿة  

2021 - 01 - 29 اًعحة اًس َس ٌَمسدضاز احملرتمهوزوان،  ماتـس اًعحي ابًلعاغ ٌَهنوط وسازحنك اسرتاثَجَة 3442  

2021 - 01 - 29 ازلاذََة .اًس َس هخِي ص َري ٌَمسدضاز احملرتمماسة،  سوش جبِة اًصؾوي اًرتحال ػاُصت 3466  

2021 - 01 - 29 ازلاذََة .احلَوظي اإلهل اًس َس ؾحس ٌَمسدضاز احملرتم،  ألحصت س َازاث كعاغ ؿىل هوزوان فريوش ثساؾَاث 3539  

4048 
 اذلصاء اًساكِة اًـَون جبِة ٌَعحة اجلِوي املسٍص ثستري خبعوض ٌَعحة اًـامة املفدض َة ثلاٍزص مب ل

 .احلَوظي اإلهل اًس َس ؾحس ٌَمسدضاز احملرتمحاًَا،  ماسة سوش وجبِة ساتلا
2021 - 01 - 29 اًعحة  

2021 - 01 - 29 اًعحة .اًس َس مدازك مجًَل ٌَمسدضاز احملرتمساهوزت،  جبٌلؿة اًعحَة ابٔلظص ازلزاق مسدضفى ثـٍزز 4072  

4073 
ة هكَة يف احلاظي اًيلط  ٌَمسدضاز احملرتمساهوزت،  إبكَمي اًعحَة واملصانز املسدضفِاث ذاذي ألذًو

 .اًس َس مدازك مجًَل
2021 - 01 - 29 اًعحة  

2021 - 01 - 29 اًعحة .اًـحاذي اًس َس احلسني ٌَمسدضاز احملرتمواًخلٌَة،  اٍمتًصضَة ألظص مؽ احلواز فذح رضوزت 4307  

 
 2020ذوزت ٔبنخوجص 

اتزخي اإلخاتة اًوسازت املـيَة موضوغ اًسؤال  زمق اًسؤال

3551 
 اًس َس محَس ٌَمسدضاز احملرتممىٌاش،  فاش جبِة اًفاليح اًلعاغ ؿىل اًصؿسًة اًـواظف ارضاز

   .هوسىوش

 واملَاٍ اًلصوًة واًخمنَة اًححصي واًعَس اًفالحة

 واًلاابث
11 - 11 - 2020  

 اًفًصق اًؼؼحصيك
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3610 
 اًس َس مدازك ٌَمسدضاز احملرتماسفي،  إبكَمي اًعصكِة احملاوس تـغ إلجناس رشانة اثفاكِة مبٔل

 .اًس حاؾي
2021 - 01 - 15 واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي  

3552 
 مبس خوظفاث هوزوان كري ٔبدصى تبٔمصاط املعاتني ٌَمصىض اًـالخاث ثلسمي وثوكف الاذوًة قَاة

 .اًس حاؾي اًس َس مدازك ٌَمسدضاز احملرتماسفي،  إبكَمي
2021 - 01 - 29 اًعحة  

 
 2020 ؤبنخوجص 2020اًفرتت اًفاظةل تني ذوزيت ٔبجًصي 

 اتزخي اإلخاتةاًوسازت املـيَة موضوغ اًسؤال  زمق اًسؤال

1766 
 واملَاٍ اًلصوًة واًخمنَة اًححصي واًعَس اًفالحة .ٔبذؾي اًس َس حلسن ٌَمسدضاز احملرتماملخوسط،  ألظَس حدال احلعة مبياظق سـص ازثفاغ

 واًلاابث
28 - 07 - 2020  

2423 
 اًس َس حلسن ٌَمسدضاز احملرتماحلوس،  إبكَمي فاظمة س يت جبٌلؿة متزهسٍصث ذواز كٌعصت تياء ٕاؿاذت

 .ٔبذؾي
واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي  28 - 07 - 2020  

2672 
 اًـٍزز ؾحس اًس َس ٌَمسدضاز احملرتمٔباكذٍص،  مبسًية اتووهت ٔبًت تسواز اًـمومِة اًيلي وسائي قَاة

سوذ  .تُو

واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي  
28 - 07 - 2020  

واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي .اًحىوزي اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتماًخلين،  اًفحط ملصانز اًضٌلهة اسرتخاغ 2887  28 - 07 - 2020  

واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي .اًحىوزي اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمٔبًسالل،  إبكَمي هوكدًل بًٓت ٔبزتـاء جبٌلؿة اًرشوة املاء هسزت 3096  28 - 07 - 2020  

3289 
 اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمٔبًسالل،  إبكَمي ٔبوحتسًسو تسواز اًرشوة املاء وسالمة حوذت حتسني

 .اًحىوزي
2020 - 07 - 28 واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي  

2020 - 07 - 28 واًصايضة واًض حاة اًثلافة اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمهوزوان،  ٔبسمة حصاء اًصايضَة اًلاؿاث ؤبزابة واًيواذي ادلـَاث وضـَة 3617  

 فًصق اًخجمؽ اًوظين ًٔلحصاز
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 .اًحىوزي

2544 
ة قَاة دٌَفصت،  مالل تين جبِة اًرسظان ًـالح ألىىوًوحِا مبصنز اًىميَايئ ابًـالح اخلاظة ألذًو

 .اًحىوزي اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتم
2020 - 08 - 12 اًعحة  

2557 
اًس َس ؾحس  ٌَمسدضاز احملرتماحلس مية،  إبكَمي ًضلصان اًلصوًة ادلاؿة تسواوٍص اًعحي املصنز ثبَُٔي

 .اًلاذز سالمة
2020 - 08 - 12 اًعحة  

2715 
 اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمجصص َس،  إبكَمي احلساس ية جبٌلؿة اًعحي املس خوظف وثبَُٔي جتِزي

 .اًحىوزي
2020 - 08 - 12 اًعحة  

2740 
 اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتماٍمنة،  ٔبوالذ اًسخت سوق اًلصة مبسدضفى اًعحَة اخلسماث ضـف

 .اًحىوزي
2020 - 08 - 12 اًعحة  

2020 - 08 - 12 واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي .ٔبذؾي اًس َس حلسن ٌَمسدضاز احملرتماًرساقية،  إبكَمي ذَوف ٔبوالذ جبٌلؿة اًرشوة املاء هسزت 3038  

3500 
اتفِالًت،  ذزؿة جلِة اًخاتـة اًعحَة اًسامة ابملصافق اًزواحف ًسـاث من ٌَخساوي الامعال هفار

 .ٔبذؾي اًس َس حلسن ٌَمسدضاز احملرتم
2020 - 08 - 12 اًعحة  

2020 - 08 - 12 واًحُئة واملـاذن اًعاكة .اًس َس ؾحس اًلاذز سالمة ٌَمسدضاز احملرتمحصاذت،  ساهسزايث ذاذي اًـٌلل وفات اس متصاز 3653  

2020 - 08 - 12 واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي .اًحىوزي اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمٔبًسالل،  إبكَمي ٔبوحتسًسو تسواز اًرشوة املاء قَاة 3690  

3752 
 اًس َس حلسن ٌَمسدضاز احملرتمصُضاوت،  إبكَمي ٔبفالٌسن جبٌلؿة خبري ٔبًت تسواز اٌَُضٌلهَا ذاء ماكحفة

 .ٔبذؾي
2020 - 08 - 12 اًعحة  

3713 
 الاوسان حبلوق امللكفة ازلوةل وسازت .ٔبذؾي اًس َس حلسن ٌَمسدضاز احملرتماًيوارص،  إبكَمي ؾزوس ٔبوالذ جبٌلؿة ألمِة حملازتة مصنز ٕاحساج

 اًربملان مؽ واًـالكاث
19 - 08 - 2020  

3961 
 ٌَمسدضاز احملرتمدًصحىة،  إبكَمي اًصمميَية تسواز وألهرتهت اًِاثفِة اإلثعاالث ص حىة ظحُة ضـف

 .اًحىوزي اًس َس دمحم
2020 - 08 - 19 واًصمقي ألدرض والاكذعاذ واًخجازت اًعياؿة  
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2035 
 اًس َس ٌَمسدضاز احملرتممصاوش،  مبسًية اًوًسان جبٌلؿة اًصهوتة ٔبستري ٔبوالذ تسواز اًصمال ملاًؽ وضـَة

سوذ اًـٍزز ؾحس  .تُو

واًحُئة واملـاذن اًعاكة  
17 - 09 - 2020  

2600 
اًس َس  ٌَمسدضاز احملرتمظيجة،  مبسًية اًىدريت ملوكة مبيعلة اًـضوايئ املعصخ خمَفاث من اًحُئة حٌلًة

 .اًحىوزي دمحم

واًحُئة واملـاذن اًعاكة  
17 - 09 - 2020  

2651 
اًس َس  ٌَمسدضاز احملرتمابُا،  ٔبًت اص خونة إبكَمي ملوزن ٕايم جبٌلؿة اًعصكاث وٕاانزت اًىِصابء ثـممي

 .اًحىوزي دمحم

واًحُئة واملـاذن اًعاكة  
17 - 09 - 2020  

واًحُئة واملـاذن اًعاكة .اًس َس ؾحس اًلاذز سالمة ٌَمسدضاز احملرتمٔباكذٍص،  مبسًية اًىِصابء فواثري ٔبسـاز ازثفاغ 2682  17 - 09 - 2020  

واًحُئة واملـاذن اًعاكة .اًس َس ؾحس اًلاذز سالمة ٌَمسدضاز احملرتماًزاك،  بٓسا مبسًية اًىِصابء فواثري ٔبسـاز ازثفاغ 2821  17 - 09 - 2020  

2851 
 اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمجصص َس،  إبكَمي خامقة جبٌلؿة ٔبومليب اًيعف املس حح وضـَة حصذي

 .اًحىوزي
2020 - 09 - 17 واًصايضة واًض حاة اًثلافة  

2020 - 09 - 17 اًرتتَة اًوظيَة .اًحىوزي اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتماًزاك،  جبٌلؿة املِين ٌَخىوٍن مـِس ٕاحساج 2886  

2020 - 09 - 17 واًحُئة واملـاذن اًعاكة .ٔبذؾي اًس َس حلسن ٌَمسدضاز احملرتمسعاث،  إبكَمي اشلُيب س َسي جبٌلؿة اًحُيئ اًوضؽ ثسُوز 3003  

3291 
ٌَمسدضاز احلاحة،  إبكَمي اًيائَة واملياظق اجلحََة املياظق يف املسزيس اًيلي وسائي ٔبسعول ثـٍزز

 .اًس َس دمحم اًلٌسويس احملرتم
2020 - 09 - 17 اًرتتَة اًوظيَة  

واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي .اًحىوزي اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتماًضساؿة،  ؾٌلل وضـَة جسوًة 3691  17 - 09 - 2020  

واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي .ٔبذؾي اًس َس حلسن ٌَمسدضاز احملرتممِسًت،  إبكَمي هصوان تسواز اًـمومِة اًيلي وسائي قَاة 3747  17 - 09 - 2020  

2020 - 09 - 17 واًحُئة واملـاذن اًعاكة .اًحىوزي اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتماًحَضاء،  ابزلاز اًىِصابء اس هتالك فواثري كالء اس متصاز 3777  

2020 - 09 - 28 واًحُئة واملـاذن اًعاكة .اًحىوزي اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتموسان،  مبسًية تومََح مبيعلة اًىِصابء ثض حىة اًصتط قَاة 2337  

2020 - 09 - 28 واًصمقي ألدرض والاكذعاذ واًخجازت اًعياؿة اًس َس حلسن ٌَمسدضاز احملرتماًصاص َسًة،  إبكَمي اًًصعاين جبٌلؿة خسًست ظياؾَة مٌاظق ٕاحساج 2742  
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 .ٔبذؾي

2020 - 09 - 28 واًصمقي ألدرض والاكذعاذ واًخجازت اًعياؿة .اًس َس ؾحس اًلاذز سالمة ٌَمسدضاز احملرتمحصس َف،  مزهَخام إبكَمي جبٌلؿة ظياؾَة وحساث ٕاحساج 2870  

2020 - 09 - 28 واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي .اًحىوزي اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمٔبًسالل،  إبكَمي اًعصكِة اًلٌاظص ٕاحساج 2947  

2020 - 09 - 28 واًصايضة واًض حاة اًثلافة .اًس َس ؾحس اًلاذز سالمة ٌَمسدضاز احملرتمسال،  جبٌلؿة الٓثًصة ارلُس ابة ساؿة وحمثني ٕاظالخ 3009  

2020 - 09 - 28 واًصايضة واًض حاة اًثلافة .اًحىوزي اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمبٓسفي،  مصاوش جبِة اًخازخيَة واملـامل ألثًصة املواكؽ حصممي 3067  

3092 
اًس َس  ٌَمسدضاز احملرتمٔبًسالل،  إبكَمي هوكدًل بًٓت ٔبزتـاء جبٌلؿة اًرتفَِ وفضاءاث مالؾة ٕاحساج

سوذ اًـٍزز ؾحس  .تُو
2020 - 09 - 28 واًصايضة واًض حاة اًثلافة  

2020 - 09 - 28 واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي .اًحىوزي اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمٔبًسالل،  إبكَمي محزت انًت ثَفصث جبٌلؿة اًرشة مِاٍ هسزت 3679  

2020 - 09 - 28 واًصمقي ألدرض والاكذعاذ واًخجازت اًعياؿة .ٔبذؾي اًس َس حلسن ٌَمسدضاز احملرتمسعاث،  إبكَمي اجليوتَة مزامزت اًعياؾَة جبٌلؿة امليعلة مب ل 3743  

2020 - 09 - 28 واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي .ٔبذؾي اًس َس حلسن ٌَمسدضاز احملرتمثيلري،  إبكَمي ٕانيَون جبٌلؿة اًرشوة املاء اهلعاؿاث 3773  

3774 
اًس َس ؾحس اًلاذز  ٌَمسدضاز احملرتمثسال،  ٌَرشة اًعاحل املاء اس هتالك فواثري حاكًَف ازثفاغ

 .سالمة
2020 - 09 - 28 واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي  

3952 
 اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتماًـصائش،  إبكَمي اًزواذت حٌلؿة اًعواحل تسواز اًـضوايئ اًيفاايث معصخ

 .اًحىوزي
2020 - 09 - 28 واًحُئة واملـاذن اًعاكة  

2020 - 09 - 28 واًصايضة واًض حاة اًثلافة .اًحىوزي اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتماحلس مية،  ثعوان ظيجة جبِة اًخازخيَة املبٓثص وحمثني حصممي 3965  

2020 - 09 - 28 واًصمقي ألدرض والاكذعاذ واًخجازت اًعياؿة .اًحىوزي اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتماًـصائش،  إبكَمي ظياؾَة مضاًزؽ ٕاحساج 3982  

 2020ذوزت ٔبنخوجص 

اتزخي اإلخاتة اًوسازت املـيَة موضوغ اًسؤال  زمق اًسؤال

وألرست واملساوات الاحامتؾَة واًخمنَة اًخضامن اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتماًحَضاء،  ازلاز مبسًية مََي تدِط اخلري ذاز اإلحامتؾي املصنز وضـَة 1357  13 - 10 - 2020  
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 .اًحىوزي

1596 
اًس َس دمحم  ٌَمسدضاز احملرتم، توملان إبكَمي املصش جبٌلؿة اًعاًة تساز اًزًنالث اًخَمَشاث وضـَة

 .ؾحو

وألرست واملساوات الاحامتؾَة واًخمنَة اًخضامن  
13 - 10 - 2020  

2020 - 10 - 13 وألرست واملساوات الاحامتؾَة واًخمنَة اًخضامن .ٔبذؾي اًس َس حلسن ٌَمسدضاز احملرتمظاظا،  إلكَمي اًيائَة ابملياظق الاحامتؾَة ذوز اًصؿاًة ذمع 3294  

3711 
 اًس َس حلسن ٌَمسدضاز احملرتماًيوارص،  إبكَمي ؾزوس اوالذ اًرتفَِ جبٌلؿة وفضاءاث مالؾة ٕاحساج

 .ٔبذؾي

واًصايضة واًض حاة اًثلافة  
13 - 10 - 2020  

واًصايضة واًض حاة اًثلافة .اًس َس دمحم ؾحو ٌَمسدضاز احملرتماتوانث،  إبكَمي ثحوذت جبٌلؿة ٌَض حاة اًـمومِة املصافق ٕاوضاء 3720  13 - 10 - 2020  

واًصايضة واًض حاة اًثلافة .ٔبذؾي اًس َس حلسن ٌَمسدضاز احملرتماًيوارص،  إبكَمي وحصفهيَة ٌَض حاة زايضَة مًضبٓث ٕاحساج 3722  13 - 10 - 2020  

واًصايضة واًض حاة اًثلافة .اًحىوزي اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتماجلسًست،  إبكَمي اًخازخيَة توًـوان كعحة وهتَئة حصممي مب ل 3955  13 - 10 - 2020  

وألرست واملساوات الاحامتؾَة واًخمنَة اًخضامن .اًحىوزي اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتماًحَضاء،  ازلاز مبسًية واملدرشذٍن املدسوًني ػاُصت ماكحفة 2737  20 - 10 - 2020  

2822 
ة تـغ ادذفاء اًس َس  ٌَمسدضاز احملرتمثسعاث،  اًعحَة املس خوظفاث من املزمٌة ًٔلمصاط ألذًو

 .اًحىوزي دمحم

 اًعحة
20 - 10 - 2020  

2020 - 10 - 20 اًعحة .ٔبذؾي اًس َس حلسن ٌَمسدضاز احملرتمصُضاوت،  إبكَمي ٔبمسالن جبٌلؿة اًعحي املس خوظف ثبَُٔي 2944  

2020 - 10 - 20 اًعحة .اًحىوزي اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمصُضاوت،  إبكَمي ٔبمسالن جبٌلؿة اًعحي املس خوظف ثبَُٔي 3077  

3269 
اًس َس ؾحس اًلاذز  ٌَمسدضاز احملرتممصاوش،  إبكَمي جسَعاهت حٌلؿة تسواوٍص حٌلؿاثَة مسازش ٕاحساج

 .سالمة

 اًرتتَة اًوظيَة
20 - 10 - 2020  

وألرست واملساوات الاحامتؾَة واًخمنَة اًخضامن .اًس َس ؾحس اًلاذز سالمة ٌَمسدضاز احملرتماحلس مية،  واًعاًحة إبكَمي اًعاًة ذوز ذسماث جتوًس 3287  20 - 10 - 2020  

3712 
 اًس َس حلسن ٌَمسدضاز احملرتماتوانث،  إبكَمي ثحوذت جبٌلؿة اًخرععاث مذـسذ مس خوظف ٕاحساج

 .ٔبذؾي

 اًعحة
20 - 10 - 2020  
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3714 
اًس َس  ٌَمسدضاز احملرتممسًوهة،  إبكَمي اجملاظَة جبٌلؿة 1 ًِالالث مبسزسة خسلي مصط ػِوز حلِلة

 .اًحىوزي دمحم

 اًعحة
20 - 10 - 2020  

2020 - 10 - 20 اًعحة .اًحىوزي اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمصفضاون،  إبكَمي اخلامس دمحم اإلكَميي املسدضفى ثبَُٔي 3717  

2020 - 10 - 20 اًعحة .اًحىوزي اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمدًصحىة،  إبكَمي سزهخي تين جبٌلؿة اًعحي املس خوظف ثبَُٔي 3785  

3984 
 اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتماًـصائش،  إبكَمي اًزواذت حٌلؿة اًعواحل تسواز حٌلؿاثَة مسزسة ٕاحساج

 .اًحىوزي

 اًرتتَة اًوظيَة
20 - 10 - 2020  

2020 - 10 - 20 اًرتتَة اًوظيَة .اًحىوزي اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمدًصحىة،  إبكَمي سزهخي تين جبٌلؿة حٌلؿاثَة مسزسة ٕاحساج 3985  

2020 - 11 - 11 ازلاذََة .اًحىوزي اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتماًصابظ،  ٕاكَمي اًفصخ حبي ألمٌَة اخلسماث ثـٍزز 1012  

2534 
 اًس َس حلسن ٌَمسدضاز احملرتممِسًت،  إبكَمي اًٌصش ذائصت ثـالًني هصش حٌلؿة ساكِة تياء ٕاؿاذت

 .ٔبذؾي

 واملَاٍ اًلصوًة واًخمنَة اًححصي واًعَس اًفالحة

 واًلاابث
11 - 11 - 2020  

واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي .ٔبذؾي اًس َس حلسن ٌَمسدضاز احملرتممِسًت،  إبكَمي إبمَض َي 12 زمق اًوظيَة اًعًصق وضـَة حصذي 3086  11 - 11 - 2020  

واًصايضة واًض حاة اًثلافة .اًحىوزي اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمٔبًسالل،  إبكَمي محزت انًت ثفصث جبٌلؿة ذازاًثلافة وجتِزي ثبَُٔي 3709  11 - 11 - 2020  

واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي .اًحىوزي اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمدًصحىة،  إبكَمي اًصمميَية تسواز اًرشوة املاء قَاة 3958  11 - 11 - 2020  

واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي .اًحىوزي اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمدًصحىة،  إبكَمي اًصمميَية تسواز اًعصكِة اًخحخَة اًحًِة جتِزي 3969  11 - 11 - 2020  

4089 
 اًس َس حلسن ٌَمسدضاز احملرتماحلوس،  ٔبوزٍىة إبكَمي جبٌلؿة اًرشوة املاء وسالمة حوذت حتسني

 .ٔبذؾي

واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي  
11 - 11 - 2020  

واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي .ٔبذؾي اًس َس حلسن ٌَمسدضاز احملرتماحلوس،  إبكَمي ٔبوزٍىة اًرتاتَة ابدلاؿة اًرشوة املاء هسزت 4093  11 - 11 - 2020  

واًصمقي ألدرض والاكذعاذ واًخجازت اًعياؿة .ٔبذؾي اًس َس حلسن ٌَمسدضاز احملرتماتفِالًت،  ذزؿة جبِة وحساث ظياؾَة ٕاوضاء 4085  26 - 11 - 2020  

واًصمقي ألدرض والاكذعاذ واًخجازت اًعياؿةاًس َس  ٌَمسدضاز احملرتمتوملان،  إبكَمي اًيائَة اجلحََة ابدلاؿاث واًالسَىِة اًسَىِة اخلسماث جتوًس 4117  26 - 11 - 2020  
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 .اًحىوزي دمحم

واًصمقي ألدرض والاكذعاذ واًخجازت اًعياؿة .ٔبذؾي اًس َس حلسن ٌَمسدضاز احملرتماحلاحة،  إبكَمي وألهرتهت اًِاثفِة اإلثعاالث ظحُة جتوًس 4118  26 - 11 - 2020  

4119 
 اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتماًزاك،  ٔبسا ٕاكَمي تسواوٍص اًيلال وألهرتهت اًِاثف ص حىة ظحُة ضـف

 .اًحىوزي

واًصمقي ألدرض والاكذعاذ واًخجازت اًعياؿة  
26 - 11 - 2020  

واًصمقي ألدرض والاكذعاذ واًخجازت اًعياؿة .اًحىوزي اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمتبأكذٍص،  حمنوًة ومضاًزؽ ظياؾَة وحساث ٕاحساج 4151  26 - 11 - 2020  

واًصمقي ألدرض والاكذعاذ واًخجازت اًعياؿة .اًحىوزي اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمماسة،  سوش جبِة اإلمنائَة واملضاًزؽ الاسدامثزاث ٕاحساج 4157  26 - 11 - 2020  

3692 
اًس َس  ٌَمسدضاز احملرتماًعوٍصت،  إبكَمي توًـالم س َسي جبٌلؿة اًخـَميَة املؤسساث توضـَة اٍهنوط

 .اًحىوزي دمحم

 اًرتتَة اًوظيَة
21 - 12 - 2020  

3693 
اًس َس  ٌَمسدضاز احملرتماًعوٍصت،  إبكَمي توًـالم س َسي جبٌلؿة اًلاتة تسواز حٌلؿاثَة مسزسة ٕاحساج

 .اًحىوزي دمحم

 اًرتتَة اًوظيَة
21 - 12 - 2020  

2020 - 12 - 21 اًرتتَة اًوظيَة .اًحىوزي اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمسعاث،  إبكَمي اجليوتَة مزامصت جبٌلؿة حٌلؿاثَة مسزسة ٕاحساج 3701  

واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي .اًحىوزي اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمٔبًسالل،  إبكَمي الكتو تسواز اًعصكِة وضـَة اًحًِة حصذي 3966  21 - 12 - 2020  

واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي .اًحىوزي اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمجصص َس،  إبكَمي اًرشوة املاء وسالمة حوذت حتسني 4138  21 - 12 - 2020  

واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي .اًحىوزي اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمماسة،  سوش جبِة ٌَرشة اًعاحل ٌٌَلء املخىصز الاهلعاغ 4145  21 - 12 - 2020  

واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي .اًحىوزي اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمسؿري،  حيىي س َسي حٌلؿة تسواوٍص اًرشوة املاء هسزت 4174  21 - 12 - 2020  

واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي .اًس َس ؾحس اًلاذز سالمة ٌَمسدضاز احملرتمابًلٌَعصت،  اخلامس دمحم ثضازغ اًلٌعصت ٔبصلال تطء 4197  21 - 12 - 2020  

2020 - 12 - 21 اًرتتَة اًوظيَة .اًحىوزي اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمتبأكذٍص،  اًسخيت اًـحاش ٔبيب اثهوًة خسزان ٕاظالخ 4203  

2020 - 12 - 21 اًرتتَة اًوظيَة .اًس َس دمحم اًصسمة ٌَمسدضاز احملرتماًـَون،  إبكَمي واإلؿساذي ابًثاهوي ازلزاسة منط 4211  

واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي   .ٔبذؾي اًس َس حلسن ٌَمسدضاز احملرتممِسًت،  إبكَمي ثَلاحوٍن مبيعلة ٌَرشة اًعاحل املاء هسزت 4213  21 - 12 - 2020  
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4215 
 اًس َس حلسن ٌَمسدضاز احملرتممتازت،  اًوفاق حبي املـٌلزي اًخعممي ذازح كٌعصت تياء مرشوغ مب ل

 .ٔبذؾي

واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي  
21 - 12 - 2020  

2020 - 12 - 28 ازلاذََة .اًس َس ؾحس اًلاذز سالمة ٌَمسدضاز احملرتماًرشق،  جلِة اًلصوًة املياظق يف اًـمومِة اإلانزت قَاة 4110  

واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي . اًحىوزي اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمٔبسفي،  إبكَمي ٌَرشة اًعاحل املاء فواثري كالء اس متصاز 4146  28 - 12 - 2020  

4155 
 اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمٔبًسالل،  إبكَمي هومصظَس اتمست جبٌلؿة ألمِة حملازتة مصانز ٕاحساج

 .اًحىوزي

اًربملان مؽ واًـالكاث الاوسان حلوق  
28 - 12 - 2020  

واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي .ٔبذؾي اًس َس حلسن ٌَمسدضاز احملرتمابًصاص َسًة،  اًلسمية اتزنة كرص مبيعلة اًرشوة املاء هسزت 4210  28 - 12 - 2020  

واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي .ٔبذؾي اًس َس حلسن ٌَمسدضاز احملرتمٔبسفي،  إبكَمي ٌَرشة اًعاحل املاء فواثري كالء 4220  28 - 12 - 2020  

2021 - 01 - 15 ازلاذََة .اًس َس ؾحس اًلاذز سالمة ٌَمسدضاز احملرتماًحَضاء،  ازلاز ثضوازغ املـعةل ألمٌَة اًاكمرياث حلِلة 1453  

2482 
 واملَاٍ اًلصوًة واًخمنَة اًححصي واًعَس اًفالحة .ٔبذؾي اًس َس حلسن ٌَمسدضاز احملرتممِسًت،  إبكَمي اًـضوايئ اإلس خزناف من ٔبٍسص هخذة حٌلًة

 واًلاابث
15 - 01 - 2021  

3005 
اًس َس ؾحس اًلاذز  ٌَمسدضاز احملرتمسعاث،  إبكَمي اشلُيب س َسي جبٌلؿة ظياؾَة مٌعلة ٕاحساج

 .سالمة

واًصمقي ألدرض والاكذعاذ واًخجازت اًعياؿة  
15 - 01 - 2021  

2021 - 01 - 15 اًرتتَة اًوظيَة .اًحىوزي اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمٔبًسالل،  إبكَمي تونٌلس اًت مبيعلة حٌلؿاثَة مسزسة ٕاحساج 3268  

2021 - 01 - 15 اًرتتَة اًوظيَة .اًس َس دمحم ؾحو ٌَمسدضاز احملرتماتوانث،  إبكَمي اًيائَة املياظق يف اًخـَميَة املؤسساث ثبَُٔي 3715  

2021 - 01 - 15 اًرتتَة اًوظيَة .اًس َس دمحم ؾحو ٌَمسدضاز احملرتماتوانث،  إبكَمي اًخـَميَة املؤسساث توضـَة اٍهنوط 3721  

واًحُئة واملـاذن اًعاكة .اًحىوزي اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمظيجة،  جبِة اًىِصابء اس هتالك فواثري ٔبسـاز زثفاغ اس متصاز 3977  15 - 01 - 2021  

2021 - 01 - 15 اًرتتَة اًوظيَة  .اًلٌسويس اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتماحلاحة،  إبكَمي اًخـَميَة املؤسساث توضـَة اٍهنوط 4114  

واًصمقي ألدرض والاكذعاذ واًخجازت اًعياؿة ٌَمسدضاز احملرتممالل،  تين إبكَمي اتنٍزصث جبٌلؿة اتفصهت تسواز اًرسؿة ؿايل ألهرتهت ص حىة قَاة 4128  15 - 01 - 2021  
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 . اًحىوزي اًس َس دمحم

2021 - 01 - 15 اًرتتَة اًوظيَة . اًحىوزي اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتموسان،  إلكَمي اًلصوي اًـامل يف املسزيس اًيلي وسائي ثـٍزز 4133  

4144 
 اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتموسان،  إلكَمي اًلصوي اًـامل يف اًخـَميَة املؤسساث توضـَة اٍهنوط

 . اًحىوزي

 اًرتتَة اًوظيَة
15 - 01 - 2021  

واًحُئة واملـاذن اًعاكة . اًحىوزي اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمٔبسفي،  إبكَمي اًىِصابء اس هتالك فواثري ٔبسـاز زثفاغ اس متصاز 4150  15 - 01 - 2021  

4178 
اًس َس  ٌَمسدضاز احملرتممالل،  تين إبكَمي اتفصهت تسواز ٌَِواثف اإلثعاالث ثض حىة اًخلعَة قَاة

 . اًحىوزي دمحم

واًصمقي ألدرض والاكذعاذ واًخجازت اًعياؿة  
15 - 01 - 2021  

2021 - 01 - 15 اًرتتَة اًوظيَة . اًحىوزي اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمجصص َس،  إبكمي مسزس َة تفصؾَاث اًخـلمي قَاة 4179  

واًحُئة واملـاذن اًعاكة .ٔبذؾي اًس َس حلسن ٌَمسدضاز احملرتمٔبسفي،  إبكَمي اًىِصابء اس هتالك فواثري كالء 4221  15 - 01 - 2021  

4272 
 اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمٔبًسالل،  إبكَمي اًـصيب ٔبًت تسواز املسزيس اًيلي حافالث قَاة

 .اًحىوزي

 اًرتتَة اًوظيَة
15 - 01 - 2021  

وألرست واملساوات الاحامتؾَة واًخمنَة اًخضامن . اًحىوزي اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمسعاث،  إبكَمي زميا جبٌلؿة اًعاًحة ذاز ٕاحساج 1644  29 - 01 - 2021  

2021 - 01 - 29 ازلاذََة . اًحىوزي اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمماسة،  سوش جبِة اجلائص اًصؾي ػاُصت ثيايم 1666  

وألرست واملساوات الاحامتؾَة واًخمنَة اًخضامن . اًحىوزي اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتماتزوذاهت،  إبكَمي ثخاوث جبٌلؿة واًعاًحة اًعاًة ذاز ٕاحساج 2461  29 - 01 - 2021  

2623 
اًس َس ؾحس  ٌَمسدضاز احملرتماًياػوز،  إبكَمي توؾصك جبٌلؿة توخسان تسواز املاء ثض حىة اًصتط قَاة

 .اًلاذز سالمة

واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي  
29 - 01 - 2021  

2992 
ٔباكذٍص،  إبكَمي وٕامسوان ٕامضني حٌلؿاث تسواوٍص وألهرتهت اًيلال اًِاثف ص حىة ظحُة ضـف

 .اًس َس ؾحس اًلاذز سالمة ٌَمسدضاز احملرتم

واًصمقي ألدرض والاكذعاذ واًخجازت اًعياؿة  
29 - 01 - 2021  

واًصمقي ألدرض والاكذعاذ واًخجازت اًعياؿةاًس َس  ٌَمسدضاز احملرتممِسًت،  إبكَمي مِحالذن جبٌلؿة اًرسؿة ؿايل وألهرتهت االثعال ص حىة ضـف 3006  29 - 01 - 2021  
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 .ٔبذؾي حلسن

3007 
 اًـٍزز اًس َس ؾحس ٌَمسدضاز احملرتماتزوذاهت،  إبكَمي اًرسؿة ؿايل ألهرتهت ص حىة يف اًخلعَة ضـف

سوذ  .تُو

واًصمقي ألدرض والاكذعاذ واًخجازت اًعياؿة  
29 - 01 - 2021  

3033 
اًس َس  ٌَمسدضاز احملرتماًياػوز،  إبكَمي سَوان جبٌلؿة اًخرععاث مذـسذ حمًل مس خوظف ٕاحساج

 .ؾحس اًلاذز سالمة

 اًعحة
29 - 01 - 2021  

3694 
ٌَمسدضاز اًعوٍصت،  إبكَمي توًـالم س َسي جبٌلؿة اًلاتة تسواز اًعصكِة اًخحخَة اًحًِة وٕاظالخ جتِزي

 .ٔبذؾي اًس َس حلسن احملرتم

 ازلاذََة
29 - 01 - 2021  

4105 
 اًس َس حلسن ٌَمسدضاز احملرتممِسًت،  إلكَمي اًعحَة ابملؤسساث واًسالمة اًعحة رشوظ ثوفري

 .ٔبذؾي

 اًعحة
29 - 01 - 2021  

2021 - 01 - 29 اًعحة .ٔبذؾي اًس َس حلسن ٌَمسدضاز احملرتممِسًت،  إبكَمي ثَلاحوٍن مبيعلة ٌَوالذت مصنز ٕاحساج 4205  

4207 
 اًس َس حلسن ٌَمسدضاز احملرتمابًصاص َسًة،  اًلسمية اتزنة كرص مبيعلة ألمِة حملازتة مصانز ٕاحساج

 .ٔبذؾي

اًربملان مؽ واًـالكاث الاوسان حلوق  
29 - 01 - 2021  

واًصايضة واًض حاة اًثلافة .ٔبذؾي اًس َس حلسن ٌَمسدضاز احملرتمساهوزت،  إبكَمي اًلصوًة املياظق يف املواظن ذاز ٕاحساج 4371  29 - 01 - 2021  

واًصمقي ألدرض والاكذعاذ واًخجازت اًعياؿة .ٔبذؾي اًس َس حلسن ٌَمسدضاز احملرتمساهوزت،  إبكَمي اًخمنوًة اًعياؾَة واملضاًزؽ الاسدامثزاث ٕاحساج 4376  29 - 01 - 2021  

واًصمقي ألدرض والاكذعاذ واًخجازت اًعياؿة .ٔبذؾي اًس َس حلسن ٌَمسدضاز احملرتممصاوش،  إبكَمي ٔبوزٍص ٔبًت جبٌلؿة تيم اًرًبس ذسماث حصذي 4397  29 - 01 - 2021  

سوذ اًـٍزز اًس َس ؾحس ٌَمسدضاز احملرتمٕاذاوثيان،  ٔباكذٍص تـٌلةل ثخَت تسواز املواظن ذاز ٕاحساج 4445 واًصايضة واًض حاة اًثلافة .تُو   

واًصايضة واًض حاة اًثلافة . اًحىوزي اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمتوملان،  إبكَمي هَىو حٌلؿة اتقزوث تسواز املواظن ذاز ٕاحساج 4446  29 - 01 - 2021  

4447 
 اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمثعوان،  ؾٌلةل إبكَمي اًخمنوًة واملضاًزؽ اًعياؾَة اًوحساث ٕاحساج

 . اًحىوزي

واًصمقي ألدرض والاكذعاذ واًخجازت اًعياؿة  
29 - 01 - 2021  
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4494 
اًس َس  ٌَمسدضاز احملرتماتفِالًت،  ذزؿة جلِة اًيائَة ابملياظق واًالسَىِة اًسَىِة اخلسماث جتوًس

 .ٔبذؾي حلسن

واًصمقي ألدرض والاكذعاذ واًخجازت اًعياؿة  
29 - 01 - 2021  

واًصمقي ألدرض والاكذعاذ واًخجازت اًعياؿة . اًحىوزي اًس َس دمحم ٌَمسدضاز احملرتمٔبسفي،  إبكَمي ظياؾَة وحساث ٕاحساج 4501  29 - 01 - 2021  

4519 
اًس َس  ٌَمسدضاز احملرتمظاحل،  جن اًفلَِ إبكَمي اٍمنة ٔبوالذ اًسخت سوق جبٌلؿة املواظن ذاز ٕاحساج

 . اًحىوزي دمحم

واًصايضة واًض حاة اًثلافة  
29 - 01 - 2021  

 
 2020 ؤبنخوجص 2020اًفرتت اًفاظةل تني ذوزيت ٔبجًصي 

 اتزخي اإلخاتةاًوسازت املـيَة موضوغ اًسؤال  زمق اًسؤال

2020 - 08 - 12 اًعحة .سلوكؽ اًس َس موًوذ ٌَمسدضاز احملرتم، الاهخحاز ٕاىل اٌَجوء ثيايم 3606  

2020 - 08 - 12 اًعحة .سلوكؽ اًس َس موًوذ ٌَمسدضاز احملرتم، واًىِصابء املاء فاثوزت ازثفاغ اس متصاز مؽ املواظيني مـاانت 3626  

2020 - 09 - 17 املِين واإلذماح اًضلي .فاحتي اذلَس اًس َس ؾحس ٌَمسدضاز احملرتم، اًفصاوةل ضَـاث ؿامالث 3597  

2020 - 09 - 28 اإلذازت وٕاظالخ واملاًَة الاكذعاذ .فاحتي اذلَس اًس َس ؾحس ٌَمسدضاز احملرتم، املخلاؿسٍن وضـَة 3627  

3600 
، ٕاؿاكة وضـَة يف ابٔلصزاض املخـَق 93.13اإلظاز ابًلاهون اخلاظة اًخيؼميَة اًيعوض مب ل

 .فاحتي اذلَس اًس َس ؾحس ٌَمسدضاز احملرتم
2020 - 09 - 28 وألرست واملساوات الاحامتؾَة واًخمنَة اًخضامن  

  2020ذوزت ٔبنخوجص 

اتزخي اإلخاتة اًوسازت املـيَة موضوغ اًسؤال  زمق اًسؤال

2020 - 10 - 13 املِين واإلذماح اًضلي .فاحتي اذلَس اًس َس ؾحس ٌَمسدضاز احملرتم، املزًنَني واًـٌلل ٌَـامالث اًعحَة اًخلعَة ثـرث 2857  

2020 - 11 - 11 وامللازتة اإلفًصلي واًخـاون اخلازحِة اًضؤون ٌَمسدضازت احملرتمة، 19 هوفِس ؿسوى من واًلٌعََان اًسفازاث موػفو ذلاًة املخزشت اإلحصاءاث 3630  

 اًفًصق الاصرتايك
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 ابخلازح امللميني .اًعاُصي اًحلايل اًس َست زخاء

2020 - 12 - 21 ازلاذََة .فاحتي اذلَس اًس َس ؾحس ٌَمسدضاز احملرتم، واًض َود امللسمني ذوز حتسًس 3603  

2021 - 01 - 29 اًعحة .ظواة اًس َس اخملخاز ٌَمسدضاز احملرتم، املس خـجالث ٔبكسام ًخبَُٔي املخزشت اًخساتري 3619  

4183 
 اًس َست زخاء ٌَمسدضازت احملرتمة، ثضفضاون اخلامس دمحم اإلكَميي ابملسدضفى اإلهـاص كسم ٕاكالق

 .اًعاُصي اًحلايل
2021 - 01 - 29 اًعحة  

 
 2020 ؤبنخوجص 2020اًفرتت اًفاظةل تني ذوزيت ٔبجًصي 

 اتزخي اإلخاتةاًوسازت املـيَة موضوغ اًسؤال  زمق اًسؤال

1858 
 دمحم اًس َس ٌَمسدضاز احملرتمحصاذت،  احلصاًزة ابحملعة املياوةل رشنة وؿامالث ؾٌلل مَف جسوًة

 .سزوال

 واًحُئة واملـاذن اًعاكة
12 - 08 - 2020  

1859 
 دمحم اًس َس ٌَمسدضاز احملرتم، حصاذت احلصاًزة ابحملعة املياوةل رشنة وؿامالث ؾٌلل مَف جسوًة

 (سؤال مىصز). سزوال

 واًحُئة واملـاذن اًعاكة
12 - 08 - 2020  

  2020ذوزت ٔبنخوجص 

اتزخي اإلخاتة اًوسازت املـيَة موضوغ اًسؤال  زمق اًسؤال

صاء اًس َست فاظمة ٌَمسدضازت احملرتمة، هصوان خاحئة ثسخة ابخلازح اًـاًلني امللازتة 3312  .اًَحَاوي اًُز
 وامللازتة اإلفًصلي واًخـاون اخلازحِة اًضؤون

 ابخلازح امللميني
11 - 11 - 2020  

2020 - 12 - 02 املِين واإلذماح اًضلي .اًـمصي اًس َست ٔبمال ٌَمسدضازت احملرتمة، ابخلازح اًـاًلني امللازتة ًٔلحصاء املِين املعري 3435  

2020 - 12 - 21 ازلاذََة .اًـمصي اًس َست ٔبمال ٌَمسدضازت احملرتمة، تعيفهيا اًعاهس َاث سائلي ٔبوضاغ ثفامق 3432  

2021 - 01 - 15 اًوظيَة اًرتتَة اًس َست ٔبمال ٌَمسدضازت احملرتمةاحملخةل،  مبََََة" املسَمني اًعَحة ملص "اًخـَميَة املؤسسة معري 4253  

 فًصق الاحتاذ امللصيب ٌَضلي
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 .اًـمصي

4186 
 جضُِسٍ مت اشلي اإلكَميي املسدضفى ٕاكالق اس متصاز ثسخة ذًزوص، إبكَمي اًعحَة اخلسماث ضـف

 .سزوال دمحم اًس َس ٌَمسدضاز احملرتمس يواث،  مٌش
2021 - 01 - 29 اًعحة  

 
 2020 ؤبنخوجص 2020اًفرتت اًفاظةل تني ذوزيت ٔبجًصي 

 اتزخي اإلخاتةاًوسازت املـيَة موضوغ اًسؤال  زمق اًسؤال

2020 - 09 - 28 وألرست واملساوات الاحامتؾَة واًخمنَة اًخضامن .اًخـال اًس َست ؿائضة ٌَمسدضازت احملرتمة، اظفال تسون الازامي اس خفاذت ؿسم 547  

  2020ذوزت ٔبنخوجص 

اتزخي اإلخاتة اًوسازت املـيَة موضوغ اًسؤال  زمق اًسؤال

 .اًخـال اًس َست ؿائضة ٌَمسدضازت احملرتمة، ابملعازاث اًس َازاث مصاتط مؽ ابخلازح اًـاًلني ٔبسمة 3612
 اجلوي واًيلي اًخلََسًة واًعياؿة اًس َاحة

 الاحامتؾي والاكذعاذ
26 - 11 - 2020  

 
 2020 ؤبنخوجص 2020اًفرتت اًفاظةل تني ذوزيت ٔبجًصي 

 اتزخي اإلخاتةاًوسازت املـيَة موضوغ اًسؤال  زمق اًسؤال

3475 
 ٌَمسدضاز احملرتم، اخلعويص اًخـَمي مؤسساث من اًـسًس متازسَ اشلي ألزؾن اًخرصف وكف

 .اًعاذي اًس َس مدازك
2020 - 09 - 17 اًرتتَة اًوظيَة  

2020 - 09 - 17 اًرتتَة اًوظيَة .ٌَمسدضاٍزن احملرتمني اًساذت ٔبؾضاء اجملموؿةواًخـَمي،  ٌَرتتَة اإلظاز كاهون من 14 املاذت ثفـَي 3528  

 2020ذوزت ٔبنخوجص 

 ازلس خوزي ازلميلصاظي الاحامتؾيفًصق ال

 ٍلوؿة اًىوهفسزاًَة ازلميلصاظَة ٌَضلي
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اتزخي اإلخاتة اًوسازت املـيَة موضوغ اًسؤال  زمق اًسؤال

4049 
اًس َس  ٌَمسدضاز احملرتم، ابمللصة الاوسان حللوق اًوظين املصنز زئُس املسميي دمحم اًس َس كضَة

 .حُسان احلق ؾحس
2020 - 10 - 13 الاوسان حلوق  

2020 - 10 - 20 وألرست واملساوات الاحامتؾَة واًخمنَة اًخضامن .ٌَمسدضاٍزن احملرتمني اًساذت ٔبؾضاء اجملموؿة، اًوظين اًخـاون موػفي وضـَة 3422  

3300 
ٌَمسدضاٍزن احملرتمني اًساذت ٔبؾضاء املس خجس،  هوزوان فريوي اهدضاز من الاحرتاًسة اًخساتري

 .اجملموؿة
2020 - 12 - 02 املِين واإلذماح اًضلي  

4061 
 اًس َس مدازك ٌَمسدضاز احملرتمابزلاذةل، " زجيًيس حصصاء "اًفٌسكِة ابًوحست اًيلاتَة املٌلزسة حٌلًة

 .اًعاذي
2020 - 12 - 02 املِين واإلذماح اًضلي  

2020 - 12 - 21 اًرتتَة اًوظيَة .حُسان احلق اًس َس ؾحس ٌَمسدضاز احملرتماذاوثيان،  اباكذٍص تسز اًخاَََُة اًثاهوًة وضـَة 4059  

3631 
ٌَمسدضاٍزن احملرتمني اًساذت ٔبؾضاء ، ازلاذََة توسازت ٌَمخرصفني اخلعويص الاسايس اًيؼام

 .اجملموؿة
2020 - 12 - 28 ازلاذََة  

3647 
 اًس َس ؾحس ٌَمسدضاز احملرتمحسمي،  ومجـة اًَوسفِة تني اًصاتط 2306 زمق ٌَعًصق املززًة احلاةل

 .حُسان احلق
2021 - 01 - 15 واملاء واٌَوحسدِم واًيلي اًخجِزي  

2021 - 01 - 15 اًـَمي واًححر اًـايل اًخـَمي .اًس َست ثصاي احلصص ٌَمسدضازت احملرتمةاملِين،  واًخىوٍن اًـايل اًخـَمي مٌحة من الاس خفاذت مـاًري 4038  

4066 
ٌَمسدضازت هوزوان،  ًفرٌيس املضاذ اٌَلاخ حول اًرسًٍصة اًخجازة إلظالق املـمتس اًلاهون اًس يس

 .اًس َست زخاء هساة احملرتمة
2021 - 01 - 29 اًعحة  
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 اًلسم اًساذش

 ٕاحعاء ؿام ًٔلس ئةل اًىذاتَة 

2020ٔبنخوجص ذالل ذوزت   
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 2020 أكتوبر  دورة– حسب الفرق واجملموعات –إحصاء عام لألسئلة الكتابية 
اجملموعة/ الفريق  عدد األسئلة اجملابة عدد األسئلة ادلطروحة 

األسئلة ادلطروحة خالل الفرتة  األسئلة ادلتبقاة
 الفاصلة بني الدورتني

األسئلة ادلطروحة خالل دورة 
 2020أكتوبر 

األسئلة اجملابة خالل  اجملموع
الفرتة الفاصلة بني 

 الدورتني

األسئلة اجملابة خالل دورة 
 2020أكتوبر 

 اجملموع

 180 131 49 517 57 210 250  وادلعاصرةةاألصال. ف
االستقاليل للوحدة والتعادلية. ف  89 04 05 98 03 07 10 

 100 68 32 627 85 39 503  والتنميةةالعدال. ف
احلركي. ف  22 02 08 32 00 03 03 

التجمع الوطين لألحرار. ف  808 119 350 1277 44 87 131 
االشرتاكي. ف  43 08 14 65 05 05 10 

االحتاد العام دلقاوالت ادلغرب. ف    03 02 02 07 00 00 00 
االحتاد ادلغريب للشغل. ف  27 00 06 33 02 05 07 

الدستوري الدميقراطي االجتماعي. ف  04 00 00 04 01 01 02 
الكونفدرالية الدميقراطية للشغل. م  45 10 15 70 02 09 11 

 00 00 00 27 05 01 21ادلستشاران عبد اللطيف أعمو وعدي 
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 شجريي

 اجملموع
 

1815 395 547 2757 138 316 454 
 

 
-  حسب الفرق واجملموعات – لألسئلة الكتابية ادلطروحة واجملابة رسم بياين  
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2020 دورة أكتوبر – حسب اجملاالت القطاعية –إحصاء عام لألسئلة الكتابية   

اجملموعة/ الفريق عدد األسئلة ادلطروحة عدد األسئلة اجملابة  
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األسئلة اجملابة خالل دورة  اجملموع
 2020أكتوبر 

األسئلة اجلاابة خالل 
الفرتة الفاصلة بني 

 الدورتني

األسئلة ادلطروحة خالل  اجملموع
 2020دورة أكتوبر 

األسئلة ادلطروحة خالل 
 الفرتة الفاصلة بني الدورتني

 األسئلة ادلتبقاة

110 67 43 538 102 97 
339 

االقتصاد وادلالية، الفالحة والصيد : )اجملال االقتصادي
البحري، الصناعة والتجارة، السياحة والصناعة التقليدية، الطاقة 

 (وادلعادن

الرتبية الوطنية، الصحة، الشغل واإلدماج :)اجملال االجتماعي 552 198 303 1053 59 173 232
ادلهين، الثقافة والشباب والرياضة، التضامن والتنمية االجتماعية، 

 (التعليم العايل والبحث العلمي

حقوق اإلنسان : )اجملال احلقوقي واإلداري والديين 114 07 21 142 08 11 19
 (والعالقات مع الربدلان، العدل، األوقاف والشؤون اإلسالمية

الداخلية، : )جمال الشؤون الداخلية والبنيات األساسية 781 93 116 990 27 59 86
 (التجهيز والنقل، إعداد الرتاب الوطين، الدفاع الوطين

الشؤون اخلارجية والتعاون االفريقي، : )جمال الشؤون اخلارجية 29 00 05 34 01 06 07
 (ادلغاربة ادلقيمني باخلارج

اجملموع  1815 395 547 2757 138 316 454
 

 
 
 

-  حسب اجملاالت القطاعية – لألسئلة الكتابية ادلطروحة واجملابة رسم بياين  
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 اًلسم اًساتؽ

 كاؿست املـعَاث اخلاظة ابًزتاماث وثـِساث اًساذت اًوسزاء

 -نٌل وزذث يف ٔبحوجهتم-
 

 
 

 
 

 التزامات وتعهدات السادة الوزراء خالل جلسات األسئلة الشفهيةبرامج، قاعدة ادلعطيات اخلاصة ب

 2020أكتوبر دورة 
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القطاع  موضوع السؤال جواب الوزير الذي يتضمن برناجما، التزاما أو تعهدا آجال التنفيذ
 احلكومي

ت.ر اجللسة  

-2021ازلدول اجلامـي 

2022 
 اًخـَمي اًـايل مبحارشت اؾامتذ ذفرت اًضواتط اًحَساقوحِة  كعاغ مواظةل ٕاظالخ

وٕاظالق ظَحاث اًـصوط خبعوض املساكل يف مجَؽ  اًوظيَة ًيؼام اًحاكًوزًوش،

. ًِشا اًيؼاماًخرععاث ابًًس حة 

ازلدول املسزيس واجلامـي 
 اًرتتَة اًوظيَة

 

 اجللسة األوىل

 أكتوبر 13
2020 

01 

 مبثاتة اًيؼام ألسايس ٌَخـَمي املسزيس 06.00حتَني ومصاحـة اًلاهون زمق  2020ازلوزت اخلًصفِة 

. اخلعويص وٕاحاةل مرشوغ اًلاهون ؿىل اًربملان

موكؽ كعاغ اًخـَمي اخلاض مضن 

 2030-2015ثزًني اسرتاثَجَة 

 اًرتتَة اًوظيَة

 

02 

 ٕاؿساذ اسرتاثَجَة خسًست ٌَهنوط تلعاغ اًعياؿة اًخلََسًة، ثرشانة مؽ قصف  ألصِص امللدةل

هتسف اًعياؿة اًخلََسًة وفِسزاًَة ملاوالث اًعياؿة اًخلََسًة واًرشاكء الٓدٍصن، 

ة ٕاىل حتسًس ًو  ؿىل اًًس َج الاكذعاذي ومٌاظة ٌَحفاع اًخساتري راث ألًو

 .اًضلي، وحتفزي اًعَة ؿىل مٌخوخاث اًعياؿة اًخلََسًة

ٕاؿساذ جصانمج ذاض ًخبَُٔي تـغ احلصف اًواؿست ٌضمي ثعوٍص مجَؽ املىوانث 

ق َة ٕاىل اًدسًو . واًخلٌَاث ومصاحي اإلهخاح من ثوفري املواذ ألًو

تَوزت زؤًة اسرتاثَجَة خسًست 

ًلعاغ اًعياؿة اًخلََسًة 

اًس َاحة واًعياؿة 

 اًخلََسًة 

03 
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 . مصاحـة هعاق ثعيَف املؤسساث اًفٌسكِة املعيفة اًلًصة اًـاخي

 املخـَق ابملؤسساث اًس َاحِة ؤبصاكل 80.14 ٕادصاح اًيعوض اًخيؼميَة ٌَلاهون 

. اإلًواء

ذمع وثعوٍص اًس َاحة ازلاذََة 

 

اًس َاحة واًعياؿة 

 اًخلََسًة 

04 

 2027يف ٔبفق 

 ٔبًف ُىذاز من 400 خنةل، 5.000.000 ٔبًف ُىذاز من اًًزخون، 300قصش 

ألدساز املمثصت، ونشكل جتِزي ؿسذ من اًِىذازاث تخلٌَة اًصي املوضـي يف ٕاظاز 

 .اجلَي ألدرض"اسرتاثَجَة 

ٕاصاكًَة ازهتان اًفالحة ابًخلَحاث 

امليادِة 

اًفالحة واًعَس 

 اًححصي

 اجللسة الثالثة

 أكتوبر 27
2020 

05 

 تسون حتسًس

َاث اًخـاكس اخلاظة إبهخاح اًسىن الاحامتؾي وسىن اًعحلة ٕاؿساذ  مصاحـة صامةل لً 

 .اًوسعى زلمع وثـٍزز اًلسزت اًرشائَة

 

مب ل الاًزتام احلىويم اًلايض 

حبعول اًعحلاث اًفلريت 

واملخوسعة ؿىل سىن الئق 

وثُسري اًوًوح ٌَسىن 

 ٕاؿساذ اًرتاة اًوظين

06 

 ألساتَؽ امللدةل

 

ة اًصاتعة تني ٔبفوزاز وسس بٔ فذح حتلِق يف  س حاة ثـرث ٔبصلال ظَاهة اًعًصق اجلًِو

سان . تني اًًو

ة واإلكَميَة  ظَاهة اًعصق اجلًِو

الٔنرث زواخا 

اًخجِزي واًيلي 

 اجللسة الرابعة واٌَوحسدِم واملاء

 نونرب 10
2020 

07 

إبكَمي ٔباكذٍص " اتمصي"إبكَمي تين مالل ، سس " اتنٍزصث"سس :  سسوذ 5تياء  2021  هسزت املَاٍ

 

اًخجِزي واًيلي 

 واٌَوحسدِم واملاء
08 
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كَمي ٔبًسالل، وثـََة ابٕ " واذ خلرض"إبكَمي فىِم، سس " َدٌْم ْنُصو"ٕاذاوثيان، سس 

 .إبكَمي سعاث"  ٕامفوث"سس 

ازلاز اًحَضاء تلسزت مبسًية حبص الاًرشوغ يف اخلعواث اإلحصائَة ملرشوغ حتََة مِاٍ 

.  مالًري ذزمه10 مََون مرت مىـة وجلكفة ماًَة ثياُز 300اسدِـاتَة ثعي ٕاىل 

 كًصحا

 .ٕاحساج اًض حاك اًوحِس ًدسَِي وثلًصة اخلسماث من املصثفلني وثـٍزز اًصمقية

 

اًخبٔدص احلاظي يف جحز املواؾَس 

زلى اًواكةل اًوظيَة ٌَسالمة 

اًعصكِة 

اًخجِزي واًيلي 

 واٌَوحسدِم واملاء

09 

2020 

اخملخاز "، "دمحم اخلامس"، "نسًة اًربهة: " مََاز ذزمه8 سسوذ نربى جلكفة 5تياء 

 مََاز مرت مىـة 2.3، واًيت س خضَف   "اًصثحة"، "تين ؾزميان"، "اًسويس

. ٌَعاكة اًخرًزًِة

تياء اًسسوذ تحالذان 
اًخجِزي واًيلي 

 واٌَوحسدِم واملاء

10 

 2025يف ٔبفق 

 %.52 اًصفؽ من وس حة اًعاكاث املخجسذت يف املزجي اًعايق ٌَملصة ٕاىل -

 

حعَةل اإلسرتاثَجَة اًعاكِة 

 اًوظيَة

 

 اًعاكة واملـاذن واًحُئة

 

11 

 ٕاىل ثـحئة ؾرشت ب الف نفاءت ملصتَة ملمية ابخلازح يف ٕاظاز اًربانمج اًوظين اًسـي-  2030يف ٔبفق 

. اجلسًس ًخـحئة اًىفاءاث

 ثـحئة اًىفاءاث امللصتَة ابخلازح

 

 امللازتة امللميني ابخلازح

 
 اجللسة اخلامسة

 نونرب 17
2020 

12 

ٕاؿساذ وثيفِش وثزًني اًربانمج اًّعيب اجلِوي هبسف ثفاذي اًيلائط املصظوذت فامي  2021اتخساء من س ية  وضـَة امليؼومة اًعحَة يف ػي   13 اًعحة
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ة ًـصط  خيط ثيؼمي ؾصط اًـالخاث واخلًصعة اًعحَة واخملّععاث اجلًِو

، 2021اًـالخاث، وجرسًؽ وزص ثـممي اًخلعَة اًعحَة اًضامةل اهعالكا من س ية 

واؾامتذ دعوظَة اًلعاغ يف ٕاظاز هؼام خسًس ٌَوػَفة اًـمومِة اًعحَة نيؼام 

ة مَفاث حتسني ػصوف معي املِيَني اًعحَني  نفِي حبي مضالك امليؼومة وجسًو

س اخلسماث اًّعحَة امللسمة ٌَمواظيني، وضٌلن اإلهعاف  جلك فئاهتم وحتفزيمه، وجتًو

واملساوات يف اًوًوح ٕاىل اًـالخاث ثضلك ؿاذل، والاص خلال ؿىل وزص ٕاظالخ 

ادذالالث هؼام املساؿست اًعحَة ٌَفئاث املـوست، و مصاحـة اًرتساهة اًلاهوهَة اًعحَة 

وثيلِحِا وجتمَـِا، ووضؽ هؼام مـَومايت مٌسمج ٌَصفؽ من مس خوى ثستري املوازذ 

اًخرشًة مبرخَف املصانز الاسدضفائَة، والاسدامثز ألمثي الثفاكِاث اًرشانة 

واًخـاون يف اجملال اًعحي مؽ خمخَف اًفاؿَني يف اًلعاغ اخلاض واًلعاغ اًـام 

. وادلاؿاث اًرتاتَة

 ألسمة اًوابئَة املخفامقة

 

.  ثلسمي اخلسماث ابملواؾَس ؿرب ثعحَق ذاض تحـغ املصانز اًلٌعََة 2020كدي ممت س ية 

ٕاظالق مٌؼوماث زمقية اخلسماث اًلٌعََة وثُسري ًووح املصثفلني ٕاٍهيا ؿرب اًحواتة 

الاًىرتوهَة الس امي احلاةل املسهَة، وثوفري ذسمة جتسًس حواس اًسفص اًحَومرتي ؾن 

ثُسري وجسَِي اخلسماث امللسمة 

مللازتة اًـامل 
 امللازتة امللميني ابخلازح

اجللسة 
 السادسة

 نونرب 24
2020 

14 
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 .تـس، وزمقية ٔبذاء اًصسوم، واؾامتذ اًخمنرب اإلًىرتوين، واحلفغ اإلًىرتوين ٌَواثئق

. مواظةل اجلِوذ ًخخس َط املساظص من ٔبخي اًصفؽ من وثريت ثيفِش ألحاكم اًلضائَة  ثيفِش ألحاكم اًلضائَة   15 اًـسل

ٕاؿاذت اًيؼص يف جصانمج سىن اًعحلة املخوسعة سواء ؿىل مس خوى ألسـاز ٔبو  اًلًصة اًـاخي

. املساحة هبسف ثوفري سىن الئق ملـؼم رشاحئ اًعحلة املخوسعة

 ثضبٔن تَؽ اًـلازاث يف ظوز 12.107ٕاظساز مصسوم هيسف ٕاىل ثفـَي اًلاهون زمق 

اإلجناس ًخـَق تضٌلانث ٕاهناء ألصلال، وضٌلانث اسرتخاغ ألكساظ املؤذات يف حاةل 

. ؿسم ثيفِش تَؽ اًـلاز يف ظوز اإلجناس، وهَفِة ٔبذاء ألكساظ

ظـوتة حعول اًعحلاث اًفلريت 

 واملخوسعة ؿىل سىن الئق

 

ٕاؿساذ اًرتاة اًوظين 

 اجللسة السابعة

 دجنرب 01
2020 

16 

ثـسًي كاهون اًخـًوغ ؾن فلسان اًضلي ًخحسني وثخس َط رشوظ الاس خفاذت من  اًلًصة اًـاخي

 .اًخـًوغ ؾن فلسان اًضلي وٕاحاًخَ ؿىل اًربملان

 

اس خفاذت ٔبحصاء اًلعاغ اخلاض 

من اًخـًوغ ؾن فلسان اًضلي 

اًضلي واإلذماح 

 املِين

17 

مصاحـة اًلصاز املضرتك تني وسازت اًـسل وسازت الاكذعاذ واملاًَة وٕاظالخ اإلذازت  

ضاث فئة املفوضني اًلضائَني  .املخـَق تخـًو

حمسوذًة املوازذ اًخرشًة امللكفة 

إبحصاءاث اًخحََف وثيفِش ألحاكم 

 اًلضائَة

 

 اًـسل
 اجللسة الثامنة

 دجنرب 08
2020 

18 
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. مصاحـة صامةل ٌَلاهون امليؼم ملِية املفوضني اًلضائَني

مـاجلة ٕاصاكل اًخَوج اًياجت ؾن هفاايث مـارص اًًزخون من ذالل -  اًلًصة اًـاخي

ة فاش - ثزًني املضاًزؽ املخـَلة تدمثني اًحُئة املخضمية يف جصانمج اًخمنَة اجلًِو

.  مََون ذزمه100مىٌاش، جلكفة ماًَة ثلسز ة 

 ثَوج واذ س حو

 

اًخجِزي واًيلي 

 واٌَوحسدِم واملاء

 اجللسة التاسعة

 دجنرب 22
2020 

19 

ثـممي ثلعَة ادلاؿاث اًلصوًة مبؤسساث ٕاؿساذًة ًخفاذي املضلك املصثحط مبصحةل  تسون حتسًس

ني اإلؿساذي واًخبًَُٔل ة ثضم املس خًو . اإلؿساذي وذَق منورح خسًس ملصهحاث حصتًو

حمازتة اًِسز والاهلعاغ 

املسزس َني 
اجللسة احلادية  اًرتتَة اًوظيَة 

 عشر

 2021 يناير 5

20 

اًصفؽ من ؿسذ املسازش ادلاؿاثَة  . مسزسة حٌلؿاثَة ثرشانة مؽ اًحيم ألوزويب ًالسدامثز150تياء  2022-2026

ابًـامل اًلصوي 
 21 اًرتتَة اًوظيَة 

ٕاؿساذ مرشوغ كاهون ًوفص ٕاماكهَاث كاهوهَة ٕاضافِة ملفديش اًضلي وملفديش اًضٌلن  اًلًصة اًـاخي

ا من اإلحصاءاث  الاحامتؾي من ٔبخي حتسني معََة اًضحط وزفؽ اًـلوابث وكرُي

. اًيت متىن من فـاًَة وجناؿة ثسذالث هجاس اًخفذُش

اإلحصاءاث املخزشت إلحداًزة 

اًخرصحي ابٔلحصاء من ظصف 

ٔبزابة اًـمي 

اًضلي واإلذماح 

املِين 

اجللسة الثالثة 
 عشر

 يناير 26
2021 

22 

 مََون ذزمه، هتم اًعَاهة واًحياء 340 لكم من اًعصق ومًضبٔت فٌَة مبحَف 167جصجمة  2021-2023

 . مََون ذزمه35 هََومرت من اًعصق اًلصوًة مبحَف   40وظَاهة املًضبٓث اًفٌَة و

 ثبَُٔي اًعصق إبكَمي ازلًزوص

 

اًخجِزي واًيلي 

واٌَوحسدِم واملاء 

اجللسة الرابعة 
 عشر

 فرباير 02
2021 

23 
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 مصلحة األسئلة
    www.parlement.ma: املوقـع االلكرتونـي

 questions.orales@gmail.com:   البـريد االلكرتونـي
 

 

 

 
 

 


