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اًـٌػوان ا ألولُِ :ـانـي اًطحـة اًـمومِـة
 Iػ اًَِالك اًطحَة الؤدارًة
 - 1الؤدارة املصنزًة
 أأمص ؾـسد ً 1064س ية  1974مؤرخ يف  28هومفرب ً 1974خـَق تضحط رممة وزارة اًطحة ومشمولت أأهؼارُا. أأمص ؿسد ً 288س ية  1975مؤرخ يف  14ماي ً 1975خـَق ابؤحساث ثفلسًة اؤدارًة توزارة اًطحة اًـمومِة. أأمص ؿسد ً 488س ية  1980مؤرخ يف  2ماي ً 1980خـَق ابؤحساث دعة مسٍص ؿام ٌَطحة اًـمومِة توزارة اًطحةاًـمومِة.
 أأمص ؾـسد ً 793س ية  1981مؤرخ يف  9حوان ً 1981خـَق تدٌؼمي مطاحل الؤدارة املصنزًة ًوزارة اًطحة نٌل متثيلِحَ وؤامتامَ اب ألمص ؾـسد ً 757س ية  1982املؤرخ يف  5ماي  1982وا ألمص ؿسد ً 1433س ية  1984املؤرخ يف 3
دٌسمرب  1984وا ألمص ؾـسد ً 1406س ية  1985املؤرخ يف  8هومفرب  1985وا ألمص ؾـسد ً 470س ية  1998املؤرخ يف
 23فِفصي  1998وا ألمص ؿسد ً 2357س ية  2000املؤرخ يف  17أأنخوجص  2000وا ألمص ؿسد ً 746س ية  2006املؤرخ
يف  13مارس  2006وا ألمص ؿسد ً 3017س ية  2007املؤرخ يف  27هومفرب  2007وا ألمص ؾـسد ً 3939س ية 2014
املؤرخ يف  24أأنخوجص .2014
* *-حتمَي ا ألمص ؿسد ً 793س ية  1981املخـَق ثيؼمي مطاحل الؤدارة املصنزًة ًوزارة اًطحة وفق ٍلوع اًخـسًالت
املسذةل ؿَََ [هص اكمي].
* *-حتمَي رمس تَاين ملطاحل الؤدارة املصنزًة ًوزارة اًطحة.
 - 2الؤدارات اجلِوًة
 أأمص ؾـسد ً 1668س ية  2010مؤرخ يف  5حوًََة ً 2010خـَق تضحط مشمولت الؤدارات اجلِوًة ٌَطحةوثيؼميِا.
 IIػ اًَِالك اًطحَة والؤسدشفائَة اًـمومِة
 - 1أأحاكم ؿا ّمة
مؤرخ يف  27حوًََة ً 2004خـَّق حبٌلًة املـعَات اًشرطَة.
 كاهون أأسايس ؿسد ً 63س ية ّ 2004مؤرخ يف  29حوًََة ً 1991خـَّق ابًخيؼمي اًط ّحي.
 كاهون ؿسد ً 63س ية ّ 1991 أأمص ؿسد ً 36س ية  1972مؤرخ يف  29خاهفي ً 1972خـَق ابؤحساث وسام ٌَطحة اًـمومِة . أأمص ؿسد ً 2123س ية  2001مؤرخ يف  10سخمترب ً 2001خـَق تخلَري أأسٌلء تـظ املؤسسات اًـمومِة.1

املؤسسات اًـمومِة ذات اًطحلة الؤدارًة
اًدسمَة اجلسًسة

اًدسمَة اًلسمية
املـِس اًلويم ٌَطحة اًـمومِة
املصنز اًلويم ًيلي ادلم
املصنز اًلويم ٌَحٌلًة من ا ألشـة
املصنز اًلويم ٌَحشر من هخاجئ اس خـٌلل ا ألدوًة
املصنز اًلويم ٌَعة املسريس واجلامـي
املصنز اًلويم ٌَهنوض جزرع ا ألؾضاء

املـِس اًوظين ٌَطحة
أأمص ؿسد ً 4775س ية  2014مؤرخ يف  29دٌسمرب 2014
ًخـَق تخلَري جسمَة مطاحل ومؤسسات معومِة اتتـة ًوزارة
اًطحة.
املصنز اًوظين ًيلي ادلم
املصنز اًوظين ٌَحٌلًة من ا ألشـة
املصنز اًوظين ٌَحشر من هخاجئ اس خـٌلل ا ألدوًة
املصنز اًوظين ٌَعة املسريس واجلامـي
املصنز اًوظين ٌَهنوض جزرع ا ألؾضاء

املؤسسات اًـمومِة اًيت ل حىديس ضحلة اؤدارًة
اًدسمَة اًلسمية

اًدسمَة اجلسًسة

ادلًوان اًلويم ً ألرسة واًـمصان اًخرشي

ادلًوان اًوظين ً ألرسة واًـمصان اًخرشي

املـِس اًلويم ألمصاض ا ألؾطاب

املـِس اًوظين ألمصاض ا ألؾطاب
* املـِس اًوظين "امليجي جن محَسة" ألمصاض ا ألؾطاب (هلح
مبلذىض ا ألمص ؿسد ً 66س ية  2012املؤرخ يف  2مارس .)2012

املـِس اًلويم ٌَخلشًة واًخىٌوًوحِا اًلشائَة

املـِس اًوظين "زُري اًلالل" ٌَخلشًة واًخىٌوًوحِا اًلشائَة

املـِس اًوظين ٌَخلشًة واًخىٌوًوحِا اًلشائَة

 أأمص ؿسد ً 846س ية  2002مؤرخ يف  17أأفصًي ً 2002خـَق تضحط مـاًري ثطيَف اًَِالك اًطحَة اًـمومِة نٌل متاؤمتامَ اب ألمص ؿسد ً 133س ية  2010املؤرخ يف  1فِفصي .2010
 أأمص ؿسد ً 2180س ية  2012مؤرخ يف  11سخمترب ً 2012خـَق ابؤحساث وثيؼمي اجلوائز اًوظيَة ًالمذَاز يف جمالاخلسمات اًطحَة.
 أأمص حىويم ؿسد ً 1123س ية  2019مؤرخ يف  9دٌسمرب ً 2019خـَق تضحط رشوط وؤاحصاءات اؤس ياد احلوافزيف جمال اًخويق من اًفساد.
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 أأمص حىويم ؿسد ً 1124س ية  2019مؤرخ يف  9دٌسمرب ً 2019خـَق تضحط أآًَات وضَف ومـاًري اؤس ياد ماكفبأةماًَة ٌَمحَلني ؾن اًفساد.
كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  22حوًََة ً 1999خـَق تضحط مـاًري الارثلاء اؤىل هؼام وحسة اًححرداذي اًَِالك اًطحَة اًـمومِة.
كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  24سخمترب ً 2014خـَق تضحط كائـمة املؤسسات اًطحَة ذات اًطحلةاجلامـَة واملسدشفِات اجلِوًة واملسدشفِات احملَِـة وجمامؽ اًطحة ا ألساس َة.
كصار مشرتك من وزٍص املاًَة ووزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  29سخمترب ً 2010خـَق تضحط الثفاكِة الؤظارًةٌَرشانة تني اًَِالك اًطحَة اًـمومِة.
 - 2اًَِالك اًطحَة ذات اًطحلة الؤدارًة
ٌَخرصف ًس ية ( 1990اًفطي
مؤرخ يف  30دٌسمرب ً 1989خـَّق تلاهػػون املاً َّة
ّ
كاهون ؿسد ً 115س ية ّ 1989 (70مٌَ  :اؤحساث املس خوضف املخـسد الادذطاضات تخووس وجن ؾػصوس و أأرايهة واملًس خري وضفاكس).
مؤرخ يف  27دٌسمرب ً 1993خـَق تلاهون املاًَة ًس ية ( 1994اًفطي  29مٌَ) :
كاهون ؿسد ً 125س ية ّ 1993اؤحساث املس خوضف املخـسد الادذطاضات ابملِسًة وانتي وابخة.
مؤرخ يف  25دٌسمرب ً 1995خـَّق تلاهون املاًَة ًس ية ( 1996اًفطي  27مٌَ) :
كاهون ؿسد ً 109س ية ّ 1995اؤحساث املس خوضف املخـسّ د الادذطاضات ابًاكف وس َسي توزًس وثعاوٍن وكاثس.
 أأمص ؾـسد ً 1130س ية  1981مؤرخ يف أأول سخمتدػص ً 1981خـَق ابؤحساث وضحط رشوط اؤس ياد اخلعط اًوػَفِةابملؤسسات اًـمومِة اًخاتـة ًوزارة اًطحة اًـمومِـة وهَفِة ثبأخريُا.
 أأمص ؾـسد ً 1634س ية  1981مؤرخ يف  30هومفرب ً 1981خـَق تضحط اًخيؼمي اًـام ادلاذًل ٌَمسدشفِات واملـاُسواملصانز اخملخطة اًخاتـة ًوزارة اًطحة اًـمومِة.
مؤرخ يف  7أأنخوجص ً 1996خـَّق تخلَري أأسٌلء تـظ املؤسسات اًـمومِة.
 أأمص ؿسد ً 1864س ية ّ 1996اًدسمَة اجلسًسة
اًدسمَة اًلسمية
ٍلؽ اًطحة ا ألساس َة تخووس
املس خوضف املخـسد الؤدذطاضات تخووس
ٍلؽ اًطحة ا ألساس َة تنب ؾصوس
املس خوضف املخـسد الؤدذطاضات تنب ؾصوس
ٍلؽ اًطحة ا ألساس َة تبأرايهة
املس خوضف املخـسد الؤدذطاضات تبأرايهة
ٍلؽ اًطحة ا ألساس َة تحزنرت
املس خوضف املخـسد الؤدذطاضات تحزنرت
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املس خوضف املخـسد الؤدذطاضات تياتي
املس خوضف املخـسد الؤدذطاضات تحاخة
املس خوضف املخـسد الؤدذطاضات ابًاكف
املس خوضف املخـسد الؤدذطاضات ابًلريوان
املس خوضف املخـسد الؤدذطاضات ثسوسة
املس خوضف املخـسد الؤدذطاضات ابملًس خري
املس خوضف املخـسد الؤدذطاضات ابملِسًة
املس خوضف املخـسد الؤدذطاضات تطفاكس
املس خوضف املخـسد الؤدذطاضات ثس َسي توزًس
املس خوضف املخـسد الؤدذطاضات تلاثس
املس خوضف املخـسد الؤدذطاضات تخعاوٍن

ٍلؽ اًطحة ا ألساس َة تياتي
ٍلؽ اًطحة ا ألساس َة تحاخة
ٍلؽ اًطحة ا ألساس َة ابًاكف
ٍلؽ اًطحة ا ألساس َة ابًلريوان
ٍلؽ اًطحة ا ألساس َة ثسوسة
ٍلؽ اًطحة ا ألساس َة ابملًس خري
ٍلؽ اًطحة ا ألساس َة ابملِسًة
ٍلؽ اًطحة ا ألساس َة تطفاكس
ٍلؽ اًطحة ا ألساس َة ثس َسي توزًس
ٍلؽ اًطحة ا ألسااس َة تلاثس
ٍلؽ اًطحة ا ألساس َة تخعاوٍن

مؤرخ يف  10فِفصي ً 1998خـَّق ابؤحساث مؤسسات معومِة( .املسدشفى احملًل تحرئ
 أأمص ؿسد ً 387س ية ّ 1998احلفي ،املسدشفى احملًل ابًياػورٍ ،لؽ اًطحة ا ألساس َة ابًلرصٍنٍ ،لؽ اًط ّحة ا ألساس َة تلفطة).
 أأمص ؿسد ً 1142س ية  1998مؤرخ يف  18ماي ً 1998خـَق ابؤحساث مؤسسة معومِة ٌَطحة (املصهة اًطحيجبحي اًوسط).
مؤرخ يف  16هومفرب ً 1998خـَّق ابؤحساث مؤسسات معومِة (مسدشفى
 أأمص ؿسد ً 2249س ية ّ 1998اذلامات ،مسدشفى اًفوارٍ ،لؽ اًطحة ا ألساس َة جزقوانٍ ،لؽ اًط ّحة ا ألساس َة جبيسوتةٍ،لؽ اًط ّحة ا ألساس َة
ثسََاهةٍ ،لؽ اًط ّحة ا ألساس َة تخوزرٍ ،لؽ اًط ّحة ا ألساس َة تلدًلٍ ،لؽ اًطحة ا ألساس َة مبسهنيٍ ،لؽ اًط ّحة
ا ألساس َة جبصتة).
 أأمص ؿسد ً 2825س ية  2000مؤرخ يف  27هومفرب ً 2000خـَق تدٌؼمي ادلوائص اًطحَة نٌل مت ثيلِحَ اب ألمص ؿسدً 517س ية  2003املؤرخ يف  10مارس .2003
مؤرخ يف  8مارس ً 2001خـَّق ابؤحساث مؤسسة معومِة «ٍلؽ اًط ّحة ا ألساس َة
 أأمص ؿسد ً 668س ية ّ 2001تخووس اًشٌلًَة».
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مؤرخ يف  8مارس ً 2001خـَّق تخلَري جسمَة ٍلؽ اًط ّحة ا ألساس َة تخووس وضحط
 أأمص ؿسد ً 669س ية ّ 2001ًخىون مهنا.
مصانز اًط ّحة ا ألساس َة اًيت ّ
مؤرخ يف  13مارس ً 2001خـَّق ابؤحساث مؤسسة معومِة « ٍلؽ اًط ّحة ا ألساس َة
 أأمص ؿسد ً 702س ية ّ 2001مبٌّػوتة» .
مؤرخ يف  6أأنخوجص ً 2003خـَّق تضحط اًخيؼمي الؤداري واملايل ٌَمسدشفِات اجلِوًة
 أأمص ؾـسد ً 2070س ية ّ 2003ونشكل ظصق سريُا.
مػؤرخ يف  23سخمترب ً 2004خـَّق تضحط ظصق و أأساًَة اهخزاب رئُس اٌَجية
* كصار من وزًػص اًط ّحة اًـمومِة ّ
اًعحَة ابملسدشفِات اجلِوًـة.
مؤرخ يف  31ماي ً 2004خـَق ابؤحساث مؤسسة معومِةٍ« .لؽ اًط ّحة ا ألساس َة
 أأمص ؿسد ً 1260س ية ّ 2004مزنل شاهص ؾلارب»
 أأمص ؿسد ً 2720س ية  2004مؤرخ يف  21دٌسمرب ً 2004خـَق ابؤحساث مؤسسة معومِة (املسدشفى احملًل مباخيتَـحاس).
 أأمص ؿسد ً 2769س ية  2004مؤرخ يف  31دٌسمرب ً 2004خـَق ابؤحساث مؤسسة معومِة (املسدشفى احملًل تيرب). أأمص ؿسد ً 989س ية  2014مؤرخ يف  28خاهفي ً 2014خـَق ابؤحساث مؤسسة معومِة ذات ضحلة اؤدارًة "املسدشفى اجلِوي تيفعة".
 أأمص ؿسد ً 990س ية  2014مؤرخ يف  28خاهفي ً 2014خـَق ابؤحساث مؤسسة معومِة ذات ضحلة اؤدارًة"املسدشفى اجلِوي تعربكة".
 أأمص ؿسد ً 1548س ية  2014مؤرخ يف  30أأفصًي ً 2014خـَق ابؤحساث مؤسسة معومِةٍ .لؽ اًطحة ا ألساس َةجبحًِاهة.
 أأمص حىويم ؿسد ً 669س ية  2016مؤرخ يف  6حوان ً 2016خـَق تخلَري جسمَة مؤسسة معومِة .اًدسمَة احلاًَة(املسدشفى اجلِوي تلصكٌة) اًدسمَة اجلسًسة (املسدشفى اجلِوي "سَمي احلرضي" تلصكٌة).
 ا ألمص احلىويم ؿسد ً 338س ية  2018املؤرخ يف  6أأفصًي  2018املخـَق ابؤحساث املسدشفى احملًل ابًرشاردة. ا ألمص احلىويم ؿسد ً 339س ية  2018املؤرخ يف  6أأفصًي  2018املخـَق ابؤحساث املسدشفى احملًل جبومني. ا ألمص احلىويم ؿسد ً 585س ية  2018املؤرخ يف  3حوًََة  2018واملخـَق تخلَري جسمَة مؤسسة معومِة( .اًدسمَةاًلسمية املسدشفى احملًل تلََخِة اًدسمَة اجلسًسة املسدشفى احملًل اؤجصاُمي اًلصيب تلََخِة)
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 كصار من اًوزٍص ا ألول مؤرخ يف أأول مارس ً 1995خـَق تضحط املياظق اًطحَة ذات ا ألوًوًة ؤلس ياد تـظالامذَازات ًفائسة تـظ ا ألسالك اخلاضة توزارة اًطحة اًـمومِة اذلٍن ًـمَون هبا يف تـظ الادذطاضات نٌل مت
املؤرخ يف  26فِفصي  2005واًلصار املؤرخ يف  17مارس
املؤرخ يف  19سخمترب  2003واًلصار ّ
ثيلِحَ وؤامتامَ ابًلصار ّ
 2007واًلصار املؤرخ يف  14أأوت  2009واًلصار املؤرخ يف  8أأوت .2011
 كصار من وزٍصي اًطحة اًـمومِة واًخـَمي اًـايل مؤرخ يف  14أأوت ً 1997خـَق مبيح اًطحلة اجلامـَة ًلسم أأمصاضا ألذن وا ألهف واحليجصة مبسدشفى انتي.
 كصار من وزٍصي اًخـَمي اًـايل واًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  6خاهفي ً 1999خـَق مبيح اًطحلة اجلامـَة ًلسم أأمصاضاملـسة وا ألمـاء مبسدشفى "َلس اًعاُص املـموري" تياتي.
 كصار من وزٍصي اًخـَمي اًـايل واًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  6خاهفي ً 1999خـَق مبيح اًطحلة اجلامـَة ًلسم أأمصاضاًًساء واًخوًَس تياتي.
 كصار من وزٍصي اًخـَمي اًـايل واًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  6خاهفي ً 1999خـَق مبيح اًطحلة اجلامـَة ًحـظ ا ألكسامالؤسدشفائَة مبسدشفى اؤجن اجلزار ابًلريوان ( كسم اًعة اًيفساين وكسم حصاحة املساكل اًحوًَة).
 كصار من وزٍصي اًخـَمي اًـايل واًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  25أأفصًي ً 2001خـَق مبيح اًطحلة اجلامـَة ًلسماؤسدشفايئ مبسدشفى "َلس اًعاُص املـموري" تياتي.
 كصار من وزٍصي اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي واًخىٌوًوحِا واًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  7فِفصي ً 2003خـَق مبيحاًطحلة اجلامـَة ًلسم اجلصاحة مبسدشفى زقوان.
 كصار من وزٍصي اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي واًخىٌوًوحِا واًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  18هومفرب ً 2003خـَق مبيحاًطحلة اجلامـَة ًلسم الاشـة مبسدشفى اؤجن اجلزار ابًلريوان.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  28مارس ً 2005خـَق تخلَري جسمَة مسدشفى دوار ُُرش اًخضامن:"مسدشفى اًخضامن".
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  28حوًََة ً 2007خـَق تخلَري جسمَة مسدشفى خَمة. كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي واًخىٌوًوحِا ووزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  22أأنخوجص ً 2007خـَقمبيح اًطحلة اجلامـَة ًلسم خمرب اًحَوًوحِا ابملسدشفى اجلِوي "َلود املاظصي" تبأرايهة.
 كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي واًخىٌوًوحِا ووزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  22أأنخوجص ً 2007خـَقمبيح اًطحلة اجلامـَة ًلسم ا ؤلس خـجايل ابملسدشفى اجلِوي تنب ؾصوس.
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 كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي واًخىٌوًوحِا ووزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ فػي  22أأنخوجص ً 2007خـَقمبيح اًطحلة اجلـامـَة ألكسـام اًعة اًرشؾػي وحصاحة اًـؼام و أأمصاض املـسة وا ألمـاء ابملسدشفى اجلِوي "احلحُة
توكعفة" تحزنرت.
 كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي واًخىٌوًوحِا ووزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  29أأنخوجص ً 2007خـَقمبيح اًطحلة اجلـامـَة ًلسم ا ألشـة ابملسدشفى اجلِوي تنب ؾصوس.
 كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي واًخىٌوًوحِا ووزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  13مارس ً 2008خـَقًخـَق مبيح اًطحلة اجلامـَة ًلسم الؤهـاش اًعيب ابملسدشفى اجلِوي "احلحُة توكعفة" تحزنرت.
 كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي واًخىٌوًوحِا ووزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  10حوان ً 2008خـَقمبيح اًطحلة اجلامـَة ًلسم اًحَوًوحِا اًعحَة ابملسدشفى اجلِوي "َلود املاظصى" تبأرايهة.
 كصار من وزٍص ادلاذََة واًخمنَة احملََة وزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي واًخىٌوًوحِا ووزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخيف  7أأوت ً 2009خـَق ابؤس ياد اًطحلة الؤسدشفائَة اجلامـَة اؤىل تـظ أأكسام مسدشفى كوات ا ألمن ادلاذًل
ابملصىس.
 كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي واًخىٌوًوحِا ووزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  24أأوت ً 2009خـَقمبيح اًطحلة اجلامـَة ًلسم حصاحة اًـؼام واًلكومِات مبسدشفى احلحُة توركِحة مبسهني.
 كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل ووزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  13حوًََة ً 2010خـَق مبيح اًطحلة اجلامـَة ًلسماًعة اًرشؾي ابملسدشفى اجلِوي "اؤجن اجلزار " ابًلريوان.
 كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي ووزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  23أأوت ً 2010خـَق مبيح اًطحلةاجلامـَة ًلسم اجلصاحة اًـامة ابملسدشفى اجلِوي "احلحُة تو كعفة" تحزنرت.
 كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي ووزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  13دٌسمرب ً 2010خـَق مبيح اًطحلةاجلامـَة ًلسم ظة اًًساء واًخوًَس ابملسدشفى اجلِوي "اؤجن اجلزار" ابًلريوان.
 كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي ووزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  13دٌسمرب ً 2010خـَق مبيح اًطحلةاجلامـَة ًلسم حصاحة اًـؼام واًلكومِات ابملسدشفى اجلِوي "اؤجن اجلزار" ابًلريوان.
 كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي ووزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  19أأنخوجص ً 2011خـَق مبيح اًطحلةاجلامـَة ًلسم ظة ا ألذن وا ألهف واحليجصة ابملسدشفى اجلِوي "َلس اًعاُص املـموري" تياتي.
 كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي ووزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  19أأنخوجص ً 2011خـَق ثسحةاًطحلة اجلامـَة من كسم اًطَسةل مبسدشفى "اًعاُص ضفص" ابملِسًة.
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 كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي ووزٍص اًطحة مؤرخ يف  31ماي ً 2012خـَق مبيح اًطحلة اجلامـَةًلسم اجلصاحة اًـامة ابملسدشفى اجلِوي "َلود املاظصي" تبأرايهة.
 كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي ووزٍص اًطحة مؤرخ يف  31ماي ً 2012خـَق مبيح اًطحلة اجلامـَةًلسم أأمصاض اًًساء واًخوًَس ابملسدشفى اجلِوي مبزنل متمي.
 كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي ووزٍص اًطحة مؤرخ يف  17خاهفي ً 2013خـَق مبيح اًطحلة اجلامـَةًلسم حصاحة اًـؼام واًلكومِات ابملسدشفى اجلِوي ابًلرصٍن.
 كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي ووزٍص اًطحة مؤرخ يف  17خاهفي ً 2013خـَق مبيح اًطحلة اجلامـَةًلسم اجلصاحة اًـامة ابملسدشفى اجلِوي ثس َسي توزًس.
 كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي ووزٍص اًطحة مؤرخ يف  19أأوت ً 2013خـَق مبيح اًطحلة اجلامـَةًلسم أأمصاض اًلَة واًرشاًني ابملسدشفى اجلِوي "احلحُة توكعفة" تحزنرت.
 كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي ووزٍص اًطحة مؤرخ يف  16سخمترب ً 2013خـَق مبيح اًطحلة اجلامـَةًلسم أأمصاض اًلَة ابملسدشفى اجلِوي "احلحُة توركِحة" مبسهني.
 كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي ووزٍص اًطحة مؤرخ يف  19سخمترب ً 2013خـَق مبيح اًطحلة اجلامـَةًلسم اًخزسٍص والؤهـاش ابملسدشفى اجلِوي "َلس اًعاُص املـموري" تياتي.
 كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل و اًححر اًـَمي ووزٍص اًطحة مؤرخ يف  1هومفرب ً 2013خـَق مبيح اًطحلة اجلامـَةًلسم اًطَسةل مبسدشفى اًصاتعة تخووس.
 كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي ووزٍص اًطحة مؤرخ يف  1هومفرب ً 2013خـَق مبيح اًطحلة اجلامـَةًلسم اًطَسةل مبصنز الؤضاابت واحلصوق اًحََلة تنب ؾصوس.
 كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي ووزٍص اًطحة مؤرخ يف  1هومفرب ً 2013خـَق مبيح اًطحلة اجلامـَةًلسم اًطَسةل ابملـِس اًوظين ٌَخلشًة واًخىٌوًوحِا اًلشائَة.
 كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي ووزٍص اًطحة مؤرخ يف  1هومفرب ً 2013خـَق مبيح اًطحلة اجلامـَةًلسم اًطَسةل مبسدشفى ؾحس اًصحٌلن مايم ً ألمصاض اًصئوًة تبأرايهة.
 كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل و اًححر اًـَمي ووزٍص اًطحة مؤرخ يف  1هومفرب ً 2013خـَق مبيح اًطحلة اجلامـَةًلسم اًطَسًَة مبسدشفى اًعاُص ضفص ابملِسًة.
 كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي ووزٍص اًطحة مؤرخ يف  1هومفرب ً 2013خـَق مبيح اًطحلة اجلامـَةًلسم اًطَسةل ابملصنز اًوظين ًزرع اًيزاع اًـؼمي.
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 كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي ووزٍص اًطحة مؤرخ يف  1هومفرب ً 2013خـَق مبيح اًطحلة اجلامـَةًلسم اًطَسةل مبسدشفى امليجي سَمي ابملصىس.
 كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي ووزٍص اًطحة مؤرخ يف  20دٌسمرب ً 2013خـَق مبيح اًطحلة اجلامـَةًلسم أأمصاض اًلكى ابملسدشفى اجلِوي "َلس توركِحة" ابًاكف.
 كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي ووزٍص اًطحة مؤرخ يف  10خاهفي ً 2014خـَق مبيح اًطحلة اجلامـَةًلسم اجلصاحة اًـامة ابملسدشفى اجلِوي جبيسوتة.
 كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي ووزٍص اًطحة مؤرخ يف  6ماي ً 2015خـَق مبيح اًطحلة اجلامـَةألكسام ظحَة ابملسدشفى اجلِوي "كسم ظة ا ألظفال واًودلان وكسم اًعة اًحاظين ابملسدشفى اجلِوري تنب
ؾصوس".
 كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي ووزٍص اًطحة مؤرخ يف  13حوًََة ً 2015خـَق مبيح اًطحلة اجلامـَةألكسام ظحَة ابملسدشفى اجلِوي "احلحُة توركِحة" مبسهني.
 كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي ووزٍص اًطحة مؤرخ يف  23سخمترب ً 2015خـَق مبيح اًطحلة اجلامـَةًلسم اًعة الاس خـجايل ابملسدشفى اجلِوي تحاخة.
 كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي ووزٍص اًطحة مؤرخ يف  13ماي ً 2016خـَق مبيح اًطحلة اجلامـَةألكسام ظحَة ابملسدشفى اجلِوي ثس َسي توزًس.
 كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي ووزٍص اًطحة مؤرخ يف  13ماي ً 2016خـَق مبيح اًطحلة اجلامـَةًلسم حصاحة املساكل اًحوًَة ابملسدشفى اجلِوي "احلحُة توركِحة" مبسهني.
كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي ووزٍصة اًطحة مؤرخ يف  2ماي ً 2017خـَق مبيح اًطحلة اجلامـَةًلسم اًعة الاس خـجايل ابملسدشفى اجلِوي جبيسوتة.
كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي ووزٍصة اًطحة مؤرخ يف  2ماي ً 2017خـَق مبيح اًطحلة اجلامـَةًلسم اجلصاحة اًـامة ابملسدشفى اجلِوي "َلس توركِحة" ابًاكف.
كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي ووزٍصة اًطحة مؤرخ يف  2ماي ً 2017خـَق مبيح اًطحلة اجلامـَةًلسم أأمصاض املـسة وا ألمـاء ابملسدشفى اجلِوي "َلود املاظصي" تبأرايهة.
كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي ووزٍصة اًطحة مؤرخ يف  16ماي ً 2017خـَق مبيح اًطحلة اجلامـَةٌَمسدشفى اجلِوي "احلحُة توركِحة" مبسهني.
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 كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي ووزٍص اًطحة مؤرخ يف  23أأفصًي ً 2018خـَق مبيح اًطحلة اجلامـَةًلسم حصاحة اًـؼام واًلكومِات ابملسدشفى اجلِوي حسني توزاين كفطة.
 كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي ووزٍص اًطحة مؤرخ يف  23أأفصًي ً 2018خـَق مبيح اًطحلة اجلامـَةألكسام ظحَة ابملسدشفى اجلامـي 'احلحُة توركِحة' مبسهني.
 كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي ووزٍص اًطحة مؤرخ يف  23أأفصًي ً 2018خـَق مبيح اًطحلة اجلامـَةألكسام ظحَة ابملسدشفى اجلِوي تنب ؾصوس.
 كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي ووزٍص اًطحة مؤرخ يف  23أأفصًي ً 2018خـَق مبيح اًطحلة اجلامـَةًلسم اًدرشحي وؿمل اخلالاي املصيض ابملسدشفى اجلِوي جزقوان.
كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي ووزٍص اًطحة مؤرخ يف  3حوًََة ً 2018خـَق مبيح اًطحلة اجلامـَةًلسم حصاحة اًـؼام واًلكومِات ابملسدشفى اجلِوي تحاخة.
كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي ووزٍص اًطحة مؤرخ يف  3حوًََة ً 2018خـَق مبيح اًطحلة اجلامـَةًلسم اًعة الاس خـجايل ابملسدشفى اجلِوي 'َلس جن سايس' تلاثس.
كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي ووزٍص اًطحة مؤرخ يف  3حوًََة ً 2018خـَق مبيح اًطحلة اجلامـَةألكسام ظحَة ابملسدشفى اجلِوي جبيسوتة.
كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي ووزٍص اًطحة مؤرخ يف  3حوًََة ً 2018خـَق مبيح اًطحلة اجلامـَةًلسم اًعة اًرشؾي ابملسدشفى اجلامـي 'اجن اجلزار' ابًلريوان.
 - 3املؤسسات اًـمومِة ٌَطحة.
 كاهون ؿسد ً 91س ية  1991مؤرخ يف  16هومفرب ً 1991خـَق ابؤحساث مؤسسات معومِة ٌَطحة (مسدشفى امليجيسَمي :املصىس ،مسدشفى سَِول :سوسـة ،مسدشفى اًِادي شاهص :ضفاكس).
 أأمص ؿسد ً 1307س ية  2006مؤرخ يف  8ماي ً 2006خـَق تضحط اًَِلك اًخيؼميي ملسدشفى امليجي سَميابملصىس.
مؤرخ يف  26حوان ً 2006خـَّق تضحط اًَِلك اًخّيؼميي ملسدشفى سَِول ثسوسة.
 أأمص ؿسد ً 1832س ية ّ 2006مؤرخ يف 17حوًََة ً 2006خـَّق تضحط اًَِلك اًخّيؼميي ملسدشفى اًِادي شاهص
 أأمص ؿسد ً 2008س ية ّ 2006تطفاكس.
 كاهون ؾـسد ً 56س ية  1992مؤرخ يف  9حوان ً 1992خـَق ابؤحساث مؤسسـات معومِة ٌَطحة( :مصنز اًخوًَسوظة اًصضَؽ تخووس ،مسدشفى احلحُة توركِحة ضفاكس ،مسدشفى ا ألظفال تخووس تخووس ،مـِس اًِادي اًصاٌس
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ألمصاض اًـَون تخووس ،املـِس اًلويم ٌَخلشًة واًخىٌوًوحِا اًلشائَة تخووس ،مـِس ضاحل ؾزٍز تخووس ،املـِس اًلويم
ألمصاض ا ألؾطاب تخووس ،مـِس َلس اًلطاب ٌَجرب وثلومي ا ألؾضاء تلرص اًسـَس)
 أأمص ؿسد ً 69س ية  2006مؤرخ يف  9خاهفي ً 2006خـَق تضحط اًَِلك اًخيؼميي ملـِس اًِادي اًصاٌس ألمصاضاًـَون.
مؤرخ يف  9خاهفي ً 2006خـَّق تضحط اًَِلك اًخيؼميي ٌَمـِس اًوظين ٌَخلشًة
 أأمص ؿسد ً 70س ية ّ 2006واًخّىٌوًوحِا اًلشائَة.
 أأمص ؿسد ً 1043س ية  2006مؤرخ يف  13أأفصًي ً 2006خـَق تضحط اًَِلك اًخيؼميي ٌَمـِس اًوظين ألمصاضا ألؾطاب.
 أأمص ؿسد ً 1302س ية  2006مؤرخ يف  8ماي ً 2006خـَق تضحط اًَِلك اًخيؼميي ملـِس َلس اًلطاب ٌَجربوثلومي ا ألؾضاء.
 أأمص ؿسد ً 1303س ية  2006مؤرخ يف  8ماي ً 2006خـَق تضحط اًَِلك اًخيؼميي ملصنز اًخوًَس وظة اًصضَؽ. أأمص ؿسد ً 1304س ية  2006مؤرخ يف  8ماي ً 2006خـَق تضحط اًَِلك اًخيؼميي ملسدشفى احلحُة اثمص. أأمص ؿسد ً 1305س ية  2006مؤرخ يف  8ماي ً 2006خـَق تضحط اًَِلك اًخيؼميي ملسدشفى ؾحس اًصحٌلن مايمً ألمصاض اًطسرًة.
 أأمص ؿسد ً 1306س ية  2006مؤرخ يف  8ماي ً 2006خـَق تضحط اًَِلك اًخيؼميي ملـِس ضاحل ؾزٍز.مؤرخ يف  26حوان ً 2006خـَّق تضحط اًَِلك اًخّيؼميي ملسدشفى احلحُة توركِحة.
 أأمص ؿسد ً 1831س ية ّ 2006مؤرخ يف  17حوًََة ً 2006خـَّق تضحط اًَِلك اًخّيؼميي ملسدشفى ا ألظفال تخووس.
 أأمص ؿسد ً 2007س ية ّ 2006* أأمص ؿسد ً 3204س ية  2011مؤرخ يف  22أأنخوجص ً 2011خـَق تخلَري جسمَة مسدشفى ا ألظفال تخووس مثٌَل ًًل
تَاهَ ( :اًدسمَة احلاًَة  :مسدشفى ا ألظفال تخووس ،اًدسمَة اجلسًسة  :مسدشفى "اًخشري محزة" ً ألظفال تخووس).
 كاهون ؾـسد ً 116س ية  1993مؤرخ يف  22هومفرب ً 1993خـَق ابؤحساث مؤسسات معومِة ٌَطحة( :مسدشفىؾزٍزة ؾامثهة ثووس ،مسدشفى احلحُة اثمص ثووس ،مسدشفى ؾحس اًصحٌلن مايم ً ألمصاض اًصئوًة أأرايهة ،مسدشفى
اًصازي مٌوتة ،مسدشفى فعومة توركِحة املًس خري)
 أأمص ؿسد ً 1044س ية  2006مؤرخ يف  13أأفصًي ً 2006خـَق تضحط اًَِلك اًخيؼميي ملسدشفى اًصازي.مؤرخ يف  17حوًََة ً 2006خـَّق تضحط اًَِلك اًخّيؼميي ملسدشفى ؾزٍزة ؾامثهة
 أأمص ؿسد ً 2006س ية ّ 2006تخووس.
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فعومة توركِحة
 أأمص ؿسد ً 2009س ية ّ 2006مؤرخ يف  17حوًََة ً 2006خـَق تضحط اًَِلك اًخّيؼميي ملسدشفى ّ
ابملًس خري.
 كاهون ؾـسد ً 121س ية  1994مؤرخ يف  21هومفرب ً 1994خـَق ابؤحساث مؤسسات معومِة ٌَطحة( :مسدشفىشارل هَىول ثووس ،مسدشفى اًصاتعة ثووس ،مسدشفى فصحات حشاد سوسة ،مـِس ابس خور ثووس)
 أأمص ؿسد ً 1308س ية  2006مؤرخ يف  8ماي ً 2006خـَق تضحط اًَِلك اًخيؼميي ملسدشفى فصحات حشادثسوسة.
مؤرخ يف  6حوان ً 2006خـَّق تضحط اًَِلك اًخّيؼميي ملسدشفى ّاًصاتعة تخووس.
 أأمص ؿسد ً 1558س ية ّ 2006مؤرخ يف  26حوان ً 2006خـَّق تضحط اًَِلك اًخّيؼميي ملسدشفى شارل هَىول
 أأمص ؿسد ً 1830س ية ّ 2006تخووس.
 أأمص ؾـسد ً 1142س ية  1998مؤرخ يف  18ماي ً 1998خـَق ابؤحساث مؤسسة معومِة ٌَطحة" :املصهة اًطحيجبحي اًوسط".
مؤرخ يف  18سخمترب ً 2006خـَّق تضحط اًَِلك اًخّيؼميي ٌَمصنّة اًط ّحي جبحي
 أأمص ؿسد ً 2512س ية ّ 2006اًوسط.
 أأمص ؿسد ً 1224س ية  2007مؤرخ يف  14ماي ً 2007خـَق ابؤحساث مؤسسة معومِة ٌَطحة  :مصنز الؤضاابتواحلصوق اًحََلة تنب ؾصوس.
 أأمص ؿسد ً 644س ية  2009مؤرخ يف  2مارس ً 2009خـَق تضحط ثيؼمي خماجص اًححر ووحسات اًححر وٍلـاتاًححر وظصق جس َريُا.
 أأمص ؿسد ً 351س ية  2010مؤرخ يف  1مارس ً 2010خـَق تضحط اًَِلك اًخيؼميي ملصنز الؤضاابت واحلصوقاًحََلة تنب ؾصوس.
 أأمص ؿسد ً 1844س ية  1991مؤرخ يف  2دٌسمرب ً 1991خـَق تضحط اًخيؼمي الؤداري واملايل ٌَمؤسسات اًـمومِةٌَطحة نٌل مت ثيلِحَ أأو اؤمتامَ اب ألمص ؿسد ً 676س ية  1993املؤرخ يف  29مارس  1993وا ألمص احلىويم ؿسد 569
ًس ية  2016مؤرخ يف  13ماي .2016
 أأمص ؿسد ً 1845س ية  1991مؤرخ يف  2دٌسمرب ً 1991خـَق تضحط هؼام ثبأخري ورشوط ثـَني املسٍصٍن اًـامنيوا ألؾوان الؤدارًني واًفٌَني امللكفني خبعط وػَفِة ابملؤسسات اًـمومِة ٌَطحة.
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 أأمص ؿسد ً 2345س ية  2010مؤرخ يف  14سخمترب ً 2010خـَق ابؤحساث مؤسسة معومِة ٌَطحة وحي مؤسسةمعومِة ذات ضحلة اؤدارًة ( .أأحسزت مؤسسة معومِة ٌَطحة جسمى "مسدشفى اًعاُص ضفص ابملِسًة"ً ،مت حي
املؤسسة اًـمومِة ذات اًطحلة الؤدارًة املسٌلة "مسدشفى اًعاُص ضفص ابملِسًة).
 أأمص ؿسد ً 1108س ية  2012مؤرخ يف  27حوًََة ً 2012خـَق ابؤحساث مٌح أأدعاء اًطيسوق وا ؤلس خزالصواملسؤوًَة ًفائسة أأمٌاء اًطيادًق و أأمٌاء اًطيادًق املساؿسٍن ووالكء ادلفوؿات ابملؤسسات اًـمومِة ٌَطحة.
 أأمص ؿسد ً 718س ية  2013مؤرخ يف  18خاهفي ً 2013خـَق تضحط اًَِلك اًخيؼميي ملسدشفى اًعاُص ضفصابملِسًة.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  30دٌسمرب ً 1991خـَق تضحط ظصق اهخزاب تـظ أأؾضاء جمَس الؤدارةابملؤسسات اًـمومِة ٌَطحة.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  30دٌسمرب ً 1991خـَق تضحط ؿسد أأؾضاء اٌَجية اًعحَة ابملؤسساتاملؤرخ يف أأ ّول أأوت 2003واًلصار املؤرخ يف  21حوًََة
اًـمومِة ٌَطحة ونشكل ظصق اهخزاهبم نٌل مت ثيلِحَ ابًلصار ّ
.2009
مؤرخ يف  3دٌسمرب ً 2001خـَّق ابؤحـساث خماجص اًححر ابملؤسسات اًـمومِة
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة ٌَّط ّحة.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  24حوًََة ً 2004خـَق ابؤحساث خماجص حبر مبؤسسات معومِة ٌَطحة.مؤرخ يف  26ماي ً 2006خـَّق ابؤحساث خماجص حبر مبؤسسات معومِة ٌَط ّحة.
 كصار من وزٍص اًط ّحة اًـمومِة ّ كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي ووزٍص اًطحة مؤرخ يف  6ماي ً 2015خـَق ابؤحساث خماجص حبرمبؤسسات معومِة ٌَطحة.
 -1-3مـػِس ابسذػور
 كاهون ؾـسد ً 35س ية  1958مؤرخ يف  15مارس ً 1958خـَق ابًيؼام ا ألسايس ملـِس ابس خور تخووس نٌل متاؤمتامَ ابًلاهون ؿسد ً 20س ية  1987املؤرخ يف  18ماي .1987
 كاهون ؿسد ً 75س ية  2005مؤرخ يف  4أأوت ً 2005خـَق تخورًس اًخالكِح وا ألمطال وتواؾر اًخجاوب ومصاكدهتا. أأمص ؾـسد ً 186س ية  1995مؤرخ يف  23خاهفي ً 1995خـَق تضحط اًخيؼمي الؤداري واملايل ملـِس ابسذػورتخووس ونشكل ظصق جس َِػصٍ نٌل مت ثيلِحَ اب ألمص ؿسد ً 2580س ية  2000املؤرخ فػي  11هومفرب .2000
اًسكل اًـَمي
مؤرخ يف  6أأفصًيً 1998خـَّق تضحط اًيّؼام ا ألسايس اخلاص تبأؾوان ّ
 أأمص ؿسد ً 794س ية ّ 1998ملـِس ابس خور تخووس.
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مؤرخ يف  14أأفصًي ً 2003خـَّق ابؤس ياد مـِس ابس خور تخووس الامذَازات اجلحائ َّة
 أأمص ؿسد ً 864س ية ّ 2003املخـَّلة ابًخّجِزيات امليطوص ؿَهيا ابًفطي  52من ّ
جمةل جشجَؽ الاسدامثرات.
 أأمص ؿسد ً 287س ية  2010مؤرخ يف  15فِفصي ً 2010خـَق تضحط اًَِلك اًخيؼميي ملـِس ابس خور تخووس. كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي ووزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  18أأنخوجص ً 2011خـَق ثسحةاًطحلة اجلامـَة من كسم خمرب ضٌلن اجلودة مبـِس "ابس خور" تخووس.
 -2-3املـِس اًوظين ٌَخلشًة واًخىٌوًوحِا اًلشائَة
 أأمص ؾـسد ً 1104س ية  1993مؤرخ يف  3ماي ً 1993خـَق تضحط اًخيؼمي الؤداري واملايل ونشكل ظصق جس َرياملـِس اًلويم ٌَخلشًة واًخىٌوًوحِا اًلشائَة.
 أأمص ؿسد ً 70س ية  2006مؤرخ يف  9خاهفي ً 2006خـَق تضحط اًَِلك اًخيؼميي ٌَمـِس اًوظين ٌَخلشًةواًخىٌوًوحِا اًلشائَة.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  23حوان ً 1993خـَق تضحط ؿسد أأؾضاء اٌَجية اًـَمَة دلى املـِساًوظين ٌَخلشًة واًخىٌوًوحِا اًلشائَة ونشكل ظصق اؤهخزاهبم.
 كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي ووزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  19أأنخوجص ً 2011خـَق ثسحةاًطحلة اجلامـَة من كسم اًطَسةل ابملـِس اًوظين ٌَخلشًة واًخىٌوًوحِا اًلشائَة.
 كصار من وزٍص املاًَة ووزٍص اًطحة مػؤرخ يف  26حوان ً 2015خـَق تضحط ثـصًفات حتاًَي املواد اًلشائَة اًيتًلوم هبا املـِس اًوظين "زُري اًلالل" ٌَخلشًة واًخىٌوًوحِا اًلشائَة.
 IIIػ اًَِالك اخملخطة
َُ - 1انـي ومؤسسات اًخىوٍن
 -1 -1املصنز اًوظين ٌَخىوٍن اًحَساقويج لؤظارات اًطحة اًـمومِة
 كاهون ؾـسد ً 59س ية  1978مؤرخ يف  28دٌسمرب ً 1978خـَق تلاهون املاًَة ًس ية ( 1979اًفطي  34مٌَ)احملسث ملصنز اًححر واًخىوٍن اًحَساقويج اًخاتؽ ًوزارة اًط ّحة اًـمومِة.
ًخرصف س ية ( 1991اًفطي 94
مؤرخ يف  31دٌسمرب ً 1990خـَّق تلاهون املاًَة ّ
 كاهون ؿسد ً 111س ية ّ 1990مٌَ) املخـَّق تخلَري اًدسمَة  :املصنز اًوظين ٌَخىوٍن اًحَساقويج لؤظارات اًط ّحة اًـمومِة.
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 أأمص ؾـسد ً 1407س ية  1980مؤرخ يف  31أأنخوجص ً 1980خـَق تدٌؼمي مصنز اًححر واًخىوٍن اًحَساقويج اًخاتؽًوزارة اًط ّحة اًـمومِة نٌل مت ثيلِحَ وؤامتامَ اب ألمص ؿسد ً 18س ية  1997املؤرخ يف  6خاهفي  1997وا ألمص ؿسد 988
ًس ية  2014املؤرخ يف  28خاهفي .2014
مؤرخ يف  4سخمترب ً 2002خـَّق تضحط ملاتـي اًخسرٌس وا ألمعـال الاس خثٌائَة اًيت
 أأمص ؿسد ً 2061س ية ّ 2002ًلوم هبا خمخَف أأضياف ا ألؾػوان يف اؤظار ثيؼمي مصاحي اًخىوٍن املس ّمتص واًصسلكة ابملصنز اًوظين ٌَخىوٍن اًحَساقويج
لؤظارات اًطحة اًـمومِة نٌل مت ثيلِحَ اب ألمص ؿسد ً 907س ية  2008املؤرخ يف  1أأفصًي .2008
 أأمص ؿسد ً 4775س ية  2014مؤرخ يف  29دٌسمرب ً 2014خـَق تخلَري جسمَة مطاحل ومؤسسات معومِة اتتـةًوزارة اًطحة( .اًدسمَة اًلسمية :املصنز اًوظين ٌَخىوٍن اًحَساقويج لؤظارات اًطحة اًـمومِة اًدسمَة اجلسًسة :املصنز
اًوظين ٌَخىوٍن اًحَساقويج لؤظارات اًطحة)
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  31دٌسمرب ً 1981خـَق ابؤحساث جمَس كويم وجلان هجوًة ٌَخىوٍناملس متص ألؾوان اًطحة اًـمومِة.
 -2-1مـِس اًخىوٍن املس متص ألؾوان اًطحة ابملًس خري
 كاهون ؾـسد ً 91س ية  1982مؤرخ يف  31دٌسمرب ً 1982خـَق تلاهون املاًَة ًس ية ( 1983اًفطي  136مٌَ)احملسث ٌَمـِس.
 أأمص ؾـسد ً 19س ية  1997مؤرخ يف  6خاهفي ً 1997خـَق تضحط رممة مـِس اًخىوٍن املس متص ألؾوان اًطحةابملًس خري ومشمولثَ ونشكل ثيؼميـَ الؤداري واملـايل وظصق جسِـريٍ.
 -3 -1املـِس اًوظين ٌَطحة
 كاهون ؾـسد ً 84س ية  1984مؤرخ يف  31دٌسمرب ً 1984خـَق تضحط كاهون املاًَة ًس ية ( 1985اًفطي 78مٌَ) احملسث ٌَمـِس.
 أأمص ؾـسد ً 1524س ية  1993مؤرخ يف  19حوًََة ً 1993خـَق تضحط رممة املـِس اًلويم ٌَطحة اًـمومِةومشمولثَ وثيؼميَ الؤداري واملايل ونشكل كواؿس جس َريٍ.
 أأمص ؿسد ً 846س ية  2008مؤرخ يف  24مارس ً ،2008خـَق ابؤوشاء جسي وظين ٌَرسظان. أأمص ؿسد ً 4775س ية  2014مؤرخ يف  29دٌسمرب ً 2014خـَق تخلَري جسمَة مطاحل ومؤسسات معومِة اتتـةًوزارة اًطحة( .اًدسمَة اًلسمية :املـِس اًوظين ٌَطحة اًـمومِةاًدسمَة اجلسًسة :املـِس اًوظين ٌَطحة).
 كصار من وزٍص اًطحة مؤرخ يف  7سخمترب ً 2015خـَق ابؤحساث مطَحة هجوًة اتتـة ٌَمـِس اًوظين ٌَطحة وتضحطادذطاضِا اًرتايب .
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 -4 -1مسارس ؿَوم اٍمتصًظ
 كاهون ؿسد ً 4س ية  1961مؤرخ يف  2خاهفي ً 1961خـَق تضحط اًلاهون ا ألسايس ٌَمسارس املِيَة ٌَطحةاًـمومِة نٌل مت ثيلِحَ ابًلاهون ؾـسد ً 35س ية  1965املؤرخ يف  21دٌسمرب  1965واًلاهون ؿسد ً 56س ية 1966
املؤرخ يف  4حوًََة .1966
 كاهون ؿسد ً 57س ية  1967مؤرخ يف  30دٌسمرب ً 1967خـَق تلاهون املاًَة ًخرصف س ية ( 1968اًفطي 29مٌَ) احملسث ٌَمسرسة املِيَة ٌَطحة اًـمومِة ابًاكف وهـاتي.
 كاهون ؾـسد ً 41س ية  1968مؤرخ يف  31دٌسمرب ً 1968خـَق تلاهون املاًَة ًخرصف س ية ( 1969اًفطي 25مٌَ) احملسث ٌَمسرسة املِيَة ٌَطحة اًـمومِة مبزنل توركِحة وكاثس.
 كاهون ؿسد ً 64س ية  1969مؤرخ يف  31دٌسمرب ً 1969خـَق تلاهون املاًَة ًخرصف س ية ( 1970اًفطي 30مٌَ) احملسث ٌَمسرسة املِيَة ٌَطحة اًـمومِة ابًلريوان.
 كاهون ؿسد ً 83س ية  1975مؤرخ يف  30دٌسمرب ً 1975خـَق تلاهون املاًَة ًخرصف س ية ( 1976اًفطي 62مٌَ) احملسث ٌَمسرسة املِيَة ٌَطحة اًـمومِة تلفطة.
 كاهون ؾـسد ً 115س ية  1976مؤرخ يف  31دٌسمرب ً 1976خـَق تلاهون املاًَة ًخرصف س ية ( 1977اًفطي 74مٌَ) احملسث ٌَمسرسة املِيَة ٌَطحة اًـمومِة تحاخة.
 كاهون ؾـسد ً 81س ية  1977مؤرخ يف  31دٌسمرب ً 1977خـَق تلاهون املاًَة ًخرصف س ية ( 1978اًفطي 32مٌَ) احملسث ٌَمسارس املِيَة ٌَطحة اًـمومِة ابملًس خري واملِسًة ومسهني وحٌسوتة.
 كاهون ؾـسد ً 91س ية  1982مؤرخ يف  31دٌسمرب ً 1982خـَق تلاهون املاًَة ًخرصف س ية ( 1983اًفطي 136مٌَ ) احملسث ٌَمسرسة املِيَة ٌَطحة اًـمومِة ثسََاهة.
 كاهون ؾـسد ً 113س ية  1983مؤرخ يف  30دٌسمرب ً 1983خـَق تلاهون املاًَة ًخرصف س ية ( 1984اًفطي 80مٌَ) احملسث ٌَمسارس املِيَة ٌَطحة اًـمومِة تحزنرت وثعاوٍن وكدًل وثوزر وس َسي توزًس واًلرصٍن.
ٌَخرصف ًس ية ( 1990اًفطي
مؤرخ يف  30دٌسمرب ً 1989خـَّق تلاهون املاًَة ّ
 كاهون ؿسد ً 115س ية ّ 1989 71مٌَ )  :حشف املسرسة املِيَة ٌَط ّحة اًـمومِة تحزنرت.
 كاهون ؿسد ً 98س ية  1991مؤرخ يف  31دٌسمرب ً 1991خـَق تلاهون املاًَة ًخرصف س ية ( 1992اًفطي 100مٌَ)  :حشف املسرسة املِيَة ٌَطحة اًـمومِة ابملًس خري.
مؤرخ يف  7أأنخوجص ً 2002خـَّق تخلَري جسمَة املسارس املِيَة ٌَطحة اًـمومِة.
 أأمص ؾـسد ً 2230س ية ّ 200216

مؤرخ يف  4أأوت ً 2003خـَّق تضحط هؼام ثبأخري اًلامئني ابًخسرٌس مبسارس ؿَوم
 أأمص ؾـسد ً 1674س ية ّ 2003اٍمتصًظ اًخاتـة ًوزارة اًطحة اًـمومِة.
 أأمص ؿسد ً 652س ية  2007مؤرخ يف  22مارس ً 2007خـَق مبسارس ؿَوم اٍمتصًظ نٌل مت ثيلِحَ اب ألمص ؿسدً 2928س ية  2010املؤرخ يف  9هومفرب .2010
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  19فِفصي ً 2009خـَق تضحط ملسار ورشوط اؤس ياد امليحة ادلراس َةًخالمِش مسارس ؿَوم اٍمتصًظ.
 كصار من وزٍص اًطحة مؤرخ يف  18فِفصي ً 2013خـَق تضحط هؼام وجصانمج مصحةل حىوٍن ا ألؾوان ش حَ اًعحَنياًـامَني مبسارس ؿَوم اٍمتصًظ واملسارس اًـََا
ًـَوم وثلٌَات اًطحة واملـاُس اًـََا ًـَوم اٍمتصًظ امللكفني ابًخسرٌس وا ؤلرشاف ؿىل اًرتتطات.
* ثيؼمي ادلراسة مبسارس ؿَوم اٍمتصًظ
 أأمص ؾـسد ً 1170س ية  1991مؤرخ يف  2أأوت ً 1991خـَق تضحط هؼام ادلراسة ابملسارس املِيَة ٌَطحة اًـمومِةورشوط احلطول ؿىل شِادة ادلوةل يف اٍمتصًظ ،نٌل مت اؤمتامَ اب ألمص ؿسد ً 2049س ية  1991املؤرخ يف  24دٌسمرب
.1991
 أأمص ؿسد ً 3206س ية  2008مؤرخ يف  6أأنخوجص ً 2008خـَق تضحط الؤظار اًـام ًيؼام ادلراسة مبسارس ؿَوماٍمتصًظ ورشوط اًخحطَي ؿىل شِادة مساؿس حصي.
 أأمص ؿسد ً 3850س ية  2009مؤرخ يف  30دٌسمرب ً 2009خـَق تضحط الؤظار اًـام ًيؼام ادلراسة مبسارس ؿَوماٍمتصًظ ورشوط اًخحطَي ؿىل شِادة ؾون يف الؤحاظة احلَاثَة.
 أأمص ؿسد ً 553س ية  2010مؤرخ يف  29مارس ً 2010خـَق تضحط الؤظار اًـام ًيؼام ادلراسة مبسارس ؿَوماٍمتصًظ ورشوط اًخحطَي ؿىل شِادة مسـاؿس ٌَرتتَة يف اًعفوةل ا ألوًػى.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  17ماي ً 2001خـَق تدٌؼمي اًخسرٌس واًربامج وهَفِة دمت ادلراسةابملسارس املِيَة ٌَطحة اًـمومِة ٌَحطول ؿىل شِادة ادلوةل يف اٍمتصًظ.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  21سخمترب ً 2007خـَق تضحط هَفِة ثيؼمي مٌاػصة ادلدول اؤىل مسارسؿَوم اٍمتصًظ ًخىوٍن مساؿسٍن حصَني.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  21سخمترب ً 2007خـَق تضحط هَفِة ثيؼمي مٌاػصة ادلدول اؤىل مسارسؿَوم اٍمتصًظ ًخىوٍن أأؾوان يف الؤحاظة احلَاثَة.
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 كصار من وزٍصي املاًَة واًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  19فِفصي ً 2009خـَق تضحط ملسار ورشوط اؤس ياد امليحةادلراس َة ًخالمِش مسارس ؿَوم اٍمتصًظ.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  30حوًََة ً 2009خـَق تضحط هَفِة ثيؼمي مٌاػصة ادلدول اؤىل مسارسؿَوم اٍمتصًظ ًخىوٍن مساؿسٍن ٌَخىوٍن يف اًرتتَة ا ألوىل.
2ػ َُالك ومؤسسات أأدصى
 -1 -2املصنز اًوظين ٌَحٌلًة من ا ألشـة
 كاهون ؾـسد ً 100س ية  1981مؤرخ يف  31دٌسمرب ً 1981خـَق تضحط كاهون املاًَة ًخرصف س ية 1982(اًفطي  95مٌَ) احملسث ٌَمصنز.
 أأمص ؾـسد ً 1389س ية  1982مؤرخ يف  27أأنخوجص ً 1982خـَق تدٌؼمي املصنز اًلويم ٌَحٌلًة من ا ألشـة وضحطمشمولثَ نٌل مت ثيلِحَ وؤامتامَ اب ألمص احلىويم ؿسد ً 1236س ية  2017املؤرخ يف  6أأنخوجص .2017
 كصار من وزٍصي اًخرعَط واملاًَة واًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  28أأنخوجص ً 1982خـَق تضحط ثـصًفات ا ألؾٌللوخمخَف اخلسمات اًيت ًؤدهيا املصنز اًلويم ٌَحٌلًة من ا ألشـة نٌل مت ثيلِحَ وؤامتامَ ابًلصار املؤرخ يف  16سخمترب
.1995
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  10سخمترب ً 1986خـَق تخحسًس الؤرشادات والؤًضاحات اًيت جية أأنثطاحدة معاًة اًرتدِص اخلاضة ابملطادر الؤشـاؾَة وأآلت الؤشـاع.
 -2-2مصنز َلود ًـلوب ً ؤالسـاف اًعيب ا ؤلس خـجايل
 كاهون ؾـسد ً 66س ية  1979مؤرخ يف  31دٌسمرب ً 1979خـَق تلـاهون املاًَة ًس ية ( 1980اًفطي  52مٌَ )احملسث ملصنز الؤكازة اًعحَة ا ؤلس خـجاًَة.
 أأمص ؾـسد ً 448س ية  2011مؤرخ يف  26أأفصًي ً 2011خـَق تضحط رممة ومشمولت مصنز الؤسـاف اًعيبا ؤلس خـجايل وثيؼميَ الؤداري واملايل ونشكل ظصق جس َريٍ.
 أأمص ؾـسد ً 2957س ية  2014مؤرخ يف  5أأوت ً 2014خـَق تخلَري جسمَة مصنز الؤسـاف اًعيب ا ؤلس خـجايل:(اًدسمَة احلاًَة:مصنز الؤسـاف اًعيب ،اًدسمَة اجلسًسة:مصنز"َلود ًـلوب" ً ؤالسـاف اًعيب ا ؤلس خـجايل).
 كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي ووزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  18أأنخوجص ً 2011خـَق ثسحةاًطحلة اجلامـَة من خمرب اًحَوًوحِا واًسمومِات مبصنز الاسـاف اًعيب الاس خـجايل.
 -3 -2مصنز ادلراسات اًفٌَة واًطَاهة اًحَوًوحِة اًعحَة والؤسدشفائَة
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 كاهون ؾـسد ً 109س ية  1985مؤرخ يف  31دٌسمرب ً 1985خـَق تلاهون املاًَة ًخرصف س ية ( 1986اًفطي 77مٌَ) احملسث ٌَمصنز.
 أأمص ؿسد ً 71س ية  1978مؤرخ يف  26خاهفي ً 1978خـَق ابملوافلة ؿىل هصاس اًرشوط الؤدارًة اًـامة امليؼمملٌِلت اًِيسسة املـٌلرًة و أأشلال اًِيسسة اًـامة اًيت ًلوم هبا أأحصاب اخلسمات اخلاضـون ٌَلاهون اخلاص لؤجناز
اًحياءات املسهَة.
 أأمص ؾـسد ً 9س ية  1996مؤرخ يف  2خاهفي ً 1996خـَق تضحط رممة ومشمولت مصنز ادلراسات اًفٌَة واًطَاهةاًحَوًوحِة اًعحَة والؤسدشفائَة وثيؼميَ الؤداري واملايل ونشكل ظصق جس َريٍ.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  28أأفصًي ً 1999خـَق ابؤحساث مصنز هجوي ٌَطَاهة اًحَوًوحِة اًعحَةوالؤسذـشفائَة تلفػطة.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  2ماي ً 2001خـَق ابؤحساث مصنز هجوي ٌَطَاهة اًحَوًوحِة اًعحَةوالؤسدشفائَة تطفاكس.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  1حوًََة ً 2004خـَق ابؤحساث مصنز هجوي ٌَطَاهة اًحَوًوحِة اًعحَةوالؤسدشفائَة ثسوسة.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  24خاهفي ً 2009خـَق تضحط ثـصًفات خمخَف اخلسمات اًيت ٌسسهيامصنز ادلراسات اًفٌَة واًطَاهة اًحَوًوحِة اًعحَة والؤسدشفائَة.
 -4 – 2اخملرب اًوظين ملصاكدة ا ألدوًة
 كاهون ؾـسد ً 79س ية  1990مؤرخ يف  7أأوت ً 1990خـَق ابؤحساث اخملرب اًوظين ملصاكدة ا ألدوًة.مؤرخ يف  4أأوت ً 2005خـَّق تخورًس اًخّالكِح وا ألمطال وتواؾر اًخّجاوب ومصاكدهتا.
 كاهون ؿسد ً 75س ية ّ 2005 أأمص ؿسد ً 1384س ية  1998مؤرخ فػي  30حوان ً 1998خـَق تضحط اًخيؼمي الؤداري واملايل ٌَمزرب اًوظينملصاكدة ا ألدوًة ونشكل ظصق جس َريٍ نٌل مت ثيلِحَ وؤامتامَ اب ألمص ؾـسد ً 2842س ية  1999املؤرخ يف  27دٌسمرب
.1999
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة ووزٍص املاًَة مؤرخ يف  6هومفرب ً 2006خـَق تضحط ثـصًـفات تـظ اخلسمات اًيتٌسسهيا اخملرب اًوظين ملصاكدة ا ألدوًة.
 كصار من وزٍص املاًَة ووزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  8سخمترب ً 2011خـَق تضحط ملسار مـَوم ظَة ثبأشريةاًرتدِص يف تَؽ ا ألدوًة اًحَعصًة وهَفِة ذالضَ.
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كصار من وزٍص املاًَة ووزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  8سخمترب ً 2011خـَق تضحط ملسار مـَوم ردطة اًرتوجيابًسوق ً ألدوًة املـسة ٌَعة اًخرشي وهَفِة اس خزالضَ.
 - 5 – 2املصنز اًوظين ٌَهنوض جزرع ا ألؾضاء
 كاهون ؾـسد ً 49س ية  1995مؤرخ يف  12حوان ً 1995خـَق ابؤحساث املصنز اًوظين ٌَهنوض جزرع ا ألؾضاء. أأمص ؾـسد ً 1182س ية  1997مؤرخ يف  13حوان ً 1997خـَق تضحط اًخيؼمي الؤداري واملايل ٌَمصنز اًوظينٌَهنوض جزرع ا ألؾضاء ونشكل ظصق جس َريٍ.
 - 6 – 2املصنز اًوظين ٌَعة املسريس واجلامـي
 كاهون ؿسد ً 109س ية  1985مؤرخ يف  31دٌسمرب ً 1985خـَق تلاهون املاًَة ًس ية ( 1986اًفطي  77مٌَ)احملسث ٌَمصنز اًلومػي ٌَعة املسريس واجلامـي.
 - 7 - 2املصنز اًوظين ًزرع اًيزاع اًـػؼمي
 كاهون ؾـسد ً 127س ية  1994املؤرخ يف  26دٌسمرب ً 1994خـَق تلاهون املاًَة ًخرصف س ية ( 1995اًفطي 27مٌَ) احملسث ٌَمصنز اًوظين ًزرع اًيزاع اًـؼمي.
 كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي ووزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  18أأنخوجص ً 2011خـَق ثسحةاًطحلة اجلامـَة من كسم اًطَسةل ابملصنز اًوظين ًزرع اًيزاع اًـؼمي.
 - 8 – 2املصنز اًوظين ًيلي ادلم
 كاهون ؾـسد ً 58س ية  1963مؤرخ يف  31دٌسمرب ً 1963خـَق تلاهون املاًَة ًخرصف س ية ( 1964اًفطي 14مٌَ ) احملسث ٌَمصنز اًلويم ًيلي ادلم.
 أأمص ؾـسد ً 18س ية  1998مؤرخ يف  5خاهفي ً 1998خـَق تضحط رشوط اًرتدِص ًَِالك هلي ادلم ونشكلمشمولهتا وكواؿس ثيؼميِا وظصًلة معَِا نٌل مت اؤمتامَ اب ألمص ؾـسد ً 639س ية  2000املؤرخ يف  21مارس .2000
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  11أأنخوجص ً 2005خـَق تضحط اًرشوط اًفٌَة ًسري َُالك هلي ادلم. - 9 -2املصانز اجلِوًة ًيلي ادلم
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  11حوان ً 1990خـَق ابؤحساث مصنز هجوي ًيلي ادلم تطفاكس. كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  11حوان ً 1990خـَق ابؤحساث مصنز هجوي ًيلي ادلم ثسوسة. كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  12حوًََة ً 1993خـَق ابؤحساث مصنز هجوي ًيلي ادلم جبيسوتة. -كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  24أأفصًي ً 1995خـَق ابؤحساث مصنز هجوي ًيلي ادلم تلاثس.
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 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  10مارس ً 1998خـَق ابؤحساث مصنز هجوي كري خامـي ًيلي ادلمتلفطة.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  7أأنخوجص ً 1998خـَق تخطيَف مصانز هجوًة ًيلي ادلم. كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  16مارس ً 2002خـَق تضحط الادذطاضات اًرتاتَة يف مجؽ ادلم ملصانزهلي ادلم.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  11أأنخوجص ً 2005خـَق تضحط اًرشوط اًفٌَة ًسري َُالك هلي ادلم. - 10 - 2املصنز اًوظين "شَيب تَاكَُة" ٌََلؼة ادلوائَة
 كاهون ؾـسد ً 84س ية  1984مؤرخ يف  31دٌسمرب ً 1984خـَق تضحط كاهون املاًَة ًس ية ( 1985اًفطي 78مٌَ) احملسث ٌَمصنز اًلويم ٌَطَسةل اًوكائَة.
 أأمص ؿسد ً 1118س ية  2006مؤرخ يف  20أأفصًي ً 2006خـَق تضدػط رممـة ومشمولت املصنز اًوظين ٌَحشر منهخاجئ اس خـمـال ا ألدوًة ونشكل ثيؼميَ الؤداري واملايل وكواؿس جس َريٍ.
 أأمص ؿسد ً 1329س ية  2013مؤرخ يف  26فِفصي (. 2013اًدسمَة اًلسمية املصنز اًوظين ٌَحشر من هخاجئ أأس خـٌللا ألدوًة ،اًدسمَة اجلسًسة  :املصنز اًوظين ٌََلؼة ادلوائَة)
 أأمص حىويم ؿسد ً 562س ية  2018مؤرخ يف  7حوان ً 2018خـَق تخلَري جسمَة املصنز اًوظين ٌََلؼة ادلوائَة.(اًدسمَة احلاًَة املصنز اًوظين ٌََلؼة ادلوائَة  ،اًدسمَة اجلسًسة املصنز اًوظين "شَيب تَاكَُة" ٌََلؼة ادلوائَة).
مؤرخ يف  11أأنخوجص ً 2006خـَّق ابؤحساث أأكسام هجوًّة اسدشفائ َّة خامـ َّة ٌَحشر
 كصار من وزٍص اًط ّحة اًـمومِة ّمن هخاجئ اس خـٌلل ا ألدوًة وحتسًس ادذطاضِا ّاًرتايب.
 - 11 – 2اًطَسًَة املصنزًة ٌَحالد اًخووس َة
 كاهون ؾـسد ً 104س ية  1990مؤرخ يف  26هومفرب ً 1990خـَق تخعِري اًطَسًَة املصنزًة ٌَحالد اًخووس َة. كاهون ؿسد ً 105س ية  1990مؤرخ يف  26هومفرب ً 1990خـَق ابًطَسًَة املصنزًة ٌَحالد اًخووس َة.مؤرخ يف  4أأوت ً 2005خـَّق تخورًس اًخالكِح وا ألمطال وتواؾر اًخجاوب ومصاكدهتا.
 كاهون ؾـسد ً 75س ية ّ 2005 أأمص ؾـسد ً 555س ية  1991مؤرخ يف  20أأفصًي ً 1991خـَق تضحط اًخيؼمي الؤداري واملايل وسري اًطَسًَةاملصنزًة ٌَحالد اًخووس َة.
21

 أأمص ؾـسد ً 1886س ية  1999مؤرخ يف  30أأوت ً 1999خـَق ابملطادكة ؿىل اًيؼام ا ألسايس اخلاص تبأؾواناًطَسًَة املصنزًة ٌَحالد اًخووس َة.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  2أأنخوجص ً 1981خـَق تخحسًس مدَف اًطفلات واًـلود املربمة من ظصفاًطَسًَة املصنزًة ٌَحالد اًخووس َة.
 كصار من وزٍصي الاكذطاد اًوظين واًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  25أأنخوجص ً 1994خـَق تخحسًس املواد اًيت ختخصاًطَسًَة املصنزًة ٌَحالد اًخووس َة دون كريُا تخورًـسُا.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  24حوان ً 2000خـَق تضحط مشمولت اًطَسيل املسؤول اًفينٌَطَسًَة املصنزًة ٌَحالد اًخووس َة.
 - 12 – 2اًرشنة اًخووس َة ٌَطياؿات اًطَسًَة
 أأمص ؾـسد ً 1885س ية  1999مؤرخ يف  30أأوت ً 1999خـَق ابملطادكة ؿىل اًيؼام ا ألسايس اخلاص تبأؾواناًرشنة اًخووس َة ٌَطياؿات اًطَسًَة نٌل مت ثيلِحَ اب ألمص ؿسد ً 3851س ية  2009املؤرخ يف  30دٌسمرب .2009
 أأمص ؿسد ً 1330س ية  2007مؤرخ يف  4حوان ً 2007خـَق تضحط كامئة املًشبآت اًـمومِة اًيت ل ختضؽ ظَحاهتاٌَزتود مبواد وذسمات اؤىل اًرتاثُة اخلاضة ابًطفلات اًـمومِة.
 - 13 – 2ادلًوان اًوظين ً ألرسة واًـمصان اًخرشي
 كاهون ؾـسد ً 70س ية  1984مؤرخ يف  6أأوت ً 1984خـَق ابؤحساث ادلًوان اًلويم ً ألرسة واًـمصان اًخرشي نٌلمت ثيلِحَ ابًلاهون ؾـسد ً 1س ية  1987املؤرخ يف  13خاهفي .1987
 أأمص ؿسد ً 1178س ية  1997مؤرخ يف  16حوان ً 1997خـَق ابؤحساث وثيؼمي خائزة رئُس ادلِورًة ٌَطحةالؤجناتَة نٌل مت ثيلِحَ وؤامتامَ اب ألمص ؾـسد ً 3356س ية  2008املؤرخ يف  28أأنخوجص .2008
 أأمص ؾـسد ً 706س ية  2000مؤرخ يف  5أأفصًي ً 2000خـَق تضحط اًَِلك اًخيؼميي ٌدلًوان اًلويم ً ألرسةواًـمصان اًخرشي.
 أأمص ؿسد ً 2390س ية  2000مؤرخ يف  17أأنخوجص ً 2000خـَق تضحط اًخيؼمي الؤداري واملايل وظصق سري ادلًواناًلويم ً ألرسة واًـمصان اًخرشي.
 أأمص ؾـسد ً 2445س ية  2001مؤرخ يف  22أأنخوجص ً 2001خـَق ابملطادكة ؿىل اًيؼام ا ألسايس اخلاص تبأؾوانادلًوان اًوظين ً ألرسة واًـمصان اًخرشي نٌل مت ثيلِحَ اب ألمص ؿسد ً 3281س ية  2009املؤرخ يف  2هومفرب .2009
 أأمص ؿسد ً 2119س ية  2006مؤرخ يف  31حوًََة ً 2006خـَق تضحط رشوط اؤس ياد اخلعط اًوػَفِة والؤؾفاءمهنا ابدلًوان اًوظين ً ألرسة واًـمصان اًخرشي.
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 أأمص ؿسد ً 2265س ية  2004مؤرخ يف  27سخمترب  2004املخـَّق تضحط كامئة املؤسسات اًـمومِة اًيت ل حىديسضحلة اؤدارًة واًيت ثـخرب مًشبآت معومِة نٌل مت ثيلِحَ اب ألمص ؿسد ً 2560س ية  2007املؤرخ يف  23أأنخوجص .2007
 - 14 – 2دًوان املَاٍ املـسهَة والؤسدشفاء ابملَاٍ
 كاهون ؿسد ً 58س ية  1975مؤرخ يف  14حوان ً 1975خـَق ابؤحساث دًوان املَاٍ املـسهَة وامليلح ابًلاهون ؿسدً 102س ية  1989املؤرخ يف  11دٌسمرب  1989واملصسوم ؿسد ً 52س ية  2011مؤرخ يف  6حوان .2011
 كاهون ؿسد ً 115س ية  1976مؤرخ يف  13سخمترب ً 1976خـَق تلاهون املاًَة ًس ية  1977وذاضة اًفطي  44مٌَ(اؤؾفاء دًوان املَاٍ املـسهَة من مـاًمي اًدسجَي).
مؤرخ يف  24حوان ً 1980خـَّق تضحط كواؿس سري مصانز املَاٍ املـسهَة اًخاتـة دلًوان
 أأمص ؿسد ً 811س ية ّ 1980املَاٍ املـسهَة.
مؤرخ يف  13سخمترب ً 1999خـَّق ابؤحساث مٌحة ثـوًضَة ًفائسة أأؾوان دًوان املَاٍ
 أأمص ؿسد ً 2030س ية ّ 1999املـسهَة واًرشنة امللكفة تدس َري مصنز ثلومي ا ألؾضاء جبحي اًوسط املحارشٍن ابملصهة الؤسدشفايئ جبحي اًوسط
واملسجمني مضن أأؾوان وزارة اًطحة اًـمومِة.
 أأمص ؿسد ً 2864س ية  2008مؤرخ يف  11أأوت ً 2008خـَق تخحوًي ا ؤلرشاف ؿىل دًوان املَاٍ املـسهَة. أأمص ؿسد ً 2635س ية  2009مؤرخ يف  14سخمترب ً 2009خـَق تضحط رشوط اؤس ياد اخلعط اًوػَفِة والؤؾفاءمهنا تسًوان املَاٍ املـسهَة.
مؤرخ يف  15خاهفي ً 2013خـَّق ابًخيؼمي الؤداري واملايل ٌدلًوان املَاٍ املـسهَة
 أأمص ؿسد ً 717س ية ّ 2013والؤسدشفاء ابملَاٍ.
 أأمص حىويم ؿسد ً 487س ية  2018مؤرخ يف  31ماي ً 2018خـَق تضحط اًَِلك اًخيؼميي ٌدلًوان اًوظين ٌَمَاٍاملـسهَة والاسدشفاء ابملَاٍ.
 - 15 – 2مصنز الؤؿالمِة توزارة اًطحة
 كاهون ؾـسد ً 19س ية  1992مؤرخ يف  3فِفصي ً 1992خـَق ابؤحساث مصنز الؤؿالمِة ًوزارة اًطحة اًـمومِة ،نٌلمت ثيلِحَ ابًلاهون ؾـسد ً 96س ية  1998املؤرخ يف  23هومفرب .1998
 أأمص ؾـسد ً 110س ية  2004مؤرخ يف  14خاهـفي ً 2004خـَق تضحط اًخيؼمي الؤداري واملايل ونشكل ظصق جسِـريمصنز الؤؿالمِة ًوزارة اًطحة اًـمومِة.
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 أأمص ؿسد ً 187س ية  2007مؤرخ يف  29خاهفي ً 2007خـَق ابملطادكة ؿىل اًيؼام ا ألسايس اخلاص تبأؾوان مصنزالؤؿالمِة ًوزارة اًطحة اًـمومِة.
 أأمص ؿسد ً 3229س ية  2008مؤرخ يف  13أأنخوجص ً 2008خـَق تضحط اًَِلك اًخيؼميي ملصنز الؤؿالمِة ًوزارةاًطحة اًـمومِة.
 أأمص ؿسد ً 3063س ية  2009مؤرخ يف  19أأنخوجص ً 2009خـَق تضحط رشوط اؤس ياد اخلعط اًوػَفِة مبصنزالؤؿالمِة ًوزارة اًطحة اًـمومِة.
 أأمص ؿسد ً 4775س ية  2014مؤرخ يف  29دٌسمرب ً 2014خـَق تخلَري جسمَة مطاحل ومؤسسات معومِة اتتـةًوزارة اًطحة( .اًدسمَة اًلسمية :مصنز الؤؿالمِة توزارة اًطحة اًـمومِة اًدسمَة اجلسًسة:مصنز الؤؿالمِة توزارة
اًطحة).
 - 16 -2اًواكةل اًوظيَة ٌَصكاتة اًطحَة واًحَئِة ٌَميخجات
 أأمص ؾـسد ً 769س ية  1999مؤرخ يف  5أأفصًي ً 1999خـَق ابؤحساث اًواكةل اًوظيِـة ٌَصكاتة اًطحَة واًحَئِةٌَميخجات وتضحط رمارما وثيؼميِا الؤداري واملايل ونشكل ظصق جس َريُا.
 أأمص ؾـسد ً 589س ية  2001مؤرخ يف  26فِفصي ً 2001خـَق تخحسًس اًَِئة امللكفة ابؤتساء اًص أأي املعاتق خبطوصمٌح اًخبأشرية ورفضِا ًرتوجي ا ألدوًة والادذطاضات اًطَسًَة املـسة ًالس خـٌلل اًحَعصي ابًسػوق.
 أأمص ؾـسد ً 789س ية  2001مؤرخ يف  29مارس ً 2001خـَق تخحسًس اًَِئة امللكفة ابؤتساء اًص أأي املعاتق خبطوصمٌح اًخبأشرية ورفضِا ًرتوجي الادذطاضات اًطَسًَة ابًسػوق.
 أأمص ؾـسد ً 790س ية  2001مؤرخ يف  29مارس ً 2001خـَق تضحط اًَِلك اًخيؼميي ٌَواكةل اًوظيَة ٌَصكاتةاًطحَة واًحَئِة ٌَميخجات.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  15خاهفي ً 2002خـَق تضحط كامئة امليخجات اخلاضـة ًًشاط اًواكةلاًوظيَة ٌَصكاتة اًطحَة واًحَئِة ٌَميخجات.
 – 17 – 2املصضس اًوظين ً ألمصاض اجلسًسة واملس خجسّ ة
مؤرخ يف  19دٌسمرب ً 2005خـَّق ابؤحساث املصضس اًوظين ً ألمصاض اجلسًسة
 أأمص ؿسد ً 3294س ية ّ 2005واملس خجسّ ة وتضحط ثيؼميَ الؤداري واملايل ونشكل ظصق جس َريٍ.
 – 18 – 2اًَِئة اًوظيَة ٌَخلِمي والاؾامتد يف اجملال اًطحي
 أأمص ؿسد ً 1709س ية  2012مؤرخ يف  6سخمترب ً 2012خـَق ابؤحساث اًَِئة اًوظي َّة ً ؤالؾامتد يف اجملال اًط ّحيوتضحط رما ّمِا وثيؼميِا الؤداري واًـَمي واملايل ونشكل ظصق سريُا.
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 أأمص حىويم ؿسد ً 634س ية  2017مؤرخ يف  28أأفصًي ً 2017خـَق تضحط اًَِلك اًخيؼميي ٌََِئة اًوظيَةًالؾامتد يف اجملال اًطحي.
أأمص حىويم ؿسد ً 563س ية  2018مؤرخ يف  7حوان ً 2018خـَق تخلَري جسمَة اًَِئة اًوظيَة ًالؾامتد يف اجملال
اًطحي( .اًدسمَة اًلسمية اًَِئة اًوظيَة ًالؾامتد يف اجملال اًطحي ،اًدسمَة اجلسًسة :اًَِئة اًوظيَة ٌَخلِمي والاؾامتد
يف اجملال اًطحي)
 – 19 – 2املصانز اخملخطة يف حصتَة وؤاؿادة ثبأَُي املـاكني
 كصار من وزراء اًشؤون الاحامتؾَة واًرتتَة واًـَوم واًطحة اًـمومِة واًش حاب واًعفوةل واًخىوٍن املِين واًدشلَيمؤرخ يف  11ماي ً 1994ضحط رشوط اؤحساث املصانز اخملخطة يف حصتَة وؤاؿادة ثبأَُي املـاكني وحصاثُة ثيؼميِا
وجس َريُا.
 – 20 – 2مصنز املطورات ابًصهني امللياظُيس ابًوسط
 أأمص ؿسد ً 2823س ية  2001مؤرخ يف  6دٌسمرب ً 2001خـَق ابؤحساث مؤسسة معومِة (مصنز املطورات ابًصهنيامللياظُيس).
 - 3أأحاكم ذاضة ابملؤسسات اًـمومِة اًيت ل حىديس ضحلة اؤدارًة ومًشبآت معومِة ذاضـة ؤلرشاف وزارة اًطحة
اًـمومِة
 أأمص ؿسد ً 2265س ية  2004مؤرخ يف  27سخمترب ً 2004خـَق تضحط كامئة املؤسسات اًـمومِة اًيت ل حىديساملؤرخ يف  2أأنخوجص
ضحلة اؤدارًة واًيت ثـخرب مًشبآت معومِة ،نٌل ّمت ثيلِحَ اب ألمص ؿسد
ً 2579س ية ّ 2006
 2006وا ألمص ؿسد ً 1865س ية  2007املؤرخ يف  23حوًََة  2007وا ألمص ؿسد ً 2560س ية  2007املؤرخ يف 23
أأنخوجص .2007
 أأمص ؿسد ً 910س ية  2005املؤرخ يف  24مارس ً 2005خـَق تخـَني سَعة ا ؤلرشاف ؿىل املًشبآت اًـمومِة وؿىلاملؤرخ يف 21
املؤسسات اًـمومِة اًيت ل حىديس ضحلة اؤدارًة ،نٌل ّمت ثيلِحَ وؤامتامَ اب ألمص ؿسد ً 2123س ية ّ 2007
أأوت  2007وا ألمص ؿسد ً 2561س ية  2007املؤرخ يف  23أأنخوجص  2007و ا ألمص ؿسد ً 3737س ية  2008مؤرخ يف
 11دٌسمرب  2008وا ألمص ؿسد ً 90س ية  2010مؤرخ يف  20خاهفي  2010وا ألمص ؿسد ً 3170س ية  2010مؤرخ
يف  13دٌسمرب .2010
 أأمص ؿسد ً 1330س ية  2007مؤرخ يف  4حوان ً 2007خـَق تضحط كامئة املًشبآت اًـمومِة اًيت ل ختضؽ ظَحاهتاٌَزتود مبواد وذسمات اؤىل اًرتاثُة اخلاضة ابًطفلات اًـمومِة.
 - 4املؤسسات اخلاضـة ؤلرشاف وزاريت اًطحة اًـمومِة واًخـَمي اًـايل اًـايل واًححر اًـَمي واًخىٌوًوحِا
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 - 1-4املسارس اًـََا ًـَوم وثلٌَات اًطحة
أأ ػ ا ؤلحـــساث
 كاهون ؾـسد ً 103س ية  1989مؤرخ يفتخووس.
 كاهون ؾـسد ً 104س ية  1989مؤرخ يفابملًس خري.
 كاهون ؾـسد ً 105س ية  1989مؤرخ يفتطفاكس.
 أأمص ؾـسد ً 2428س ية  2001مؤرخ يفثسوسة.
ب ػ اًخيؼمي اًَِلكي واًوػَفي

 11دٌسمرب ً 1989خـَق ابؤحساث مسرسة ؿََا ًـَوم وثلٌَات اًطحة
 11دٌسمرب ً 1989خـَق ابؤحساث مسرسة ؿََا ًـَوم وثلٌَات اًطحة
 11دٌسمرب ً 1989خـَق ابؤحساث مسرسة ؿََا ًـَوم وثلٌَات اًطحة
 16أأنخوجص ً 2001خـَق ابؤحساث مسرسة ؿََا ًـَوم وثلٌَات اًطحة

 أأمص ؾـسد ً 2578س ية  1994مؤرخ يف  19دٌسمرب ً 1994خـَق ابًخيؼمي الؤداري واملايل ٌَمسارس اًـََا ًـَوموثلٌَات اًطحة نٌل مت ثيلِحَ وؤامتامَ اب ألمص ؿسد ً 2703س ية  2008املؤرخ يف  28حوًََة  2008و ا ألمص احلىويم
ؿسد ً 349س ية  2016املؤرخ يف  8مارس .2016
 أأمص ؾـسد ً 2391س ية  2000مؤرخ يف  17أأنخوجص ً 2000خـَق تضحط الؤظار اًـام ًيؼام ادلراسة ورشوطاحلطول ؿىل اًشِادة اًوظيَة ًفين سام ٌَطحة ،نٌل مت اؤمتامَ اب ألمص ؿسد ً 1718س ية  2002املؤرخ يف  29حوًََة
.2002
 أأمص ؿسد ً 1717س ية  2002مؤرخ يف  29حوًََة ً 2002خـَق ابًرتدِص يف اًدسجَي ابؤحسى شـة اًفٌَنياًسامني ٌَطحة ابًًس حة اؤىل اًعَحة اذلٍن اسدٌفسوا حلِم يف اًدسجَي ابًس ية اًثاهَة من املصحةل ا ألوىل ٌدلراسات
اًعحَة أأو ظة ا ألس يان أأو اًطَسةل.
 كصار من وزٍصي اًخـَمي اًـايل واًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  27أأنخوجص ً 1995خـَق تضحط كامئة ا ألكسام ابملسارساًـََا ًـَوم وثلٌَات اًطحة.
 كصار من وزٍصي اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي واًخىٌوًوحِا واًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  10فِفصي ً 2007خـَقتضحط اًربامج وهؼام ادلراسة ورشوط احلطول ؿىل اًشِادة اًوظيَة ًفين سام ٌَطحة يف اًخوًَس.

26

كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة ووزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي مؤرخ يف  10أأفصًي ً 2010خـَق تضحط كامئةالؤدذطاضات اًيت ميىن ثسرٌسِا ابملسارس اًـََا ًـَوم وثلٌَات اًطحة ،نٌل مت ثيلِحَ ابًلصار املؤرخ يف  25مارس
 2013واًلصار املؤرخ يف  12أأوت .2016
 : -2-4لكَات اًعة وظة ا ألس يان واًطَسةل
أأ ػ لكَة اًعة تخووس
 كاهون ؾـسد ً 41س ية  1968مؤرخ يف  31دٌسمرب ً 1968خـَق تلاهون املاًَة ًخرصف س ية ( 1969اًفطي 21مٌَ) املخـَق ابؤحساث لكَة اًعة تخووس.
 11أأنخوجص ً 1996خـَق تضحط هؼام ادلراسات
 كصار من وزٍصي اًطحة اًـمومِة واًخـَمي اًـايل مؤرخ يفوالامذحاانت املعحق يف لكَة اًعة واًطَسةل تخووس ٌَخحطَي ؿىل اًشِادة اًوظيِـة دلنذػور يف اًعة ،نٌل مت
ثيلِحَ ابًلصار املؤرخ فػي  11أأنخوجص .2005
 31مارس ً 1998خـَق تضحط هؼام ادلراسات
 كصار من وزٍصي اًخـَمي اًـايل واًطحة اًـمومِة مؤرخ يفوالامذحاانت ٌَحطول ؿىل شِادات ادلراسات املـملة اًيت جس يسُا لكَة اًعة تخووس.
 كصار من وزٍصة اًطحة ابًيَاتة ووزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي مؤرخ يف  14هومفرب ً 2019خـَق تدٌؼمي امذحانادلّ دول ٌَمصحةل اًثاًثة ٌّدلراسات اًعح َّة.
ب ػ لكَة اًعة ثسوسة
 مصسوم ؾـسد ً 7س ية  1974مؤرخ يف  25أأوت ً 1974خـَق ابؤحساث لكَة اًعة ثسوسة ولكَة اًعة تطفاكس. كاهون ؾـسد ً 83س ية  1974مؤرخ يف  11دٌسمرب ً 1974خـَق ابملطادكة ؿىل املصسوم ؿسد ً 7س ية 1974املؤرخ يف  25أأوت  1974املخـَق ابؤحساث لكَة اًعة ثسوسة ولكَة اًعة تطفاكس.
 11أأنخوجص ً 1996خـَق تضحط هؼام ادلراسات
 كصار من وزٍصي اًطحة اًـمومِة واًخـَمي اًـايل مؤرخ يفوالامذحاانت املعحق يف لكَة اًعة ثسوسة ٌَخحطَي ؿىل اًشِادة اًوظيَة دلنخور يف اًعة،نٌل مت ثيلِحَ ابًلصار
املؤرخ يف  11أأنخوجص .2005
ت – لكَة اًعة تطفاكس
 مصسوم ؾـسد ً 7س ية  1974مؤرخ يف  25أأوت ً 1974خـَق ابؤحساث لكَة اًعة ثسوسة ولكَة اًعة تطفاكس. كاهون ؾـسد ً 83س ية  1974مؤرخ يف  11دٌسمرب ً 1974خـَق ابملطادكة ؿىل املصسوم ؿسد ً 7س ية 1974املؤرخ يف  25أأوت  1974املخـَق ابؤحساث لكَة اًعة ثسوسة ولكَة اًعة تطفاكس.
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 11أأنخوجص ً 1996خـَق تضحط هؼام ادلراسات
 كصار من وزٍصي اًطحة اًـمومِة واًخـَمي اًـايل مؤرخ يفوالامذحاانت املعحق يف لكَة اًعة تطفاكس ٌَخحطَي ؿىل اًشِـادة اًوظيَة دلنخور يف اًعة،نٌل مت ثيلِحَ ابًلػصار
املؤرخ فػي  11أأنخوجص .2005
ث ػ لكَة اًعة ابملًس خري
 مصسوم ؾـسد ً 6س ية  1980مؤرخ يف  15أأوت ً 1980خـَق ابؤحساث لكَة اًعة ابملًس خري. كاهون ؾـسد ً 65س ية  1980مؤرخ يف  10هومفرب ً 1980خـَق ابملطادكة ؿىل املصسوم ؾـسد ً 6س ية  1980املؤرخيف  15أأوت  1980املخـَق ابؤحساث لكَة اًعة ابملًس خري.
 11أأنخوجص ً 1996خـَق تضحط هؼام ادلراسات
 كصار من وزٍصي اًطحة اًـمومِة واًخـَمي اًـايل مؤرخ يفوالامذحاانت املعحق يف لكَة اًعة ابملًس خري ٌَخحطَي ؿىل اًشِادة اًوظيَة دلنخور يف اًعة،نٌل مت ثيلِحَ ابًلصار
املؤرخ يف  11أأنخوجص .2005
ج ػ أأحاكم مشرتنة جلكَات اًعة
 أأمص ؿسد ً 937س ية  1982مؤرخ يف  12حوان ً 1982خـَق ابؤحساث خائزة كومِة ألحسث أأظصوحة ٌدلنخوراٍ يفاًعة وظة ا ألس يان.
 أأمص ؿسد ً 2601س ية  1995مؤرخ يف  25دٌسمرب ً 1995خـَق تضحط الؤظار اًـام ًيؼام ادلراسة ورشوطاًخحطَي ؿىل اًشِادة اًوظيَة دلنخور يف اًعة نٌل مت ثيلِحَ وؤامتامَ اب ألمص ؿسد ً 1457س ية  2005املؤرخ يف 5
ماي  2005وا ألمص ؿسد ً 487س ية  2008املؤرخ يف  18فِفصي  2008وا ألمص ؿسد ً 1586س ية  2010املؤرخ يف
 29حوان .2010
ح ػ لكَة ظة ا ألس يان ابملًس خري
 كاهون ؾـسد ً 71س ية  1975مؤرخ يف  14هومفرب ً 1975خـَق ابؤحساث لكَة ًعة ا ألس يان ابملًس خري. أأمص ً 937س ية  1982مؤرخ يف  12حوان ً 1982خـَق ابؤحساث خائزة كومِة ألحسن أأظصوحة ٌدلنخوراٍ يفاًعة وظة ا ألس يان .
 كصار من وزٍصي اًطحة اًـمومِة واًخـَمي اًـايل مؤرخ يف  11أأنخوجص ً 1996خـَق تضحط هؼام ادلراساتوالامذحاانت املعحق يف لكَة ظة ا ألس يان ابملًس خري ٌَخحطَي ؿىل اًشِادة اًوظيَة دلنخور يف ظة ا ألس يان.
خ ػ لكَة اًطَسةل ابملًس خري
 -كاهون ؾـسد ً 72س ية  1975مؤرخ يف  14هومفرب ً 1975خـَق ابؤحساث لكَة ٌَطَسةل ابملًس خري.
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 أأمص ؾـسد ً 1634س ية  2004مؤرخ يف  12حوًََة ً 2004خـَق تضحط الؤظار اًـام ًيؼام ادلراسة ورشوطاًخحطَي ؿىل اًشِادة اًوظيَة دلنخور يف اًطَسةل نٌل مت اؤمتامَ اب ألمص احلىويم ؿسد ً 1620س ية  2015املؤرخ يف
 30أأنخوجص .2015
 31مارس ً 1998خـَق تضحط هؼام ادلراسات
 كصار من وزٍصي اًطحة اًـمومِة واًخـَمي اًـايل مؤرخ يفوالامذحاانت املعحق يف لكَة اًطَسةل ابملًس خري ٌَحطول ؿىل اًشِادة اًوظيَة يف اًطَسةل نٌل مت ثيلِحَ ابًلصار املؤرخ
يف  3خاهفي .2001
د ػ أأحاكم مشرتنة جلكَات اًعة وظة ا ألس يان واًطَسةل
 أأمص ؿسد ً 147س ية  1988مؤرخ يف  26خاهفي ً 1988خـَق ابؤحساث وثيؼمي خائزة رئُس ادلِورًة اًخووس َةدلـَات اًعة امللارتَة املشرتنة .
 كصار من وزٍصي اًرتتَة واًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي واًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  31ماي ً 1990خـَق تضحط كامئةأأكسام لكَات اًعة واًطَسةل وظة ا ألس يان اًخاتـة جلامـة اًـَوم واًخلٌَات واًعة تخووس وخامـة اًوسط وخامـة
ضفاكس اجليوب نٌل وكؽ اؤمتامَ تلصار وزٍصي اًطحة اًـمومِة واًخـَمي اًـايل املؤرخ يف  11أأنخوجص .1996
 - 3-4املـاُس اًـََا ًـَوم اٍمتصًظ
 أأمص ؿسد ً 2120س ية  2006مؤرخ يف  31حوًََة ً ،2006خـَق ابؤحساث مـاُس ؿََا ًـَوم اٍمتصًظ. أأمص ؿسد ً 671س ية  2010مؤرخ يف  5أأفصًي ً 2010خـَق تضحط اًخيؼمي الؤداري واملايل ٌَمـاُس اًـََا ًـَوماٍمتصًظ.
 4 -4أأحاكم مشرتنة ذاضة ابملؤسسات اخلاضـة ؤلرشاف وزاريت اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي واًخىٌوًوحِا
واًطحة اًـمومِة:
 كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي واًخىٌوًوحِا ووزٍص اًشؤون الاحامتؾَة واًخضامن واًخووس َني ابخلارجووزٍص اًفالحة واملوارد املائَة ووزٍص اًطحة اًـمومِة ووزٍص حىٌوًوحِات الثطال ووزٍص اًش حاب واًصايضة واًرتتَة
اًحسهَة ووزٍص اًثلافة واحملافؼة ؿًل اًرتاث ووزٍصة شؤون املص أأة وا ألرسة واًعفوةل واملس يني ووزٍص اًس َاحة مؤرخ يف
 9أأوت ً 2007خـَق تضحط كامئة مؤسسات اًخـَمي اًـايل واًححر اًخاتـة ًلك خامـة.
 IVػ اجملاًس واٌَجان
 - 1اجملاًــس
 كاهون ؿسد ً 55س ية  1973مؤرخ يف  3أأوت ً 1973خـَق تدٌؼمي املِن اًطَسًَة نٌل مت ثيلِحَ وؤامتامَ ابًلاهون ؿسدً 31س ية  1976املؤرخ يف  4فِفصي  1976واًلاهون ؿسد ً 62س ية  1976املؤرخ يف  12حوًََة  1976واًلاهون
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ؿسد ً 24س ية  1989املؤرخ يف  27فِفصي  1989واًلاهون ؿسد ً 101س ية  1989املؤرخ يف  11دٌسمرب
 1989واًلاهون ؿسد ً 75س ية  1992املؤرخ يف  3أأوت  1992واًلاهون ؿسد ً 32س ية  2008املؤرخ يف  13ماي
 2008واًلاهون ؿسد ً 30س ية  2010املؤرخ يف  7حوان .2010
مؤرخ يف  11فِفصي ً 1991خـَّق ابجملـاًس اجلِوًّة اًخاتـة ٌََِئة اًوظيَة ٌَطَادةل.
 أأمص ؾـسد ً 271س ية ّ 1991كاهون ؾـسد ً 21س ية  1991مؤرخ يف  13مارس ً 1991خـَق مبٌلرسة رمييت اًعة وظة ا ألس يان وثيؼميٌِل نٌل متاؤمتامَ ابًلاهون ؿسد ً 43س ية  2018املؤرخ يف  11حوًََة  : 2018اجملَس اًوظين ًـمـادة ا ألظحاء واجملَس اًوظين
ًـمـادة أأظحاء ا ألسٌـان (اًحاب اًثاًر).
 أأمص ؾـسد ً 1647س ية  1991مؤرخ يف  4هومفرب ً 1991خـَق ابجملاًس اجلِوًة ًـٌلدة ا ألظحاء وًـٌلدة أأظحاءاملؤرخ يف  7أأوت  2006وا ألمص ؿسد ً 3393س ية
ا ألس يان نٌل ّمت ثيلِحَ وؤامتامَ اب ألمص ؿسد ً 2225س ية ّ 2006
 2008املؤرخ يف  3هومفرب  2008و ا ألمص حىويم ؿسد ً 756س ية  2018مؤرخ يف  7سخمترب .2018
 أأمص ؾـسد ً 1207س ية  1992مؤرخ يف  22حوان ً 1992خـَق تضحط ضالحِات وحصهَحة وظصق جس َري اجملَساًوظين ٌَخجِزيات اًعحَة واًخلٌَة.
 أأمص ؾـسد ً 1938س ية  1994مؤرخ يف  19سخمترب ً 1994خـَق تضحط ضالحِات اجملَس اًوظين ٌدلواء وحصهَحَوظصق سريٍ.
 أأمص ؿسد ً 1145س ية  1998مؤرخ يف  18ماي ً 1998خـَق تضحط سري اهخزاب أأؾضاء اجملَس اًوظين ًـٌلدةا ألظحاء اًحَاظصة وثيؼميَ.
 أأمص ؿسد ً 2022س ية  1998مؤرخ يف  19أأنخوجص ً 1998خـَق ابجملاًس اجلِوًة ًـٌلدة ا ألظحاء اًحَاظصة نٌل متثيلِحَ اب ألمص ؿسد ً 2140س ية  2009املؤرخ يف  8حوًََة .2009
 أأمص ؾـسد ً 1982س ية  2000مؤرخ يف  12سخمترب ً 2000خـَق تضحط مشمولت وحصهَحة وظصق جس َري اجملَسا ألؿىل ٌَساكن.
 أأمص ؿسد ً 4092س ية  2007املؤرخ يف  11دٌسمرب ً 2007خـَق ترتهَحة اجملاًس اًـََا الاسدشارًة. أأمص ؿسد ً 286س ية  2010مؤرخ يف  15فِفصي ً 2010خـَق ابؤحساث جمَس أأؿىل ٌَطحة وضحط ضالحِاثَوحصهَخذَ وظصق سريٍ.
 2ػ اٌَجــان
 أأمص ؾـسد ً 1314س ية  1984مؤرخ يف  3هومفرب ً 1984خـَق تضحط مشمولت وحصهَة وسري معي اٌَجية اًلومِةًخمنَة كشاء اًصضَؽ واًعفي.
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 أأمص ؿسد ً 1753س ية  1990مؤرخ يف  29أأنخوجص ً ،1990خـَق تضحط هَفِة ثيؼمي وجس َري اٌَجان الؤدارًةاملخياضفة
* كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  10حوان ً 2003خـَق ابؤحساث جلان اؤدارًة مذياضفة ألؾوان وزارة
اًطحة اًـمومِة.
 أأمص ؾـسد ً 1208س ية  1992مؤرخ يف  22حوان ً 1992خـَق تضحط مشمولت وحصهَة وظصق جس َري اٌَجيةاًوظيَة ٌَمؤسسات اًطحَة اخلاضة امليلح اب ألمص ؿسد ً 740س ية  1998املؤرخ يف  30مارس  1998وا ألمص ؿسد
ً 1080س ية  2001املؤرخ يف  14ماي .2001
 أأمص ؾـسد ً 940س ية  1993مؤرخ يف  26أأفصًي ً 1993خـَق تضحط حصهَحة اٌَجية اجلِوًة ٌَطحة اًـلََة. أأمص ؾـسد ً 2082س ية  1993مؤرخ يف  11أأنخوجص ً 1993خـَق تضحط حصهَحة وسري معي اٌَجية اًوظيَة ٌَرتدِصيف ذمارسة رمية أأدطايئ هفساين يف اًلعاع احلص.
 أأمص ؾـسد ً 1704س ية  1994مؤرخ يف  8أأوت ً 1994خـَق تضحط مـاًري ثلِمي أأوشعة رؤساء ا ألكسامالؤسدشفائَة وحصهَحة اٌَجية الاسدشارًة ٌَخلِمي وظصق سريُا.
 أأمص ؾـسد ً 1939س ية  1994مؤرخ يف  19سخمترب ً 1994خـَق تضحط ضالحِات اٌَجية اًوظيَة ً ألذالكِاتاًعحَة وحصهَخهتا وظصق سريُا نٌل مت ثيلِحَ وؤامتامَ اب ألمص ؿسد ً 2133س ية  2001املؤرخ يف  10سخمترب .2001
 أأمص ؾـسد ً 916س ية  2000مؤرخ يف  2ماي ً 2000خـَق ابؤحساث وثيؼمي اٌَجية اًوظيَة ٌَعة ا ؤلس خـجايل. أأمص ؾـسد ً 73س ية  2002مؤرخ يف  14خاهفي ً 2002خـَق تضحط حصهَحة اٌَجية اًوظيَة ٌَعة الؤجنايب وظصقسريُا نٌل مت اؤمتامَ اب ألمص ؿسد ً 994س ية  2005مؤرخ يف  24مارس .2005
مؤرخ يف  29حوًََة ً 2002خـَّق تضحط حصهَحة اٌَجية اًفٌَة ٌَحَوًوحِا اًعحَة
 أأمص ؾـسد ً 1733س ية ّ 2002ومشمولهتا وظصق سريُا.
 أأمص ؿسد ً 4776س ية  2014مؤرخ يف  31دٌسمرب ً 2014خـَق ابؤحساث اٌَجية اًوظيَة ملخاتـة ثيفِش اٌَواحئاًطحَة ادلوًَة.
مؤرخ يف  17فِفصي ً 1987خـَّق تضحط حصهَة وسري معي جلية اًرتدِص مليح
 كصار من وزٍصة اًطحة اًـمومِة ّردطة اسدامثر مؤسسات ضيؽ ا ألدوًة املـسّ ة ٌَعة اًخرشي نٌل مت ثيلِحَ ابًلصار املؤرخ يف  11هومفرب .2009
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  24أأنخوجص ً 1989خـَق تضحط حصهَحة ومشمولت اٌَجية اًلومِة ًيليادلم نٌل مت ثيلِحَ ابًلصار املؤرخ يف  5أأوت  1993واًلصار املؤرخ يف  28أأنخوجص .2008
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 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  15دٌسمرب ً 1990خـَق تضحط حصهَة ومشمولت وكواؿس سري معيجلية مصاكدة الؤشِار ً ألدوًة املـسة ٌَعة اًخرشي نٌل مت ثيلِحة ابًلصار املؤرخ يف  28أأفصًي .2009
مؤرخ يف  23أأفصًي ً 1992خـَق تضحط رمام وحصهَحة وظصق سري اٌَجية اًفٌَة
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة ٌَّيلي اًطحي.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  12ماي ً 1992خـَق ابؤحـساث وثيؼمي جلية الؤؿالمِة ٌَطحة اًـمومِة نٌلمت ثيلِحَ ابًلصار املؤرخ يف  21حوان .1996
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  19ماي ً 1992خـَق ابؤحساث وثيؼمي اٌَجية اًفٌَة ٌَوكاًة من مصضفلسان املياؿة املىدس حة وملاومذَ.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  19ماي ً 1992خـَق ابؤحساث وثيؼمي اٌَجية اًفٌَة ٌَطحة اًـلََة. كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  19ماي ً 1992خـَق ابؤحساث وثيؼمي اٌَجية اًفٌَة ٌَخثلِف اًطحي. كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  19ماي ً 1992خـَق ابؤحساث وثيؼمي اٌَجية اًفٌَة دلس خور ا ألدوًة. كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  19ماي ً 1994خـَق ابؤحساث وثيؼمي جلية فٌَة ٌَوكاًة من ا ألمصاضحِواهَة املًشبأ وملاومهتا.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  20سخمترب ً 1994خـَق تضحط حصهَحة جلية املِن ش حَ اًعحَة اًيت ميىن أأنمتارس ذمارسة حصة وظصق سريُا.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  15ماي ً 1996خـَق ابؤحساث وثيؼمي اٌَجية اًفٌَة ٌَعة ؾن تـس. كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  12هومفرب ً 1996خـَق ابؤحساث وثيؼمي اٌَجية اًفٌَة ٌَوكاًة من فلساناًحرص وملاومذَ.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  22هومفرب ً 1996خـَق ابؤحـساث وثيؼمي جلية فٌَة ٌَوكاًة من ا ألمصاض كرياًسارًة وملاومهتا.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  29أأفصًـي ً 1999خـَػق ابؤحـساث وثيؼمي اٌَجية اًفٌَة حلفغ اًطحةابًَِالك اًطحَة.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  27ماي ً 1999خـَق ابؤحساث وثيؼمي اٌَجية اًفٌَة ٌَرصًعة اًطحَة. كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  28سخمترب ً 1999خـَق تضحط مشمولت اٌَجية اًفٌَة ًحَوًوحِا ادلموحصهَخهتا وظصق سريُا.
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 كصار وزٍص اًطحة اًـمومِة املؤرخ يف  15أأنخوجص  2002املخـَق تضحط حصهَحة وظصق سري اًَِئة اًفٌَة ً ؤالدذطاضاتاًطَسًَة ًلاًة ردطة اًرتوجي ابًسوق ،نٌل مت ثيلِحَ ابًلصار املؤرخ يف  7مارس  2005وابًلصار املؤرخ يف  24هومفرب
 2010واًلصار املؤرخ يف  10أأنخوجص .2019
مؤرخ يف  7حوان ً 2005خـَّق ابؤحساث اٌَجية اًفٌَة ملخاتـة مضاؾفات ؾوز اًَود
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة ّوضحط مشمولهتا وحصهَخهتا وظصق سريُا.
مؤرخ يف  7حوًََة ً 2006خـَّق ابؤحساث وثيؼمي اٌَّجية اًفٌَة ملخاتـة وفِّات
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة ّا ألرمات.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  5فِفصي ً 2009خـَق ابؤحساث اٌَجية اًفٌَة ًسالمة املصىض وثيؼمي ظصقسريُا نٌل مت اؤمتامَ ابًلصار املؤرخ يف  17أأفصًي .2009
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  19فِفصي ً 2009خـَق ابؤحساث اٌَجية اًفٌَة ً ألدوًة واًخالكِح وا ألمطالوثيؼمي ظصق سريُا.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  4ماي ً 2010خـَق ابؤحساث وثيؼمي اٌَجية اًفٌَة ٌَخَلِح. كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  24حوان ً 2010خـَق ابؤحساث جلية فٌَة دلراسة مؤثصات الؤشـاؿاتكري املؤًية ؿىل اًطحة نٌل مت اؤمتامَ ابًلصار املؤرخ يف  25أأوت .2010
 كصار من وزٍص اًطحة مؤرخ يف  4سخمترب ً 2012خـَق ابؤحساث جلية فٌَة ٌَسالمة اًطحَة واًحَئِة ٌَمواد اًىميَائَةاملس خـمةل يف مِسان اًطحة وضحط حصهَخهتا ومشمولهتا وظصق جس َريُا.
 كصار من رئُس احلىومة مؤرخ يف  4حوان ً 2013خـَق تضحط حصهَحة وسري معي اٌَجيخني امللكفذني ابًيؼص يفمعاًة اؤؿادة حىوٍن املسار املِين ً ألؾوان اًـمومِني امليخفـني ابًـفو اًـام اًصاحـني ابًيؼص ٌَمطاحل املصنزًة
واملؤسسات اًـمومِة ذات اًطحلة الؤدارًة اًخاتـة ًوزارة اًطحة واملؤسسات اًـمومِة كري الؤدارًة واملًشبآت اًـمومِة
اخلاضـة ؤلرشافِا.
 كصار من وزٍص اًفالحة ووزٍص اًطحة مؤرخ يف  19سخمترب ً 2013خـَق تضحط حصهَحة جلية مٌح ردص اس خلاللمؤسسات حتضري ا ألدوًة املـسة ًالس خـٌلل اًحَعصي ومٌح ثبأشرية اًرتدِص يف ؾصض ثكل ا ألدوًة ٌَحَؽ وسري معَِا.
 كصار من وزٍص اًطحة مؤرخ يف  28هومفرب ً 2013خـَق ابؤحساث اٌَجية اًفٌَة ملاكحفة ثلََس ا ألدوًة وتضحطمشمولهتا وحصهَخهتا وظصق سريُا.
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 كصار من وزٍص اًطحة مؤرخ يف  18أأفصًي ً 2014خـَق ابؤحساث جلية فٌَة ًخبأَُي وثعوٍص مٌؼومة اًخـلميابملؤسسات اًطحَة اًـمومِة واخلاضة وضحط حصهَخهتا ومشمولهتا وظصق سريُا نٌل مت ثيلِحَ تلصار من وزٍصة اًطحة
مؤرخ يف  2ماي . 2017
 كصار من وزٍص اًطحة مؤرخ يف  6حوان ً 2014خـَق ابؤحساث اٌَجية اًفٌَة ٌَحوار اًوظين حول اًس َاساتوالاسرتاثَجَات واخملععات اًوظيَة ٌَطحة وضحط رمارما وحصهَخهتا وظصق سريُا.
 كصار من رئُس احلىومة مؤرخ يف  3هومفرب ً 2014خـَق ابؤحساث وثيؼمي اٌَجية اًوظيَة ًخًس َق اؤحصاءات اًوكاًةوماكحفة اخملاظص املصثحعة اب ألمصاض اجلسًسة واملس خجسة.
 كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي وحىٌوًوحِا املـَومات والؤثطال ووزٍص اًطحة مؤرخ يف  9دٌسمربً 2014خـَق تضحط حصهَحة اًَِئة اًوظيَة ًعة اًـائةل ومشمولهتا.
 كصار من وزٍص اًطحة ووزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي وحىٌوًوحِا املـَومات والثطال مؤرخ يف  5دٌسمربً 2014خـَق ابؤحساث وثيؼمي جلية اؤدارًة مذياضفة ألظحاء ا ألس يان الاسدشفائَني اجلامـَني.
 كصار من وزٍص اًطحة مؤرخ يف  13خاهفي ً 2015خـَق ابؤحساث جلان حٌلًة ا ألشزاص املشارنني يف اًخجارباًعحَة أأو اًـَمَة ً ألدوًة املـسة ٌَعة اًخرشي وتضحط مشمولهتا وحصهَخهتا وظصق سريُا.
 كصار من وزٍص اًطحة مؤرخ يف  18أأوت ً 2016خـَق ابؤحساث جلية كِادة ًوضؽ ومذاتـة اخلعة اًوظيَة ٌَلضاء ؿىلاٍهتاب اًىدس اًفريويس من ضيف "ج" وضحط حصهَخهتا وظصق سريُا.
كصار من رئُس احلىومة مؤرخ يف  1مارس ً 2017خـَق تخـَني أأؾضاء جلية مذاتـة وثلِمي املِام املوهوةل ًوحسةاًخرصف حسة ا ألُساف لؤجناز مرشوع املساؿسة ؿىل ثلََص اًفوارق الاحامتؾَة ودمع اخلسمات اًطحَة ابخلط
ا ألول وابملصانز اًوس َعة ابملياظق ذات ا ألوًوًة.
كصار من وزٍصة اًطحة مؤرخ يف  21مارس ً 2017خـَق ابؤحساث جلية فٌَة ٌَخًس َق مؽ اًطيسوق اًـاملي ملاكحفةاًس َسا واًسي واملالراي وضحط حصهَخهتا وظصق سريُا.
كصار من وزٍصة اًطحة مؤرخ يف  4حوًََة ً 2017خـَق ابؤحساث اٌَجية اًفٌَة ٌَحوار اجملمتـي حول اؤضالح امليؼومةاًطحَة وضحط رمارما وحصهَخهتا وظصق سريُا.
 كصار من وزٍصة اًطحة ابًيَاتة مؤرخ يف  25هومفرب ً 2019خـَق ابؤحساث وثيؼمي اٌَجية اًفٌَة ًعة اًلكى وؿالجأأمصاض اًلكى املزمٌة.
كصار من رئُس احلىومة مؤرخ يف  3دٌسمرب ً 2019خـَق ابؤحساث جلية ظحَة ملكفة تسراسة مَفات اسرتخاعمطارًف اًـالج ومذاتـة احلالت احلصخة ملطايب اًثورة وضحط حصهَخهتا وظصق سري معَِا.
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اًـيوان اًثاين  :املؤسسات اًطحَة اخلاضة
 Iػ أأحاكم ؿامة ثخـَق ابملؤسسات اًطحَة اخلاضة
 كاهون ؿسد ً 63س ية  1991مؤرخ يف  29حوًََة ً 1991خـَق ابًخيؼمي اًطحي. كاهون ؾـسد ً 94س ية  2001مؤرخ يف  7أأوت ً 2001خـَق ابملؤسسات اًطحَة اًيت جسسي اكميذسماهتا ًفائسة كري امللميني.
* أأمص ؾـسد ً 545س ية  2002مؤرخ يف  5مارس ً 2002خـَق تضحط رشوط اخلسمات املمىن اؤسساؤُا
ًفائسة امللميني من ظصف املؤسسات اًطحَة اًيت جسسي اكمي ذسماهتا ًفائسة كري امللميني.
 أأمص ؾـسد ً 1208س ية  1992مؤرخ يف  22حوان ً 1992خـَق تضحط مشمولت وحصهَة وظصقجس َري اٌَجية اًوظيَة ٌَمؤسسات اًطحَة اخلاضة امليلح اب ألمص ؿسد ً 740س ية  1998املؤرخ يف 30
مارس  1998وا ألمص ؿسد ً 1080س ية  2001املؤرخ يف  14ماي 2001
 أأمص ؾـسد ً 1156س ية  1993مؤرخ يف  17ماي ً 1993خـَق تضحط رشوط ثـَني مسٍصي املؤسساتاًطحَة اخلاضة وواحداهتم.
 أأمص ؾـسد ً 1915س ية  1993مؤرخ يف  31أأوت ً 1993خـَق تضحط اًَِانـي والادذطاضات ونشكلاملواضفات من حِر ظاكة الاسدِـاب واحملالت واًخجِِػزات وا ألؾوان ابملؤسسات اًطحَة اخلاضة نٌل مت
اؤمتامَ وثيلِحَ اب ألمص ؿسد ً 2833س ية  1999املؤرخ يف  21دٌسمرب  1999وا ألمص ؿسد ً 1082س ية
 2001املؤرخ يف  14ماي  2001وا ألمص ؿسدً 2200س ية  2010املؤرخ يف  6سخمترب .2010
 أأمص ؿسد ً 1056س ية  1994مؤرخ يف  9ماي ً 1994خـَق تضحط كامئة اًخجِزيات اًالزمة ٌَمؤسسات 49من جمةل جشجَؽ
اًطحَة والؤسدشفائَة املؤُةل ًالهخفاع ابحلوافز اجلحائَة امليطوص ؿَهيا ابًفطي
الاسدامثرات وتخحسًس رشوط مٌح ُشٍ احلوافز نٌل مت ثيلِحَ وؤامتامَ اب ألمص ؿسد ً 967س ية  1998املؤرخ
يف  27أأفصًي  1998وا ألمص ؿسد ً 382س ية  2006املؤرخ يف  6فِفصي .2006
 أأمص ؿسد ً 793س ية  1998مؤرخ يف  4أأفصًي ً 1998خـَق ابملؤسسـات اًطحَة اخلاضة نٌل مت ثيلِحَوؤامتامَ اب ألمص ؿسد ً 1926س ية  2009املؤرخ يف  15حوان .2009
 أأمص ؿسد ً 1121س ية  2003مؤرخ يف  19ماي ً 2003خـَق ابملطادكة ؿىل املَحق اًخـسًًل ً ؤالثفاكِةاملربمة تني وزارة اًطحة اًـمومِة ومطحة كصظاج ادلوًَة.
 أأمص ؿسد ً 1549س ية  2004مؤرخ يف  5حوًََة ً 2004خـَق ابملطادكة ؿىل الؤثفاكِة املربمة تني وزارةاًطحة اًـمومِة ورشنة دار هرصة ٌَشفاء.
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 أأمص ؿسد ً 460س ية  2007مؤرخ يف  6مارس ً 2007خـَق ابملطادكة ؿىل الؤثفاكِة املربمة تني وزارةاًطحة اًـمومِة ورشنة املصنز اًـاملي جلصاحة اًزرع.
 أأمص ؿسد ً 1073س ية  2007مؤرخ يف  2ماي ً 2007خـَق تخطيَف تـظ املصانز املخرططة نٌل متثيلِحَ اب ألمص ؿسد ً 1928س ية  2009املؤرخ  15حوان .2009
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  12أأفصًي ً 1994خـَق ابًخَلِح الؤحداري ً ألؾوان اًـامَنياب ألكسام اخلعصة داذي املؤسسات اًطحَة اخلاضة.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  16دٌسمرب ً 1997خـَق ابملطادكة ؿىل دًَي املسدمثصٍنواًحاؾثني اخلواص يف كعاع اًطحة.
مؤرخ يف  28ماي ً 2001خـَّق ابملطادكة ؿىل ّهصاس ّ
اًرشوط املخـَّق
 كصار من وزٍص اًط ّحة اًـمومِة ّاخلاضة  ,نٌل ّمت ثيلِحَ وؤامتامَ ابًلصار املؤرخ يف  24دٌسمرب .2007
ابملؤسسات اًط ّحَة ّ
 IIػ أأحىـام ذاضة ثخـَػق تػػ:
 -1اًيلي اًطحي
 كاهون ؿسد ً 75س ية  1991مؤرخ يف  2أأوت ً 1991خـَّق ابًيلي اًطحي. أأمص ؿسد ً 728س ية  1992مؤرخ يف  20أأفصًي ً 1992خـَق تضدػط أأضٌـاف وظحَـة جتِزيات وسائياًيلي اًطحي ونشكل أأضياف ومؤُالت ورمام ا ألؾوان امللكفني ابًلِام تَ.
 أأمص ؿسد ً 729س ية  1992مؤرخ يف  20أأفصًي ً 1992خـَّق تضحط ظصق ثيؼمي حطص الاس متصار يفكعاع اًيلي اًطحي وواحدات ا ألشزاص املعاًحني ابًلِام هبا.
 أأمص ؿسد ً 730س ية  1992مؤرخ يف  20أأفصًي ً 1992خـَّق تضحط رشوط وظػصق جسَمي وحسةمؤرخ يف
اًرتدِص لس خلالل مطَحة ٌَيلي اًطحي نٌل ّمت ثيلِحَ وؤامتامَ اب ألمص ؾـسد ً 1079س ية ّ 2001
 14ماي .2001
 كصار من وزراء الاكذطاد اًوظين واًيلي واًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  12حوًََة ً 1993خـَّق تضحطثـصًفات اًيلي اًطحي اًربي.
مؤرخ يف  28ماي ً 2001خـَّق ابملطادكة ؿىل ّهصاس ّ
اًرشوط املخـَّق
 كصار من وزٍص اًط ّحة اًـمومِة ّابًيّلي اًط ّحي.
 -2اًعة ا ؤلس خـجايل ابًلعاع اخلاص
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مؤرخ يف  6دٌسمرب ً 2001خـَّق تدٌؼمي مطاحل اًعة ا ؤلس خـجايل
 أأمص ؿسد ً 2824س ية ّ 2001ابًلعاع اخلاص.
 - 3اًحَوًوحِا اًعحَة
 كاهون ؿسد ً 54س ية  2002مؤرخ يف  11حوان ً 2002خـَّق مبزاجص اًخحـاًَي اًعحِّـة.املخرططة.
مؤرخ يف  29حوًََة ً 2002خـَّق مبزاجص اًخحاًَي اًعح َّة ّ
 أأمص ؾـسد ً 1732س ية ّ 2002 أأمص ؿسد ً 1710س ية  2005املؤرخ يف  6حوان ً 2005خـَق تضحط رشوط ثـوًظ مسٍصي اخملاجصاخلاضة ٌَخحاًَي اًعحَة.
مؤرخ يف  14دٌسمرب 2010
 كصار من وزٍص اًط ّحة اًـمومِة ووزٍص اًفالحة واملوارد املائَة واًطَس اًححصي ًّخـَّق ابملطادكة ؿىل ّهصاس ّ
اًرشوط املخـَّق تضحط كواؿس هلي أأو كَق خمرب ذاص ٌَخحاًَي ا ًّعحَة مبحادرة
من ضاحة اًصدطة.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  7حوان ً 2005خـَق تضحط مواضفات اًالفذة ادلاةل ؿىل خمربحتاًَي ظحَة.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  22خاهفي ً 2010خـَق تضحط ظصق املصاكدة اًوظيَة جلودةاًخحاًَي اًعحَة اًخرشًة.
 كصار من وزٍصة اًطحة اًـمومِة ووزٍص اًفالحة واًحُئة مؤرخ يف  16أأفصًي ً 2011خـَق تضحط كامئة ٍلوعأأؾٌلل اًحَوًوحِا اًعحَة اًحَعصًة.
 كصار من وزٍصة اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  12ماي ً 2011خـَق تضحط كواؿس اًخعحَق احملنك املخـَلةمبزاجص اًخحاًَي اًعحَة.
 - 4اس خلالل جتِزيات من املـسات اًثلِةل
 كصار من وزٍص اًطحة ووزٍص اًخجارة واًطياؿات اًخلََسًة ووزٍص املاًَة مؤرخ يف  17دٌسمرب ً 2013خـَقتضحط كامئة اًخجِزيات من املـسات اًثلِةل اًيت خيضؽ اكذياؤُا وحصنزيُا واس خلالًِا ملوافلة مدسئَة وًرتدِص
مس حق من وزٍص اًطحة.
 كصار من وزٍص اًطحة مؤرخ يف  17دٌسمرب ً 2013خـَق تضحط ملاًُس ومـاًري احلاحِات مناًخجِزيات من املـسات اًثلِةل نٌل مت ثيلِحَ تلصار وزٍصة اًطحة املؤرخ يف  18أأنخوجص .2016
 - 5اس خلالل مصانز اًـالج مباء اًححص
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 أأمص ؾـسد ً 3174س ية  2006مؤرخ يف  30هومفرب ً 2006خـَق تضحط ملاًُس ورشوط اس خلالل مصانزاًـالج مباء اًححص.
 - 6اس خلالل مصانز ثطفِة ادلم
 أأمص ؿسد ً 793س ية  1998مؤرخ يف  4أأفصًي ً 1998خـَق ابملؤسسـات اًطحَة اخلاضة نٌل مت ثيلِحَوؤامتامَ اب ألمص ؿسد ً 1926س ية  2009املؤرخ يف  15حوان .2009
 أأمص ؾـسد ً 795س ية  1998مؤرخ يف  4أأفصًـي ً 1998خـَق تضحط شػصوط اؤحساث واس خلالل مصانزثطفِة ادلم نٌل مت ثيلِحَ اب ألمص ؿسد ً 404س ية  2006املؤرخ يف  3فِفصي  2006وا ألمص ؿسد 1927
ًس ية  2009املؤرخ يف  15حوان .2009
 أأمص ؿسد ً 318س ية  2010مؤرخ يف  22فِفصي ً 2010خـَق تضحط كامئة اًفحوضات اًخوكَََةواخلسمات ا ألدصى اًيت جية أأن ثلوم هبا مصانز ثطفِة ادلم ًفائسة املصىض.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  27أأفصًي ً 1998ضحط كامئة اًواثئق املشرتظـة ؾيس حىوٍناملَف ا ألويل واملَف اٍهنايئ كطس احلطول ؿىل اًـموافلة املحسئَة واًرتدِص لس خلالل أأو ثوس َؽ أأو هلي أأو
اؤحاةل مصنز ثطفِة ادلم  ,نٌل ّمت ثيلِحَ ابًلصار املؤرخ يف  28فِفصي . 2007
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  28فِفصي ً 2007خـَق ابملطادكة ؿىل هصاس اًرشوط املخـَقابؤحاةل مصنز ًخطفِة ادلم نٌل مت ثيلِحَ ابًلصار املؤرخ يف  17حوًََة .2010
 - 7اًخحاًَي اًيت ميىن اؤحصاؤُا يف احلالت ا ؤلس خـجاًَة ابملؤسسات اًطحَة اخلاضة
 أأمص ؾـسد ً 2175س ية  1993مؤرخ يف قصة هومفرب ً 1993خـَق تضحط كامئة اًخحاًَي اًيت ميىن اؤحصاؤُايف احلالت ا ؤلس خـجاًَة مبزاجص حتاًَي اًحَوًوحِا اًعحَة ابملؤسسات اًطحَة اخلاضة.
اخملول ٌَمؤسسات اًطحَة اخلاضة مسىِا
 - 8ا ألدوًة املخبأنسة الاس خـٌلل ّ
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  15سخمترب ً 1993خـَق تضحط كامئة ا ألدوًة املخبأنسة الاس خـٌللاخملول ٌَمؤسسات اًطحَة اخلاضة مسىِا نٌل مت اؤمتامَ ابًلصار املؤرخ يف  18أأفصًي .2016
 كصار من وزٍصي اًخجارة واًطحة اًـمومِة مؤرخ يفاملؤسسات اًطحَة اخلاضة اب ألدوًة املخبأنسة الاس خـٌلل.

 26سخمترب ً 1995خـَق تضحط رشوط حزود
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اًـيوان اًثاًر  :ثيؼمي ذمارسة املِن اًطحَة اخلاضة
 Iػ ثيؼمي ذمارسة املِن اًعحَة
 كاهون ؾـسد ً 36س ية  1988مؤرخ يف  3ماي ً 1988خـَق ابخلعط اًعحِـة واًطَسًَة وظة ا ألس يان. كاهون ؾـسد ً 21س ية  1991مؤرخ يف  13مارس ً 1991خـَق مبٌلرسة رمييت اًعة وظة ا ألس يان وثيؼميٌِل نٌلمت اؤمتامَ ابًلاهون ؿسد ً 43س ية  2018املؤرخ يف  11حوًََة .2018
 أأمص ؾـسد ً 1155سٌـة  1993مؤرخ يف  17ماي ً 1993خـَق مبجـةل واحدات اًعحُة نٌل مت امتامَ اب ألمصاحلىويم ؿسد ً 34س ية  2018املؤرخ يف  10خاهفي .2018
 كصار من وزراء اًخرعَط واملاًَة والاكذطاد اًوظين واًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  7أأفصًي ً 1982خـَق تضحطاًخـصًفات وٍلوؿة ا ألؾٌلل املِيَة اًيت ًلوم ا ألظحاء واًطَادةل اًحَوًوحِون وحصاحو ا ألس يان واًلواتي ومساؿسو
ا ألظحاء نٌل وكؽ ثيلِحَ ابًلصار املؤرخ يف  4أأفصًي  1995واًلصار املؤرخ يف  25حوان .1998
مؤرخ يف أأ ّول حوان ً 2006خـَّق تضحط املطيّف اًـام ً ألؾٌلل املِي َّة اًيت ًلوم
 كصار من وزٍص اًط ّحة اًـمومِة ّاًرسٍصًون واًلواتي ومساؿسو ا ألظ ّحاء ،نٌل ّمت
دطائ َّون اًيّفساه َّون ّ
هبا ا ألظ ّحاء واًحَوًوحِّون وأأظ ّحاء ا ألس يان وا أل ّ
ثيلِحَ ابًلصار املؤرخ يف  29أأنخوجص  2007واًلصار املؤرخ يف  18مارس  2008واًلصار املؤرخ يف  1مارس .2010
كصار من وزٍصي املاًَة واًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  14مارس  1992حيسد رشوط ذمارسة ومسة وماكفبأة اًًشاط،اذلي ميىن أأن ًخـاظاٍ ا ألظحاء واًطَادةل و أأظحاء ا ألس يان واًفٌَون اًسامون املحاشػصون ابًلعاع احلص هبَالك اًطحة
املؤرخ يف  9مارس  1995واًلصار املؤرخ يف  24دٌسمرب  2009واًلصار املؤرخ
اًـمومِة نٌل مت ثيلِحَ وؤامتامَ ابًلصار ّ
يف  31دٌسمرب .2015
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِـة مؤرخ يف  25مارس ً 2004خـَق تضحط شػصوط وكواؾـس الاؿرتاف ابلثطـافاملؤرخ يف  23ماي .2005
اًفين ً ألظدـاء ٌَمٌلرسة تطفة مذرططِػن وملذسرٍن نٌل مت ثيلِحَ وؤامتامَ ابًلصار ّ
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف أأول مارس ً 1995خـَق تضحط هَفِات ثعحَق اًـمي تـيوان ذاصداذي املؤسسات الؤسدشفائَة من كدي ا ألظحاء ا ألوًني ٌَمسدشفِات و أأظحاء املسدشفِات وا ألظحاء اخملخطني ا ألوًني
وا ألظحاء اخملخطني ٌَطحة اًـمومِة.
 IIػ ثيؼمي ذمارسة رمية ظحُة أأس يان
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 كاهون ؾـسد ً 21س ية  1991مؤرخ يف  13مارس ً 1991خـَق مبٌلرسة رمييت اًعة وظة ا ألس يان وثيؼميٌِل نٌلمت اؤمتامَ ابًلاهون ؿسد ً 43س ية  2018املؤرخ يف  11حوًََة .2018
 أأمص ؾـسد ً 259س ية  1973مؤرخ يف  31ماي ً 1973خـَق تضحط واحدات رمية حصاح ا ألس يان نٌل متاؤمتامَ اب ألمص ؾـسد ً 99س ية  1980املؤرخ يف  23خاهفي .1980
 IIIػ ثيؼمي ذمارسة املِن اًطَسًَة.
 كاهون ؾـسد ً 15س ية  1961مؤرخ يف  31ماي ً 1961خـَق تخفلس اًطَسًَات واملؤسسات اًطَسًَة ا ألدصى. كاهون ؾـسد ً 55س ية  1973مؤرخ يف  3أأوت ً 1973خـَق تدٌؼمي املِن اًطَسًَة نٌل مت ثيلِحَ وؤامتامَ ابًلاهونؾـسد ً 31س ية  1976املؤرخ يف  4فِفصي  1976واًلاهون ؾـسد ً 62س ية  1976املؤرخ يف  12حوًََة
 1976واًلاهون ؾـسد ً 24س ية  1989املؤرخ يف  27فِفصي  1989واًلاهون ؾـسد ً 101س ية  1989املؤرخ يف 11
دٌسمرب  1989واًلاهون ؾـسد ً 75س ية  1992املؤرخ يف  3أأوت 1992واًلاهون ؿسد ً 32س ية  2008مؤرخ يف
 13ماي  2008واًلاهون ؿسد ً 30س ية  2010املؤرخ يف  7حوان .2010
 أأمص ؾـسد ً 835س ية  1975مؤرخ يف  14هومفرب ً 1975خـَق ثسن كاهون واحدات اًطَسيل. أأمص ؾـسد ً 886س ية  1991مؤرخ يف  8حوان ً 1991خـَق تدٌؼمي اس خلالل مؤسسات اًحاؿة ابدلةل املوزؿنييف اًطَسًـة نٌل مت ثيلِحَ اب ألمص ؾـسد ً 1078س ية  2001املؤرخ يف  14ماي .2001
 أأمص ؿسد ً 2110س ية  2007مؤرخ يف  14أأوت ً 2007خـَق تضحط اًرشوط اًيت جية أأن ثمت فهيا مساؿسةضاحة ضَسًَة تَؽ ابًخفطَي من كدي ضَسيل مساؿس.
 أأمص حىويم ؿسد ً 1013س ية  2019مؤرخ يف  11هومفرب ً 2019خـَق تدٌؼمي اس خلالل ضَسًَات اًحَؽ ابًخفطَي. كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  19أأفصًي ً 1974خـَق تضحط اًرشوط واملساحات اًالزمة ٌَمطادكةؿىل احملالت املـسة وطَسًَات تَؽ ابًخفطَي.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  9ماي ً 1979خـَق تضحط رشوط ثـوًظ ضَادةل اًحَؽ ابًخفطَي نٌل متثيلِحَ وؤامتامَ ابًلصار املؤرخ يف  7أأنخوجص.2010
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  27حوًََة ً 1974خـَّق تضحط رشوط اًرتدِص ٌَطَادةل أأو حملرضهيميف اؤحػصاء أأهواع احللن.
 كصار من وزٍصي اًخرعَط واملاًَة واًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  26سخمترب ً 1981خـَق تضحط ا ألحصة اًيت ًخلاضاُااًطَادةل تـيوان املسؤوًِـة املِيَة نٌل مت ثيلِحَ ابًلصار املؤرخ يف  6حوًََة 1984واًلصار املؤرخ يف  22هومفرب
.2000
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 كصار من وزٍصي الاكذطاد اًوظين واًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  21ماي ً 1982خـَق تبأســار املػواد اًطَسًِـة نٌلمت ثيلِحَ تلػصار وزٍصي الاكذطاد اًوظين واًطحة اًـمومِة املؤرخ يف  14مارس 1988وتلصار وزٍصي اًطحة
اًطياؿات اًخّلََسًّة
اًـمومِة واًخجارة املؤرخ يف  29فِفصي  1996وتلصار وزٍص اًط ّحة اًـمومِة ووزٍص اًخّجارة و ّ
املؤرخ يف  24أأوت .2006
ّ
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  6خاهفي ً 1990خـَق تضحط أأوكات فذح وكَق ضَسًَات اًحَؽاملؤرخ
املؤرخ يف  28حوان 2000واًلصار ّ
ابًخفطَي نٌل مت ثيلِحَ وؤامتامَ ابًلصار املؤرخ يف  28ماي  1991واًلصار ّ
يف  12دٌسمرب 2006واًلصار املؤرخ يف  8خاهفي  2008واًلصار املؤرخ يف  28أأفصًي .2009
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  15دٌسمرب ً 1990خـَق تضحط رشوط مٌح ردطة اسدامثر مؤسسةضيؽ ا ألدوًة ذات الاس خـٌلل اًخرشي.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  10سخمترب ً 1996خـَق تضحط ظصق مٌح ردطة اًرتوجي ابًسوقً ألدوًة ذات الاس خـٌلل اًخرشي وجتسًسُا وؤاحاٍهتا واًلصار املؤرخ يف  24أأوت .2017
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  29ماي ً 1997خـَق تضحط مشمػولت اًطَسيل املسؤول اًفينمبؤسسات ضيؽ املواد اًطَسًَة املـسة ٌَعة اًخشػصي واًحَعصي ونشكل ملاًُس ومؤُالت ا ألؾوان املسؾوٍن اؤىل
مساؿسثَ.
مؤرخ يف  28ماي ً 2001خـَّق ابملطادكة ؿىل ّهصاس ّ
اًرشوط املخـَّق تدٌؼمي
 كصار من وزٍص اًط ّحة اًـمومِة ّاًطَسةل نٌل مت ثيلِحَ وؤامتامَ ابًلصار املؤرخ يف  30حوًََة .2009
اس خلالل مؤسسات اًحاؿة ابدلةل ّ
املوزؿني يف ّ
مؤرخ يف  28ماي ً 2001خـَّق ابملطادكة ؿىل ّهصاس ّ
اًرشوط املخـَّق تضحط
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة ّظيب.
رشوط ذمارسة وشاط مٌسوب ّ
مؤرخ يف  28ماي ً 2001خـَّق ابملطادكة ؿىل ّهصاس ّ
اًرشوط املخـَّق تضحط
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة ّظيب.
رشوط ذمارسة وشاط زائػص ّ
مؤرخ يف  28ماي ً 2001خـَّق ابملطادكة ؿىل ّهصاس ّ
اًرشوط املخـَّق تدٌؼمي
 كصار من وزٍص اًط ّحة اًـمومِة ّاًعيب.
اس خلالل واكلت اًخّمنَة والؤؿالم ّ
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  28ماي ً 2001خـَق ابملطادكة ؿىل هصاس اًرشوط املخـَق ابًخجارباًعحَة أأو اًـَمَة ً ألدوًة املـسة ٌَعة اًخرشي نٌل مت ثيلِحَ ابًلصار املؤرخ يف  1حوان .2015
 كػصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  15انخوجص ً 2002خـَق تضحط حصهَحة وسري اًَِئة اًفٌَة ًالدذطاضاتاًطَسًَة ًلاًة ردطة اًرتوجي ابًسوق.
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مؤرخ يف  8سخمترب ً 2011خـَّق تضحط ملسار مـَوم ردطة ّاًرتوجي
 كصار من وزٍصي املاًَة واًطحة اًـمومِة ّابًسوق ً ألدوًة املـسّ ة ٌَعة اًخرشي وهَفِة اس خزالضَ.
 كصار مشرتك من وزٍص اًطياؿة واملؤسسات اًطلصى واملخوسعة ووزٍص اًخّجارة واًطياؿات اًخلََسًة ووزٍص اًطحةمؤرخ يف  18أأنخوجص ً 2006خـَّق ابملطادكة ؿىل ّهصاس اًرشوط اخلاص تدٌؼمي ثورًس احللن ذات
اًـمومِة ّ
ا ؤلس خـٌلل اًوحِس وابؤحساث جلية ملكّفة مبخاتـة معََات اًخّورًس ومصاكدهتا.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  18هومفرب ً 2008خـَق تضحط أأساًَة الاسددسال. كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  1أأنخوجص ً 2009خـَق تخحسًس هكَة مواد اجلسول -ب– اًيت ًخـني ؿىللك مؤسسة تَؽ ابدلةل موزؿة يف اًطَسةل ولك ضَسًَة تَؽ ابًخفطَي مسىِا هكرزون أأدىن.
 كصار من وزٍص اًطحة مؤرخ يف  13خاهفي ً 2015خـَق تضحط أأمنوذج اًـلس املخـَق مبطارًف ومداًف اًخـوًضاتًفائسة املخعوؿني اًسَميني يف اؤظار اًخجارب اًعحَة أأو اًـَمَة ً ألدوًة املـسة ٌَعة اًخرشي.
 كصار من وزٍص اًطحة مؤرخ يف  13خاهفي ً 2015خـَق تضحط أأمنوذج اًسجي اخلاص ابملخعوؿني اًسَمينياملشارنني يف اًخجارب اًعحَة أأو اًـَمَة ً ألدوًة املـسة ٌَعة اًخرشي.
كصار من وزٍص اًطحة مؤرخ يف  13خاهفي ً 2015خـَق تضحط أأمنوذج اس امترة املوافلة ّاًصش َسة يف اؤظار اًخجارباًعحَة أأو اًـَمَة ً ألدوًة املـسة ٌَعة اًخرشي نٌل مت ثيلِحَ ابًلصار املؤرخ يف  16ماي .2018
كصار من وزٍصة اًطحة ابًيَاتة مؤرخ يف  19دٌسمرب ً 2019خـَق تضحط رشوط اؤؿساد كامئات الاهخؼار لؤحساثضَسًَات اًحَؽ ابًخفطَي.
 IVػ ثيؼمي ذمارسة املِن ش حَ اًعحَة
 كاهون ؿسد ً 74س ية  1992مؤرخ يف  3أأوت ً 1992خـَق ثرشوط املٌلرسة احلصة ٌَمِن ش حَ اًعحَة نٌل متثيلِحَ ابًلاهػون ؿسد ً 75سٌـة  1996املؤرخ فػي  29حوًََة .1996
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  4دٌسمرب ً 1993خـَق تضحط كامئة املِن ش حَ اًعحَة اًيت ميىن أأنمتارس ذمارسة حصة نٌل مت اؤمتامَ ابًلصار املؤرخ يف  7ماي  2008واًلصار املؤرخ يف  3حوان .2013
 -1ذمارسة املِن ش حَ اًعحَة من كدي اًخووس َني
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  15ماي ً 2001خـَق ابملطادكة ؿىل هصاس اًرشوط املخـَق ابملٌلرسةاحلصة ملِية مطيؽ أآلت اًسمؽ نٌل مت ثيلِحَ ابًلصار املؤرخ يف  17أأنخوجص .2014
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 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  15ماي ً 2001خـَق ابملطادكة ؿىل هصاس اًرشوط املخـَق ابملٌلرسةاحلصة ملِية أأدطايئ يف اًخلشًة.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  15ماي ً 2001خـَق ابملطادكة ؿىل هصاس اًرشوط املخـَق ابملٌلرسةاحلصة ملِية ذمصض.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  15ماي ً 2001خـَق ابملطادكة ؿىل هصاس اًرشوط املخـَق ابملٌلرسةاحلصة ملِية هؼارايت مدرصي نٌل مت ثيلِحَ ابًلصار املؤرخ يف  21حوًََة  2003نٌل مت ثيلِحَ وؤامتامَ ابًلصار املؤرخ يف
 15خاهفي  2013واًلصار املؤرخ يف  27أأوت .2018
 كصار من وزٍص اًط ّحة اًـمومِة مؤرخ يف  15ماي ً 2001خـَق ابملطادكة ؿىل هصاس اًرشوط املخـَق ابملٌلرسةاحلصة ملِية أأدطايئ يف ثلومي اًيعق واًطػوت واًالكم نٌل مت ثيلِحَ وؤامتامَ ابًلصار املؤرخ يف  31دٌسمرب .2015
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  15ماي ً 2001خـَق ابملطادكة ؿىل هصاس اًرشوط املخـَق ابملٌلرسةاحلصة ملِية أأدطايئ يف ثلومي اًحرص نٌل مت ثيلِحَ ابًلصار املؤرخ يف  31دٌسمرب .2015
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  15ماي ً 2001خـَق ابملطادكة ؿىل هصاس اًرشوط املخـَق ابملٌلرسةاحلصة ملِية أأدطايئ يف املساواة ابًـالج اًعحَـي.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  15ماي ً 2001خـَق ابملطادكة ؿىل هصاس اًرشوط املخـَق ابملٌلرسةاحلصة ملِية أأدطايئ يف اًـالج اًيفيس احلصيك.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  15ماي ً 2001خـَق ابملطادكة ؿىل هصاس اًرشوط املخـَق ابملٌلرسةاحلصة ملِية كاتةل.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  15ماي ً 2001خـَق ابملطادكة ؿىل هصاس اًرشوط املخـَق ابملٌلرسةاحلصة ملِية مطيؽ أأس يان.
احلصة ملِية
 كصار من وزٍص اًط ّحة مؤرخ يف  28ماي ً 2013خـَّق ابملطادكة ؿىل هصاس اًرشوط املخـَّق ابملٌلرسة ّأأدطايئ يف اًـالج اًوػَفي.
 -2ذمارسة املِن ش حَ اًعحَة من كدي ا ألخاهة
 ا ألمص ؿسد ً 519س ية  1996مؤرخ يف  25مارس ً 1996خـَق مبصاحـة اًرتاثُة املخـَلة مبـادةل اًشِاداتواًـياوٍن.
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 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  14دٌسمرب ً 1993خـَق تضحط منوذج ادلفرت اًَويم اًواحة ؿىلا ألشزاص املصدص هلم يف ذمارسة حصة ملِية ش حَ ظحَة مسىَ.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  10أأنخوجص ً 1995خـَق تضحط اًرشوط اخلاضة ابملٌلرسة احلصة ملِيةمطيّؽ أأس يان.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  16دٌسمرب ً 1995خـَق تضحط اًرشوط اخلاضة ابملٌلرسة احلصة ملِيةذمصض.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  4سخمترب ً 1996خـَق تضحط اًرشوط اخلاضة ابملٌلرسة احلصة ملِيةهؼارايت.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  12هومفرب ً 1996خـَق تضحط اًرشوط اخلاضة ابملٌلرسة احلصة ملِية كاتةل.* كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  4خاهفي ً 1991خـَق تضحط كامئة ا ألدوًة اًيت ميىن مسىِا ووضفِا من
ظصف اًلواتي.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  17خاهفي ً 1998خـَق تضحط اًرشوط اخلاضة ابملٌلرسة احلصة ملِيةمطيّؽ أآلت اًسمؽ.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  17خاهفي ً 1998خـَق تضحط اًرشوط اخلاضة ابملٌلرسة احلصة ملِيةأأدطايئ يف ثلومي اًيعق واًطوت واًالكم.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  17خاهفي ً 1998خـَق تضحط اًرشوط اخلاضة ابملٌلرسة احلصة ملِيةأأدطايئ يف املساواة ابًـالج اًعحَـي.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  17خاهفي ً 1998خـَق تضحط اًرشوط اخلاضة ابملٌلرسة احلصة ملِيةأأدطايئ يف ثلومي اًحرص.
 Vػ اًخىوٍن يف الادذطاضات ش حَ اًعحَة
 كصار وزراء اًخىوٍن املِين واًدشلَي واًفالحة واًطحة اًـمومِة اًس َاحة واًرتفَِ واًطياؿات اًخلََسًة واًيليواًثلافة مؤرخ يف  12سخمترب ً 2001خـَق ابملطادكة ؿىل هصاس اًرشوط املخـَق تضحط كواؿس اؤحساث وسِػص َُالك
اًخىوًػن اخلاضة ،نٌل مت اؤمتامَ ابًلصار املؤرخ يف  31مارس .2004
 VIػ ثيؼمي ذمارسة رمية ظحُة تَعصي
 كاهون ؿسد ً 85س ية  1980مؤرخ يف  31دٌسمرب ً 1980خـَق تدٌؼمي دعط اًعة اًحَعصي ابًحالداًخووس َة نٌل مت ثيلِحَ ابًلاهون ؿسد ً 31س ية  2002املؤرخ يف  5مارس .2002
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 كاهون ؿسد ً 47س ية  1997مؤرخ يف  14حوًََة ً 1997خـَق مبٌلرسة رمية ظحُة تَعصي وثيؼميِا. أأمص ؿسد ً 254س ية  2000مؤرخ يف  31خاهفي ً 2000خـَق مبجةل واحدات اًعحُة اًحَعصي. VIIػ ثيؼمي ذمارسة رمية أأدطايئ هفساين يف اًلعاع احلص
 كاهون ؿسد ً 73س ية  1992مؤرخ يف  3أأوت ً 1992خـَق مبٌلرسة رمية أأدطايئ هفساين يف اًلعاع احلص.املؤرخ يف  11أأنخوجص  1993املخـَّق تضحط شػصوط مٌح وحسة اًرتدِص يف
 أأمص ؾـسد ً 2083س ية ّ 1993ذاضة مـسّ ة ًِشٍ املِية ونشكل اًواحدات املِيَة
ذمارسة رمية أأدطايئ هفساين يف اًلعاع احلص وظصق اس خلالل ؾَادة ّ
ً ألدطائَني اًيفساهَني نٌل مت ثيلِحَ اب ألمص ؿسد ً 3081س ية  2010مؤرخ يف  1دٌسمرب .2010
 VIIIػ ثيؼمي ذمارسة وشاط مؤسسة حفغ اًطحة
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  25أأنخوجص ً 1997خـَق ابملطادكة ؿىل هصاس اًرشوط اًضاتط ًرشوطذمارسة وشاط مؤسسة حفغ اًطحة نٌل مت ثيلِحَ ابًلصار املؤرخ يف  28هومفرب  2013واًلصار املؤرخ يف  16أأوت
.2018
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اًـيوان اًصاتؽ  :ثبأَُي وزارة اًطحة
 Iػ خمعط اًخبأَُي اًوزاري
 أأمص ؿسد ً 49س ية  1996مؤرخ يف  16خاهفي ً 1996خـَق تضحط حمخوى خمععات ثبأَُي الؤدارةوظصًلة اؤؿسادُا وؤاجنازُا ومذاتـهتا.
* مًشور اًوزٍص ا ألول ؿسد  8تخارخي  9فِفصي ً 1996خـَّق تضحط الؤحصاءات اًـمََة املخـَّلة ابؤؿساد
اخملععات اًخبأَََُة اًوزارًة احملسزة مبلذىض ا ألمص ؿسد ً 49س ية  1996املؤرخ يف  16خاهفي ( 1996اًصائس
اًصمسي ؿسد  14املؤرخ يف  16فِفصي .)1996
كصار من اًوزٍص ا ألول مؤرخ يف  29حوان ً 1996خـَق تضحط خمعط اًخبأَُي املصنزي ًخـطري الؤدارة نٌلمت ثيلِحَ ابًلصار املؤرخ يف  10خاهفي .1998
كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  15ماي ً 1996خـَّق تضحط خمعط اًخبأَُي اخلاص توزارةاًطحـة اًـمومِـة نٌل مت ثيلِحَ ابًلػصار املؤرخ فػي  29أأنخوجص .1997
 IIػ اًصدص واًشِادات الؤدارًة
 أأمص ؿسد ً 1389س ية  1997مؤرخ يف  28حوًََة ً 1997خـَّق تضحط كامئة اًصدص واًشِادات الؤدارًةاًيت جيوز ملطاحل وزارة اًطحة اًـمومِة واملؤسسات اًـمومِة اًصاحـة اؤٍهيا ابًيؼص اؤس يادُا اؤىل املخـامَني
مـِا.
 ا ألمص حىويم ؿسد ً 417س ية  2018املؤرخ يف  11ماي  2018املخـَق ابؤضسار اًلامئة احلرصًة ً ألوشعةالاكذطادًة اخلاضـة ًرتدِص وكامئة اًرتادِص الؤدارًة لؤجناز مرشوع وضحط ا ألحاكم ذات اًطةل
وثخس َعِا.
 IIIػ اخلسمات الؤدارًة
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  20أأنخوجص ً 2004خـَق خبسمات اؤدارًة مسساة من كدي املطاحل 26سخمترب
املؤرخ يف
اًخاتـة ًوزارة اًطحة اًـمومِة ورشوط اؤس يادُا نٌل ّمت ثيلِحَ وؤامتامَ ابًلصار ّ
 2006واًلصار املؤرخ يف  28فِفصي  2007واًلصار املؤرخ يف  22حوًََة  2013واًلصار املؤرخ يف 31
دٌسمرب .2015
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 ا ألمص حىويم ؿسد ً 417س ية  2018املؤرخ يف  11ماي  2018املخـَق ابؤضسار اًلامئة احلرصًة ً ألوشعةالاكذطادًة اخلاضـة ًرتدِص وكامئة اًرتادِص الؤدارًة لؤجناز مرشوع وضحط ا ألحاكم ذات اًطةل
وثخس َعِا.
 IVػ املعحوؿات الؤدارًة
 أأمص ؿسد ً 1692س ية  1994مؤرخ يف  8أأوت ً 1994خـَق ابملعحوؿات الؤدارًة ،نٌل مت اؤمتامَ اب ألمصؿسد ً 2967س ية  2006مؤرخ يف  13هومفرب .2006
 كصار من اًوزٍص ا ألول مؤرخ يف  18خاهفي ً 1996خـَق تضحط املواضفات اًفٌَة ًدسجَي املعحوؿاتالؤدارًة نٌل مت ثيلِحَ ابًلصار املؤرخ يف  8أأفصًي .1997
 كصار من اًوزٍص ا ألول مؤرخ يف  28خاهفي ً 2008خـَق مبصاحـة كامئة املعحوؿات الؤدارًة ذات اًطحلةنٌل مت
املشرتنة املخساوةل مبطاحل اًوزارات واملؤسسات اًـمومِة ذات اًطحلة الؤدارًة وادلاؿات احملََة
اؤمتامَ ابًلصار املؤرخ يف  15حوًََة .2008
 كصار من وزٍص اًطحة مؤرخ يف  31دٌسمرب ً 2015خـَق مبصاحـة كامئة املعحوؿات الؤدارًة اخلاضة مبطاحلوزارة اًطحة واملؤسسات اًـمومِة ذات اًطحلة الؤدارًة اًصاحـة اؤٍهيا ابًيؼص.
حتمَي أأدةل

 Vػ أأدةل الؤحصاءات اخلاضة ابًلعاؿات املِيَة ابًًس حة اؤىل لك اًلعاؿات املـيَة هبا اًوزارة
الؤحصاءات
ابًخرصف
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  6أأوت ً 1996خـَّق ابؤضسار دًَي الؤحصاءات اخلاضة ّيف شؤون اًطَسةل وادلواء.
اخلاضة
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  18سخمترب ً 1997خـَّق ابملطادكة ؿىل دًَي الؤحصاءات ّابًخرصف يف شؤون املؤسسات اًـمومِة ٌَطحة.
ّ
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  18سخمترب ً 1997خـَّق ابملطادكة ؿىل دًَي الؤحصاءات اخلاضةابًخرصف يف شؤون اًخفلس واملصاكدة توزارة اًطحة اًـمومِة.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  8أأنخوجص ً 1997خـَّق ابملطادكة ؿىل دًَي الؤحصاءات اخلاضةابًخرصف يف شؤون اًصؿاًة اًطحَة ا ألساس َة.
ّ
كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  4دٌسمرب ً 1997خـَّق ابملطادكة ؿىل دًَي الؤحصاءات اخلاضةابًخرصف يف شؤون املؤسسات اًـمومِة الاسدشفائَة واًطحَة ذات اًطحلة الؤدارًة.
ّ
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 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  17خاهفي ً 1998خـَق ابملطادكة ؿىل دًَي الؤحصاءات اخلاضةابًخرصف يف شؤون حفغ حصة اًوسط وحٌلًة احملَط.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  18ماي ً 1999خـَق ابملطادكة ؿىل دًَي الؤحصاءات اخلاضةابًخرصف يف شؤون اًعة املسريس واجلامـي.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  18ماي ً 1999خـَق ابملطادكة ؿىل دًَي الؤحصاءات اخلاضةابًخرصف يف شؤون ادلراسات واًخرعَط.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  2أأنخوجص ً 1999خـَق ابملطادكة ؿىل دًَي الؤحصاءات اًفٌَةاخلاضة ثشؤون اذلاًة من ا ألشـة.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  2أأنخوجص ً 1999خـَق ابملطادكة ؿىل دًَي الؤحصاءات اخلاضةابًخرصف يف شؤون اًخـاون اًفين.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  20أأنخوجص ً 1999خـَق ابملطادكة ؿىل دًَي الؤحصاءات اخلاضةابًخرصف يف شؤون ا ؤلرشاف ؿىل املسدشفِات.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  8دٌسمرب ً 2007خـَق ابملطادكة ؿىل دًَي الؤحصاءات اخلاضةابًخرصف يف اًطَاهة اًحَوًوحِة اًعحَة والؤسدشفائَة.
ابًخرصف
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  7أأوت ً 2008خـَّق ابؤضسار دًَي الؤحصاءات اخلاضة ّيف شؤون املؤسسات اًطح َّة اخلاضة واملِن اًطح َّة -----.حتمَي ادلًَي
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  25فِفصي ً 2010خـَق ابملطادكة ؿىل دًَي الؤحصاءات اخلاضةابًخرصف يف اًشؤون اًلاهوهَة واًزناؿات -----.حتمَي ادلًَي
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  18أأوت ً 2010خـَق ابملطادكة ؿىل حتَني دًَي الؤحصاءاتاخلاضة ابًخرصف يف شؤون ادلم ومش خلاثَ -----.حتمَي ادلًَي
 كصار من وزٍصة اًحُئة ووزٍص اًطحة مؤرخ يف  23حوًََة ً 2012خـَق ابملطادكة ؿىل دًَي اؤحصاءاتاًخرصف يف هفاايت ا ألوشعة اًطحَة اخلعصة.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  28أأوت ً 2014خـَق ابملطادكة ؿىل دًَي الؤحصاءات اخلاضةابًخرصف يف شؤون خماجص اًخحاًَي اًعحَة ----- .حتمَي ادلًَي
 كصار من وزٍص اًطحة مؤرخ يف  18خاهفي ً 2016خـَق ابملطادكة ؿىل دًَي الؤحصاءات اخلاضة ابًخرصفيف شؤون اًحياءات ------- .حتمَي ادلًَي
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 VIػ احلالت اًيت ًخـني فهيا الؤخاتة ؾن معاًة املواظيني مؽ اًخـََي يف حاةل اًصفظ
 ا ألمص حىويم ؿسد ً 417س ية  2018املؤرخ يف  11ماي  2018املخـَق ابؤضسار اًلامئة احلرصًة ً ألوشعةالاكذطادًة اخلاضـة ًرتدِص وكامئة اًرتادِص الؤدارًة لؤجناز مرشوع وضحط ا ألحاكم ذات اًطةل
وثخس َعِا.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  2دٌسمرب ً 1997خـَق تضحط كامئة املسائي املخـَلة خبسماتاؤدارًة راحـة ابًيؼص اؤىل وزارة اًطحة اًـمومِة واملؤسسات اًـمومِة اًخاتـة ًِا واًيت جية فهيا اًصد ؿىل
شاكايت املواظيني مؽ اًخـََي يف حاةل اًصفظ.
 VIIػ احلالت اًيت ّ
ًخـني فهيا اًخـصًف ابلؤمضاء أأو الؤشِاد مبعاتلة اًًسخ ألضوًِا
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  16خاهفي ً 1998خـَق تضحط احلالت اًيت جس خوحة اًخـصًفابلؤمضـاء أأو الؤشِاد مبعاتلة اًًسخ ألضوًِا ؿىل اًواثئػق واًشِادات اًيت ثعَهبا مطاحل وزارة اًطحة
اًـمومِة واملؤسسات اًصاحـة اؤٍهيا ابًيؼص من املخـامَني مـِا.
 VIIIػ اًخىوٍن املس متص
مؤرخ يف  7حوان ً 1993خـَّق تدٌؼمي اًخّىوٍن املس متص ّ
ملوػفي ومعةل
 أأمص ؿسد ً 1220س ية ّ 1993ادلوةل وادلاؿات اًـمومِة احملََة واملؤسسات اًـمومِة ذات اًطحلة الؤدارًة نٌل مت ثيلِحَ اب ألمص ؿسد 299
املؤرخ يف  20فِفصي.1995
ًس ية ّ 1995
 كصار من اًوزٍص ا ألول مؤرخ يف  29أأفصًي ً 1995خـَق تخحسًس مـَوم اًدسجَي ًالمذحاانت اخلاضةابًوحسات اًلميَة اًخحضريًة.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  28خاهفي ً 1998خـَق تضحط ثيؼمي مصحةل حىوٍن مس متصًالرثلاء اؤىل رثحة مذرصف مسدشار ٌَطحة اًـمومِة.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  28خاهفي ً 1998خـَق تضحط ثيؼمي مصحةل حىوٍن مس متصًالرثلاء اؤىل رثحة مذرصف اًطحة اًـمومِة.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  28خاهفي ً 1998خـَق تضحط ثيؼمي مصحةل حىوٍن مس متصًالرثلاء اؤىل رثحة مَحق اًطحة اًـمومِة.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  28خاهفي ً 1998خـَق تضحط ثيؼمي مصحةل حىوٍن مس متصًالرثلاء اؤىل رثحة ذمصض اًطحة اًـمومِة نٌل مت ثيلِحَ ابًلصار املؤرخ يف أأول سخمترب .2004
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* اؤضالح كَط ضادر ابًصائس اًصمسي ؾـسد  22املؤرخ يف  17مارس .1998
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  28خاهفي ً 1998خـَق تخحسًس مـَوم اًدسجَي ًالمذحاانتاخلاضة ابًوحسات اًلميَة اًخحضريًة اًيت ختول الاًخحاق مبصحةل اًخىوٍن املس متص ًالرثلاء اؤىل رثحة ذمصض
اًطحة اًـمومِة.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  10خاهفي ً 2001خـَق تضحط ثيؼمي مصحةل حىوٍن مس متصًالرثلاء اؤىل رثحة ذمصض أأول ٌَطحة اًـمومِة.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  10خاهفي ً 2001خـَق تخحسًس مـَوم اًدسجَي ًالمذحاانتاخلاضة ابًوحسات اًلميَة اًخحضريًة اًيت ختول الاًخحاق مبصحةل اًخىوٍن املس متص ًالرثلاء اؤىل رثحة ذمصض أأول
ٌَطحة اًـمومِة.
 IXػ جصانمج ضَاهة اًواثئق وا ألرش َف
 كصار من اًوزٍص ا ألول مؤرخ يف  3أأنخوجص ً 2000خـَق ابملطادكة ؿىل خساول مسد اسددلاء اًواثئقاملشرتنة تني اًوزارات واملؤسسات اًـمومِة.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  12خاهفي ً 2005خـَق ابملطادكة ؿىل خساول مسد اسددلاءاًواثئق اخلطوضَة ًوزارة اًطحة اًـمومِة.
 Xػ جصانمج حشف اًرتادِص الؤدارًة وثـوًضِا جىصاسات رشوط
 كاهون ؿسد ً 13س ية  2001مؤرخ يف  30خاهفي ً 2001خـَق حبشف حصادِص اؤدارًة مسَمة من كديوزارة اًطحة اًـمومِة يف خمخَف ا ألوشعة اًصاحـة ًِا ابًيؼص.
 ا ألمص حىويم ؿسد ً 417س ية  2018املؤرخ يف  11ماي  2018املخـَق ابؤضسار اًلامئة احلرصًة ً ألوشعةالاكذطادًة اخلاضـة ًرتدِص وكامئة اًرتادِص الؤدارًة لؤجناز مرشوع وضحط ا ألحاكم ذات اًطةل
وثخس َعِا.
XIػ احلالت اًيت ًـخرب سىوت الؤدارة ؾهنا موافلة مضيَة
 أأمص ؿسد ً 982س ية  1993مؤرخ يف  3ماي ً 1993خـَق تضحط الؤظار اًـام ٌَـالكة تني الؤدارةواملخـامَني مـِا ،نٌل مت ثيلِحَ اب ألمص ؿسد ً 1259س ية  2007املؤرخ يف  21ماي  2007وا ألمص ؿسد 344
ًس ية  2008املؤرخ يف  11فِفصي  2008وؤامتامَ اب ألمص ؿسد ً 1882س ية  2010املؤرخ يف  26حوًََة
 2010وا أ
لمص ؿسد ً 1067س ية  2018املؤرخ يف  25دٌسمرب .2018
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 أأمص ؿسد ً 1260س ية  2007مؤرخ يف  21ماي ً 2007خـَق تضحط احلالت اًيت ًُـخرب سىوت الؤدارةؾهنا موافلة مضيَة نٌل مت اؤمتامَ اب ألمص ؿسد ً 2437س ية  2010املؤرخ يف  28سخمترب .2010
 ا ألمص حىويم ؿسد ً 417س ية  2018املؤرخ يف  11ماي  2018املخـَق ابؤضسار اًلامئة احلرصًة ً ألوشعةالاكذطادًة اخلاضـة ًرتدِص وكامئة اًرتادِص الؤدارًة لؤجناز مرشوع وضحط ا ألحاكم ذات اًطةل
وثخس َعِا.
 XIIػ وحسات اًخرصف حسة ا ألُساف
 أأمص ؿسد ً 2899س ية  2008مؤرخ يف  25أأوت ً 2008خـَق ابؤحساث وحسات حسة ا ألُساف لؤجنازمرشوع ثعوٍص اًخرصف يف مزياهَة ادلوةل وتضحط ثيؼميِا وظصق سريُا نٌل مت ثيلِحَ اب ألمص ؿسد ً 385س ية
 2014املؤرخ يف  17خاهفي .2014
 أأمص ؿسد ً 1063س ية  2009مؤرخ يف  13أأفصًي ً 2009خـَق ابؤحساث وحسة ثرصف حسة ا ألُساف2016
لؤجناز اخلعة املخـَلة تدٌفِش اؤسرتاجتَة اٍهنوض ابًطادرات والؤسدامثر يف كعاع اًطحة يف أأفاق
ً 288س ية  2010املؤرخ يف  15فِفصي
وتضحط ثيؼميِا وظصق سريُا ،نٌل ّمت ثيلِحَ اب ألمص ؿسد
 2010وا ألمص احلىويم ؿسد ً 1142س ية  2016املؤرخ يف  26أأوت .2016
ثرصف حسة ا ألُساف
 أأمص ؿسد ً 1426س ية  2013مؤرخ يف  22أأفصًي ً 2013خـَق ابؤحساث وحسة ّلؤجناز مرشوع املساؿسة ؿىل ثلََص اًفوارق الاحامتؾَة ودمع اخلسمات اًطحَة ابخلط ا ألول وابملصانز
اًوس َعة ابملياظق ذات ا ألوًوًة نٌل مت ثيلِحَ اب ألمص ؿسد ً 561س ية  2018مؤرخ يف  7حوان .2018
 أأمص ؿسد ً 4004س ية  2014مؤرخ يف  30أأنخوجص ً 2014خـَق ابؤحساث وحسة ثرصف حسة ا ألُسافًخمنَة اًلسرات املِيَة ألؾوان اًطحة.
 أأمص حىويم ؿسد ً 617س ية  2018مؤرخ يف  23حوًََة ً 2018خـَق ابؤحساث وحسة ثرصف حسةا ألُساف ملخاتـة ثيفِش وجتِزي املشارًؽ اًطحَة املموةل يف هعاق ُحات وكصوض أأحٌحَة.
 XIIIػ املسار اًدشاريك ًخخس َط الؤحصاءات الؤدارًة امليؼمة ملٌلرسة ا ألوشعة الؤكذطادًة.
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 أأمص ؿسد ً 3484س ية  2014مؤرخ يف  18سخمترب ً 2014خـَق ابؾامتد مسار جشاريك ًخخس َطالؤحصاءات الؤدارًة امليؼمة ملٌلرسة ا ألوشعة الاكذطادًة اًصاحـة ابًيؼص اؤىل وزارات ادلاذََة واًخجِزي
واٍهتَئة اًرتاتَة واًخمنَة املس خسامة واًس َاحة واًطحة.
 ا ألمص حىويم ؿسد ً 417س ية  2018املؤرخ يف  11ماي  2018املخـَق ابؤضسار اًلامئة احلرصًة ً ألوشعةالاكذطادًة اخلاضـة ًرتدِص وكامئة اًرتادِص الؤدارًة لؤجناز مرشوع وضحط ا ألحاكم ذات اًطةل
وثخس َعِا.
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اًـيوان اخلامس  :ا ألهؼمة ا ألساس َة واًخبأخري واملسار املِين
 Iػ ا ألسالك الؤسدشفائَة اجلامـَة
 - 1اًسكل اًعيب الؤسدشفايئ اجلامـي
 أأمص ؿسد ً 772س ية  2009مؤرخ يف  28مارس ً 2009خـَق تضحط اًيؼام ا ألسايس اخلاص ابًسكل اًعيبالؤسدشفايئ اجلامـي نٌل مت اؤمتامَ اب ألمص ؿسد ً 3353س ية  2009املؤرخ يف  9هومفرب .2009
 أأمص ؿسد ً 734س ية  1977مؤرخ يف  9سخمتربً 1977خـَق ابمليح اخلاضة املس يسة ٌَسكل اًعيب الؤسدشفايئاجلامـي نٌل مت ثيلِحَ اب ألمص ؾـسد ً 2313س ية  1993املؤرخ يف  10هومفرب 1993وا ألمص ؿسد ً 1919س ية
 1996املؤرخ يف  16أأنخوجص  1996وا ألمص ؿسد ً 2136س ية  1999املؤرخ يف  27سخمترب  1999وا ألمص ؿسد
املؤرخ يف  12دٌسمرب
املؤرخ يف  19هومفرب  2002وا ألمص ؿسد ً 3197س ية ّ 2005
ً 3030س ية ّ 2002
 2005وا ألمص ؿسد ً 608س ية  2009املؤرخ يف  2مارس  2009وا ألمص ؿسد ً 462س ية  2010املؤرخ يف 15
مارس  2010وا ألمص ؿسد ً 1403س ية  2013املؤرخ يف  22أأفصًي  2013وا ألمص ؿسد ً 4231س ية 2014
املؤرخ يف  21هومفرب .2014
 أأمص ؾـسد ً 987س ية  1988مؤرخ يف  2حوان ً 1988خـَق ابؤس ياد مٌحة اًخبأظري واًححر ً ألساثشةوا ألساثشة احملارضٍن املربزٍن الؤسدشفائَني اجلامـَني يف اًعة واًطَسةل وظة ا ألس يان نٌل مت اؤمتامَ اب ألمص
ؾـسد ً 1820س ية  1990املؤرخ يف قصة هومفرب  1990وا ألمص ؿسد ً 1349س ية  2000املؤرخ يف  20حوان
 2000وا ألمص ؿسد ً 898س ية  2009املؤرخ يف  4أأفصًي .2009
 أأمص ؿسد ً 1634س ية  1995مؤرخ يف  4سخمترب ً 1995خـَق مبٌلرسة اًًشاط اخلاص اًخوكًَل من كديا ألساثشة وا ألساثشة احملارضٍن املربزٍن الؤسدشفائَني اجلامـَني يف اًعة نٌل مت ثيلِحَ وؤامتامَ اب ألمص ؿسد 120
ًس ية  2007املؤرخ يف  25خاهفي .2007
 أأمص ؿسد ً 2122س ية  1998مؤرخ يف  28أأنخوجص ً 1998خـَق تضحط املعاتلة تني درخات رثة اًسكلاًعيب الؤسدشفايئ اجلامـي ومس خوايت اًخبأخري.
 أأمص ؿسد ً 2501س ية  2009مؤرخ يف  3سخمترب ً 2009خـَق ابخلعط اًوػَفِة ألؾوان أأسالك ا ألظحاءواًطَادةل و أأظحاء ا ألس يان اًـامَني مبرخَف أأضياف املؤسسات الؤسدشفائَة واًطحَة اًخاتـة ًوزارة اًطحة
اًـمومِة نٌل مت اؤمتامَ اب ألمص ؿسد ً 2995س ية  2010املؤرخ يف  22هومفرب .2010
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 أأمص ؿسد ً 1404س ية  2013مؤرخ يف  22أأفصًي ً 2013خـَق ابًرتفِؽ يف ملادٍص مٌحة اًخبأظري واًححر اخملوةلً ألساثشة وا ألساثشة احملارضٍن املربزٍن واملساؿسٍن الاسدشفائَني اجلامـَني يف اًعة واًطَسةل وظة ا ألس يان.
 أأمص ؿسد ً 1405س ية  2013مؤرخ يف  22أأفصًي ً 2013خـَق ابًرتفِؽ يف ملادٍص مٌحة ؿسم كدول احلصفاءاملس يسة ٌَسكل اًعيب الاسدشفايئ اجلامـي تـيوان س ية  2013ػ .2014
 أأمص ؿسد ً 1407س ية  2013مؤرخ يف  22أأفصًي ً 2013خـَق ابًرتفِؽ يف ملادٍص مٌحة ؿسم كدول احلصفاءاملس يسة ًفائسة سكل أأظحاء ا ألس يان الاسدشفائَني اجلامـَني تـيوان س ية  2013ػ .2014
 أأمص حىويم ؿسد ً 2752س ية  2015مؤرخ يف  31دٌسمرب ً 2015خـَق ثسن أأحاكم اس خثٌائَة ً ألهؼمةا ألساس َة اخلاضة ً ألسالك اًعحَة ،خبطوص اؤجصام اثفاكِات يف اؤظار جصانمج دمع ظة الادذطاص ابجلِات
ذات ا ألوًوًة.
مؤرخ يف  7حوان ً 1977خـَق جىِفِة ثيؼمي الؤثفاكِات املخـَلة ابًسكل اًعيب
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة ّاًـامي اكمي اًوكت.
 كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي واًخىٌوًوحِا ووزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  4أأوت 2009ًخـَق تدٌؼمي مٌاػصة ابملَفات ٌَدسمَة يف رثحة أأس خاذ اسدشفايئ خامـي يف اًعة.
 كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي واًخىٌوًوحِا ووزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  12أأوت ،2009ًخـَق تدٌؼمي مٌاػصة ابلؤدذحارات لهخساب مساؿسٍن اسدشفائَني خامـَني يف اًعة.
 كصار من وزٍص اًطحة ووزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي مؤرخ يف  16هومفرب ً 2015خـَق تدٌؼمي مٌاػصةابلدذحارات ٌَدسمَة يف رثحة أأس خاذ حمارض مربز اسدشفايئ خامـي يف اًعة نٌل مت ثيلِحَ تلصارمن وزٍصة اًطحة
ووزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي املؤرخ يف  24أأنخوجص  2016واًلصار املؤرخ يف  23هومفرب .2017
كصار وزٍص اًطحة ووزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي املؤرخ يف  16هومفرب ً 2015خـَق تضحط ش حىة ثلِمياملرتحشني خملخَف مٌاػصات اهخساب ا ألظحاء الاسدشفائَني اجلامـَني نٌل مت ثيلِحَ تلصار وزٍصة اًطحة ووزٍص
اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي املؤرخ يف  24أأنخوجص  2016واًلصار املؤرخ يف  23هومفرب .2017
 - 2سكل أأظحاء ا ألس يان الؤسدشفائَني اجلامـَني
 أأمص ؿسد ً 1255س ية  1980مؤرخ يف  30سخمترب ً 1980خـَق تضحط اًلاهون ا ألسايس ألظحاء ا ألس يانالؤسدشفائَني اجلامـَني نٌل مت ثيلِحَ اب ألمص ؿسد ً 1015س ية  1992مؤرخ يف  25ماي  1992وا ألمص ؿسد
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ً 1348س ية  1993املؤرخ يف  14حوان  1993وا ألمص ؿسد ً 2160س ية  1994املؤرخ يف  17أأنخوجص
 1994وا ألمص ؿسد ً 235س ية  2000املؤرخ يف  31خاهفي .2000
 أأمص ؿسد ً 236س ية  2000مؤرخ يف  31خاهفي ً 2000خـَق تضحط املعاتلة تني درخات رثة أأظحاء ا ألس يانالؤسدشفائَني اجلامـَني ومس خوايت اًخبأخري.
 أأمص ؿسد ً 977س ية  1981مؤرخ يف  15حوًََة ً 1981خـَق ابمليح املس يسة ًسكل أأظحاء ا ألس يانالؤسدشفائَني اجلامـَني نٌل مت ثيلِحَ وؤامتامَ اب ألمص ؿسد ً 2327س ية  1993املؤرخ يف  10هومفرب  1993وا ألمص
ؿسد ً 1918س ية  1996املؤرخ يف  16أأنخوجص  1996وا ألمص ؿسد ً 2135س ية  1999املؤرخ يف  27سخمترب
املؤرخ يف
 1999وا ألمص ؿسد ً 3031س ية  2002املؤرخ يف  19هومفرب  2002وا ألمص ؿسد ً 3195س ية ّ 2005
 12دٌسمرب  2005وا ألمص ؿسد ً 1406س ية  2013املؤرخ يف  22أأفصًي .2013
 أأمص ؾـسد ً 987س ية  1988مؤرخ يف  2حوان ً 1988خـَق ابؤس ياد مٌحة اًخبأظري واًححر ً ألساثشةوا ألساثشة احملارضٍن املربزٍن الؤسدشفائَني اجلامـَني يف اًعة واًطَسةل وظة ا ألس يان نٌل مت اؤمتامَ اب ألمص
ؾـسد ً 1820س ية  1990املؤرخ يف قصة هومفرب  1990وا ألمص ؿسد ً 1349س ية  2000املؤرخ يف  20حوان
 2000وا ألمص ؿسد ً 898س ية  2009املؤرخ يف  4أأفصًي .2009
 أأمص ؿسد ً 2501س ية  2009مؤرخ يف  3سخمترب ً 2009خـَق ابخلعط اًوػَفِة ألؾوان أأسالك ا ألظحاءواًطَادةل و أأظحاء ا ألس يان اًـامَني مبرخَف أأضياف املؤسسات الؤسدشفائَة واًطحَة اًخاتـة ًوزارة اًطحة
اًـمومِة.
 كصار من وزٍصي اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي واًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  6مارسً 1987خـَق تضحط حصاثُةاهخزاب أأؾضاء اٌَجية الاسدشارًة امليطوص ؿَهيا اب ألمص ؾـسد ً 1255س ية  1980املؤرخ يف  30سخمترب 1980
املخـَق ابًلاهون ا ألسايس ألظحاء ا ألس يان الؤسدشفائَني اجلامـَني.
 كصار من وزٍصي اًرتتَة واًـَوم واًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  26ماي ً 1992خـَق تضحط هَفِات وملاًُساًدسمَة يف دعة أأس خاذ اسدشفايئ خامـي يف ظة ا ألس يان نٌل مت ثيلِحَ تلصار من وزٍص اًطحة ووزٍص اًخـَمي
اًـايل واًححر اًـَمي مؤرخ يف  30حوان .2016
 كصار من وزٍصي اًرتتَة واًـَوم واًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  20سخمترب ً 1994خـَق تدٌؼمي مٌاػصة اهخسابمساؿسٍن اسدشفائَني خامـَني يف ظة ا ألس يان.
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 كصار من وزٍص اًطحة ووزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي مؤرخ يف  16هومفرب ً 2015خـَق تدٌؼمي مٌاػصةاهخساب أأساثشة حمارضٍن مربزٍن اسدشفائَني خامـَني يف ظة ا ألس يان نٌل مت ثيلِحَ ابًلصار املؤرخ يف  21هومفرب
 2016واًلصار املؤرخ يف  23هومفرب .2017
 - 3سكل اًطَادةل الاسدشفائَني اجلامـَني
مؤرخ يف  19دٌسمرب ً 2005خـَّق تضحط اًيؼام ا ألسايس اخلاص ابًطَادةل
 أأمص ؾـسد ً 3295س ية ّ 2005الؤسدشفائَني اجلامـَني نٌل مت ثيلِحَ وامتامَ اب ألمص ؿسد ً 2754س ية  2008املؤرخ يف  4أأوت .2008
 أأمص ؾـسد ً 979س ية  1981مؤرخ يف  15حوًََة ً 1981خـَق ابمليح املس يسة ًسكل اًطَادةل الؤسدشفائَنياجلامـَني نٌل مت ثيلِحَ وؤامتامَ اب ألمص ؿسد ً 2314س ية  1993املؤرخ يف  10هومفرب 1993وا ألمص ؿسد 1920
ًس ية  1996املؤرخ يف  16أأنخوجص  1996وا ألمص ؿسد ً 2134س ية  1999املؤرخ يف  27سخمترب  1999وا ألمص
املؤرخ يف  12دٌسمرب
ؿسد ً 3032س ية  2002املؤرخ يف  19هومفرب  2002وا ألمص ؿسد ً 3196س ية ّ 2005
 2005وا ألمص ؿسد ً 611س ية  2009مؤرخ يف  2مارس  2009وا ألمص ؿسد ً 465س ية  2010مؤرخ يف 15
مارس  2010وا ألمص ؿسد ً 4234س ية  2014املؤرخ يف  21هومفرب .2014
 أأمص ؾـسد ً 987س ية  1988مؤرخ يف  2حوان ً 1988خـَق ابؤس ياد مٌحة اًخبأظري واًححر ً ألساثشةوا ألساثشة احملارضٍن املربزٍن الؤسدشفائَني اجلامـَني يف اًعة واًطَسةل وظة ا ألس يان نٌل مت اؤمتامَ اب ألمص
ؾـسد ً 1820س ية  1990املؤرخ يف قصة هومفرب  1990وا ألمص ؿسد ً 1349س ية  2000املؤرخ يف  20حوان
 2000وا ألمص ؿسد ً 898س ية  2009املؤرخ يف  4أأفصًي .2009
 أأمص ؿسد ً 2501س ية  2009مؤرخ يف  3سخمترب ً 2009خـَق ابخلعط اًوػَفِة ألؾوان أأسالك ا ألظحاءواًطَادةل و أأظحاء ا ألس يان اًـامَني مبرخَف أأضياف املؤسسات الؤسدشفائَة واًطحَة اًخاتـة ًوزارة اًطحة
اًـمومِة.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة ووزٍص اًخـَمي اًـايل مؤرخ يف  20سخمترب ً 2006خـَق تدٌؼمي مٌاػصة اهخسابمساؿسٍن اؤسدشفائَني خامـَني يف اًطَسةل نٌل مت ثيلِحَ وؤامتامَ ابًلصار املؤرخ يف  26أأنخوجص .2010
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة ووزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي واًخىٌوًوحِا مؤرخ يف  11حوًََة 2008ًخـَق تدٌؼمي مٌاػصثني لهخساب أأساثشة اسدشفائَني خامـَني يف اًطَسةل (ادذطاص ضَسةل اسدشفائَة
وضياؾَة).
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 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة ووزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي واًخىٌوًوحِا مؤرخ يف  21أأنخوجص 2009ًخـَق تعصق اهخرـاب أأؾضاء ابٌَجية امللكفة تسراسة مَفات اًرتحش ٌَدسمَة يف رثحة أأس خاذ اسدشفايئ خامـي يف
اًطَسةل.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة ووزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي مؤرخ يف  10هومفرب ً 2010خـَق تضحطاملـاًري اًخلسٍصًة وظصق درس مَفات اًرتحش ٌَدسمَة يف رثحة أأس خاذ اسدشفايئ خامـي يف اًطَسةل.
 كصار من وزٍص اًطحة ووزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي مؤرخ يف  16هومفرب ً 2015خـَق تدٌؼمي مٌاػصة اهخساب أأساثشةحمارضٍن مربزٍن اسدشفائَني خامـَني يف اًطَسةل نٌل مت ثيلِحَ ابًلصار املؤرخ يف  21هومفرب  2015واًلصار املؤرخ يف 23
هومفرب .2017

 IIػ اًسكل اًعيب ٌَمسدشفِات
 أأمص ؿسد ً 296س ية  1989مؤرخ يف  15فِفصي ً 1989خـَق تضحط اًيؼام ا ألسايس ٌَسكل اًعيبٌَمسدشفِات نٌل مت ثيلِحَ وؤامتامَ اب ألمص ؿسد ً 2156س ية  1994املؤرخ يف  17أأنخوجص  1994وا ألمص ؿسد
ً 2752س ية  1999املؤرخ يف  6دٌسمرب  1999وا ألمص ؿسد ً 316س ية  2001املؤرخ يف  23خاهفي .2001
 أأمص ؿسد ً 298س ية  1989مؤرخ يف  15فِفصي ً 1989خـَق ابؤحساث مٌحة ً ؤالهـخاج واًححر ًفائسة اًسكلاًعيب ٌَمسدشفِات.
 أأمص ؿسد ً 299س ية  1989مؤرخ يف  15فِفصي ً 1989خـَق ابمليح اخلاضة املس يسة ٌَسكل اًعيبٌَمسدشفِات نٌل مت ثيلِحَ وؤامتامَ اب ألمص ؿسد ً 2321س ية  1993املؤرخ يف  10هومفرب 1993وا ألمص ؿسد 2157
ًس ية  1994املؤرخ يف  17أأنخوجص  1994وا ألمص ؿسد ً 1922س ية  1996املؤرخ يف  16أأنخوجص  1996وا ألمص
ؿسد ً 2140س ية  1999املؤرخ يف  27سخمترب  1999وا ألمص ؿسد ً 2958س ية  2002املؤرخ يف  11هومفرب
املؤرخ يف  12دٌسمرب  2005وا ألمص ؿسد ً 610س ية  2009مؤرخ يف
 2002وا ألمص ؿسد ً 3202س ية ّ 2005
 2مارس  2009وا ألمص ؿسد ً 464س ية  2010مؤرخ يف  15مارس  2010وا ألمص ؿسد ً 4233س ية 2014
املؤرخ يف  21هومفرب .2014
 أأمص ؿسد ً 2753س ية  1999مؤرخ يف  6دٌسمرب ً 1999خـَق تضحط املعاتلة تني درخات رثة اًسكلاًعيب ٌَمسدشفِات ومس خوايت اًخبأخري.
 أأمص ؿسد ً 899س ية  2009مؤرخ يف  4أأفصًي ً 2009خـَق تضحط ملادٍص اًزايدة ا ؤلس خثٌائَة يف مٌحة ؿسمكدول احلصفاء اخملوةل ًفائسة اًسكل اًعيب ٌَمسدشفِات.
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 أأمص ؿسد ً 2501س ية  2009مؤرخ يف  3سخمترب ً 2009خـَق ابخلعط اًوػَفِة ألؾوان أأسالك ا ألظحاءواًطَادةل و أأظحاء ا ألس يان اًـامَني مبرخَف أأضياف املؤسسات الؤسدشفائَة واًطحَة اًخاتـة ًوزارة اًطحة
اًـمومِة.
 أأمص ؿسد ً 3359س ية  2011مؤرخ يف  27أأنخوجص ً 2011خـَق ابًرتفِؽ يف ملادٍص مٌحة ؿسم كدول احلصفاءاملس يسة ًفائسة اًسكل اًعيب ٌَمسدشفِات تـيوان س ية .2011
 أأمص حىويم ؿسد ً 2752س ية  2015مؤرخ يف  31دٌسمرب ً 2015خـَق ثسن أأحاكم اس خثٌائَة ً ألهؼمةا ألساس َة اخلاضة ً ألسالك اًعحَة ،خبطوص اؤجصام اثفاكِات يف اؤظار جصانمج دمع ظة الادذطاص ابجلِات
ذات ا ألوًوًة.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  7حوان ً 1977خـَق جىِفِة ثيؼمي الثفاكِات املخـَلة ابًسكل اًعيباًـامي اكمي اًوكت.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  4حوًََة ً 2001خـَق تدٌؼمي مٌاػصة اهخساب أأظحاء أأوًنيٌَمسدشفِات.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  29مارس ً 1990خـَق تدٌؼمي مٌاػصة اهخساب أأظحاء املسدشفِات نٌلمت ثيلِحَ وؤامتامَ ابًلصار املؤرخ يف  8أأوت  1994واًلصار املؤرخ يف  9أأنخوجص .1996
 IIIػ ا ألسالك الاسدشفائَة اًطحَة
 - 1اًسكل اًعيب الاسدشفايئ اًطحي
 أأمص ؿسد ً 232س ية  1991مؤرخ يف  4فِفصي ً 1991خـَق تخحسًس ملادٍص ورشوط اؤس ياد مٌحة الؤهخاجًفائسة اًسكل اًعيب الاسدشفايئ اًطحي نٌل مت ثيلِحَ اب ألمص ؿسد ً 45س ية  2010املؤرخ يف  11خاهفي
.2010
 أأمص ؿسد ً 233س ية  1991مؤرخ يف  4فِفصي ً 1991خـَق ابمليح اخلاضة ً ألظحاء الاسدشفائَنياًطحَني نٌل مت ثيلِحَ وؤامتامَ اب ألمص ؿسد ً 2320س ية  1993املؤرخ يف  10هومفرب  1993وا ألمص ؿسد 2159
ًس ية  1994املؤرخ يف  17أأنخوجص  1994وا ألمص ؿسد ً 1923س ية  1996املؤرخ يف  16أأنخوجص  1996وا ألمص
ؿسد ً 2137س ية  1999املؤرخ يف  27سخمترب  1999وا ألمص ؿسد ً 2954س ية  2002املؤرخ يف  11هومفرب
املؤرخ يف  12دٌسمرب  2005وا ألمص ؿسد ً 609س ية  2009مؤرخ يف
 2002وا ألمص ؿسد ً 3198س ية ّ 2005
 2مارس  2009وا ألمص ؿسد ً 463س ية  2010مؤرخ يف  15مارس  2010وا ألمص ؿسد ً 1093س ية 2011
املؤرخ يف  3أأوت  2011وا ألمص ؿسد ً 4232س ية  2014املؤرخ يف  21هومفرب .2014
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 أأمص ؿسد ً 3449س ية  2008مؤرخ يف  10هومفرب ً 2008خـَق تضحط اًيؼام ا ألسايس اخلاص ابًسكل اًعيبالاسدشفايئ اًطحي نٌل مت ثيلِحَ اب ألمص حىويم ؿسد ً 953س ية  2019مؤرخ يف  23أأنخوجص .2019
 أأمص ؾـسد ً 3450س ية  2008مؤرخ يف  10هومفرب ً 2008خـَق تضحط املعاتلة تني درخات رثة اًسكلاًعيب الاسدشفايئ اًطحي ومس خوايت اًخبأخري.
 أأمص ؿسد ً 4076س ية  2008مؤرخ يف  30دٌسمرب ً 2008خـَق تضحط اًزايدة ادلََة يف ملادٍص مٌحةاخلسمات الؤسدشفائَة ظَةل اًفرتة  2010-2008وؤاس ياد اًلسط ا ألول ًفائسة اًسكل اًعيب الؤسدشفايئ اًطحي.
 أأمص ؿسد ً 900س ية  2009مؤرخ يف  4أأفصًي ً 2009خـَق تضحط ملادٍص اًزايدة الاس خثٌائَة يف مٌحة اًـمياكمي اًوكت اخملوةل ًفائسة اًسكل اًعيب الؤسدشفايئ اًطحي.
 أأمص ؿسد ً 2501س ية  2009مؤرخ يف  3سخمترب ً 2009خـَق ابخلعط اًوػَفِة ألؾوان أأسالك ا ألظحاءواًطَادةل و أأظحاء ا ألس يان اًـامَني مبرخَف أأضياف املؤسسات الؤسدشفائَة واًطحَة اًخاتـة ًوزارة اًطحة
اًـمومِة.
 أأمص ؿسد ً 3350س ية  2011مؤرخ يف  27أأنخوجص ً 2011خـَق ابًرتفِؽ يف ملادٍص مٌحة اًـمي اكمي اًوكتاملس يسة ًفائسة اًسكل اًعيب الؤسدشفايئ اًطحي تـيوان س ية .2011
 أأمص حىويم ؿسد ً 2752س ية  2015مؤرخ يف  31دٌسمرب ً 2015خـَق ثسن أأحاكم اس خثٌائَة ً ألهؼمةا ألساس َة اخلاضة ً ألسالك اًعحَة ،خبطوص اؤجصام اثفاكِات يف اؤظار جصانمج دمع ظة الادذطاص ابجلِات
ذات ا ألوًوًة.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  7حوان ً 1977خـَق جىِفِة ثيؼمي الؤثفاكِات املخـَّلة ابًسكل اًعيباًـامي اكمي اًوكت.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  31دٌسمرب ً 2009خـَق تضدػط هؼام وجصانمج وظصق اؤحصاء مٌاػصةاهخساب أأظحاء ادذطاضَني أأوًني ٌَطحة اًـمومِة نٌل مت اؤمتامَ ابًلصار املؤرخ يف  30سخمترب .2016
مؤرخ يف  29حوًََة ً 2009خـَّق تضحط رشوط املشارنة واًلدول يف املياػصة
 كصار من وزٍص اًط ّحة اًـمومِة ّّ
ابًشِادات وا ألؾٌلل لهخساب أأظ ّحاء ادذطاض َّني ٌَط ّحة اًـمومِة.
كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  31دٌسمرب ً 2009خـَق تضدػط هؼام وجصانمج وظصق اؤحصاء مٌاػصةاهخساب أأظحاء رؤساء ٌَطحة اًـمومِة نٌل متم ابًلصار املؤرخ يف  30سخمترب .2016
كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  31دٌسمرب ً 2009خـَق تضدػط هؼام وجصانمج وظصق اؤحصاء مٌاػصةاهخساب أأظحاء أأ ّوًني ٌَطحة اًـمومِة نٌل مت ثيلِحَ ابًلصار املؤرخ يف  30سخمترب .2016
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 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  26أأنخوجص ً 2010خـَق تضحط املؤسسات اًطحَة والادذطاضاتذات ا ألوًوًة يف اهخساب اًسكل اًعيب الاسدشفايئ اًطحي.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  10هومفرب ً 2010خـَق تضحط هؼام وجصانمج وظصق اؤحصاء مٌاػصةاهخساب أأظحاء ٌَطحة اًـمومِة نٌل مت ثيلِحَ ابًلصار املؤرخ يف  30أأنخوجص .2014
كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  10هومفرب ً 2010خـَق تضحط هؼام وجصانمج وظصق اؤحصاء مٌاػصةاهخساب أأظحاء ادذطاضَني رؤساء ٌَطحة اًـمومِة نٌل مت اؤمتامَ ابًلصار املؤرخ يف  30سخمترب .2016
كصار من وزٍص اًطحة مؤرخ يف  4أأوت ً 2016خـَق تضحط املؤسسات اًطحَة والادذطاضات ذات ا ألوًوًةيف اهخساب اًسكل اًعيب الاسدشفايئ اًطحي.
 كصار من وزٍصة اًطحة مؤرخ يف  4أأفصًي ً 2017خـَق تضحط املؤسسات اًطحَة والادذطاضات ذاتا ألوًوًة يف اهخساب اًسكل اًعيب الاسدشفايئ اًطحي.
 كصار من وزٍص اًطحة مؤرخ يف  22خاهفي ً 2018خـَق تضحط املؤسسات اًطحَة والادذطاضات ذاتا ألوًوًة يف اهخساب اًسكل اًعيب الاسدشفايئ اًطحي.
 - 2سكل أأظحاء ا ألس يان ٌَطحة اًـمومِة
 أأمص ؿسد ً 3182س ية  2010مؤرخ يف  13دٌسمرب ً 2010خـَق تضحط اًيؼام ا ألسايس اخلاص ثسكل أأظحاءا ألس يان الؤسدشفايئ اًطحي.
 أأمص ؿسد ً 236س ية  1991مؤرخ يف  4فِفصي ً 1991خـَق تخحسًس ملادٍص ورشوط اؤس ياد مٌحة الؤهخاجًفائسة سكل أأظحاء ا ألس يان ٌَطحة اًـمومِة.
 أأمص ؿسد ً 237س ية  1991مؤرخ يف  4فِفصي ً 1991خـَق ابمليح اخلاضة املس يسة جلصايح ا ألس يانابملسدشفِات نٌل مت ثيلِحَ اب ألمص ؿسد ً 2322س ية  1993املؤرخ يف  10هومفرب  1993وا ألمص ؿسد ً 1924س ية
 1996املؤرخ يف  16أأنخوجص  1996وا ألمص ؿسد ً 2139س ية  1999املؤرخ يف  27سخمترب  1999وا ألمػص ؿسد
املؤرخ يف  12دٌسمرب
ً 2955س ية  2002املؤرخ يف  11هومفرب  2002وا ألمص ؿسد ً 3199س ية ّ 2005
.2005
 أأمص ؿسد ً 2262س ية  1999مؤرخ يف  11أأنخوجص ً 1999خـَق تضحط املعاتلة تني درخات رثة سكل أأظحاءا ألس يان ٌَطحة اًـمومِة ومس خوايت اًخبأخري.
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 أأمص ؿسد ً 4077س ية  2008مؤرخ يف  30دٌسمرب ً 2008خـَق تضحط اًزايدة ادلََة يف ملادٍص مٌحةاخلسمات الؤسدشفائَة ظَةل اًفرتة  2010-2008وؤاس ياد اًلسط ا ألول ًفائسة اًسكل أأظحاء ا ألس يان ٌَطحة
اًـمومِة.
 أأمص ؿسد ً 2501س ية  2009مؤرخ يف  3سخمترب ً 2009خـَق ابخلعط اًوػَفِة ألؾوان أأسالك ا ألظحاءواًطَادةل و أأظحاء ا ألس يان اًـامَني مبرخَف أأضياف املؤسسات الؤسدشفائَة واًطحَة اًخاتـة ًوزارة اًطحة
اًـمومِة.
 أأمص ؿسد ً 901س ية  2009مؤرخ يف  4أأفصًي ً 2009خـَق تضحط ملادٍص اًزايدة الاس خثٌائَة يف مٌحة اًـمياكمي اًوكت اخملوةل ًفائسة أأظحاء ا ألس يان ٌَطحة اًـمومِة.
 أأمص ؿسد ً 3351س ية  2011مؤرخ يف  27أأنخوجص ً 2011خـَق ابًرتفِؽ يف ملادٍص مٌحة اًـمي اكمي اًوكتاملس يسة ًفائسة أأظحاء ا ألس يان ٌَطحة اًـمومِة تـيوان س ية .2011
 أأمص ؿسد ً 45س ية  2014مؤرخ يف  10خاهفي ً 2014خـَق تضحط ملسار مٌحة اًـمي اكمي اًوكت اخملوةلًسكل أأظحاء ا ألس يان الاسدشفايئ اًطحي.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  26هومفرب ً 1991خـَق تضدػط هؼام وجصانمج املياػصة املفذوحة ابملوادلهخساب أأظحاء أأس يان ادذطاضَني رؤساء ٌَطحة اًـمومِة ًـمَون اكمي اًوكت.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  26هومفرب ً 1991خـَق تضحط هؼـام وجصانمج املياػصة املفذوحة ابملوادلهخساب أأظحاء أأس يان ادذطاضَني أأوًني ٌَطحة اًـمومِة ًـمَون اكمي اًوكت.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  8حوان ً 1991خـَق تضحط رشوط املشارنة واًلدول يف املياػصةاملفذوحة ابًشِادات وا ألؾٌلل لهخساب أأظحاء أأس يان ادذطاضَني ٌَطحة اًـمومِـة ًـمَون اكمي اًوكت.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  26هومفرب ً 1991خـَق تضحط هؼـام وجصانمج املياػصة املفذوحة ابملوادلهخساب أأظحاء أأس يان رؤساء ٌَطحة اًـمومِة ًـمَون اكمي اًوكت.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  26هومفرب ً 1991خـَق تضحط هؼـام وجصانمج املياػصة املفذوحة ابملوادلهخساب أأظحاء أأس يان أأوًني ٌَطحة اًـمومِة ًـمَون اكمي اًوكت.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  8حوان ً 1991خـَق تضحط رشوط املشارنة واًلدول يف املياػصةاملفذوحة ابًشِادات وا ألؾٌلل لهخساب أأظحاء أأس يان ٌَطحة اًـمومِة ًـمَون اكمي اًوكت نٌل مت ثيلِحَ ابًلصار
املؤرخ يف  25هومفرب .2014
 - 3سكل اًطَادةل الؤسدشفائَني اًطح َّني
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مؤرخ يف  19دٌسمرب ً 2005خـَّق تضحط اًيؼام ا ألسايس اخلاص ابًطَادةل
 أأمص ؿسد ً 3296س ية ّ 2005الؤسدشفائَني اًطحَني نٌل مت ثيلِحَ وؤامتامَ اب ألمص ً 2976س ية  2007املؤرخ يف  19هومفرب .2007
 أأمص ؿسد ً 240س ية  1991مؤرخ يف  4فِفصي ً 1991خـَق تخحسًس ملادًػص ورشوط اؤس ياد مٌحة الؤهذـاجًفائـسة سكل ضَادةل اًطحة اًـمومِة.
 أأمص ؿسد ً 241س ية  1991مؤرخ يف  4فِفصي ً 1991خـَق ابمليح اخلاضة املس يسة اؤىل سكل ضَادةل اًطحةاًـمومِـة نٌل مت ثيلِحـَ وؤامتامَ اب ألمص ؿسد ً 2323س ية  1993املؤرخ يف  10هومفرب 1993وا ألمص ؿسد 1925
ًس ية  1996املؤرخ يف  16أأنخوجص  1996وا ألمص ؿسد ً 2138س ية  1999املؤرخ يف  27سخمترب  1999وا ألمص
املؤرخ يف  12دٌسمرب
ؿسد ً 2956س ية  2002املؤرخ يف  11هومفرب  2002وا ألمص ؿسد ً 3200س ية ّ 2005
 2005وا ألمص ؿسد ً 612س ية  2009مؤرخ يف  2مارس  2009وا ألمص ؿسد ً 466س ية  2010مؤرخ يف 15
مارس  2010وا ألمص ؿسد ً 4235س ية  2014املؤرخ يف  21هومفرب .2014
 أأمص ؿسد ً 4078س ية  2008مؤرخ يف  30دٌسمرب ً 2008خـَق تضحط اًزايدة ادلََة يف ملادٍص مٌحةاخلسمات الؤسدشفائَة ظَةل اًفرتة  2010-2008وؤاس ياد اًلسط ا ألول ًفائسة اًسكل ضَادةل اًطحة اًـمومِة.
 أأمص ؿسد ً 2501س ية  2009مؤرخ يف  3سخمترب ً 2009خـَق ابخلعط اًوػَفِة ألؾوان أأسالك ا ألظحاءواًطَادةل و أأظحاء ا ألس يان اًـامَني مبرخَف أأضياف املؤسسات الؤسدشفائَة واًطحَة اًخاتـة ًوزارة اًطحة
اًـمومِة.
 أأمص ؿسد ً 902س ية  2009مؤرخ يف  4أأفصًي ً 2009خـَق تضحط ملادٍص اًزايدة الاس خثٌائَة يف مٌحة اًـمياكمي اًوكت اخملوةل ًفائسة ضَادةل اًطحة اًـمومِة.
 أأمص ؿسد ً 3352س ية  2011مؤرخ يف  27أأنخوجص ً 2011خـَق ابًرتفِؽ يف ملادٍص مٌحة اًـمي اكمي اًوكتاملس يسة ًفائسة ضَادةل اًطحة اًـمومِة تـيوان س ية .2011
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  28خاهفي ً 2008خـَق تضحط هؼام وجصانمج املياػصة ابلدذحاراتلهخساب ضَادةل خمخطني رؤساء ٌَطحة اًـمومِة نٌل مت ثيلِحَ وؤامتامَ ابًلصار املؤرخ يف  4حوان .2013
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  28خاهفي ً 2008خـَق تضحط رشوط املشارنة واًلدول يف املياػصةابلدذحارات لهخساب ضَادةل خمخطني أأوًني ٌَطحة اًـمومِة نٌل مت ثيلِحَ وؤامتامَ ابًلصار املؤرخ يف  4حوان
.2013
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  27دٌسمرب ً 2006خـَق تضحط رشوط املشارنة واًلدول يفاملياػصة ابًشِادات وا ألؾٌلل لهخساب ضَادةل خمخطني ٌَطحة اًـمومِة ًـمَون اكمي اًوكت.
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 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  28خاهفي ً 2008خـَق تضحط هؼام وجصانمج املياػصة ابلدذحاراتلهخساب ضَادةل رؤساء ٌَطحة اًـمومِة.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  28خاهفي ً 2008خـَق تضحط هؼام وجصانمج املياػصة ابلدذحاراتلهخساب ضَادةل أأوًني ٌَطحة اًـمومِة.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  28خاهفي ً 2008خـَق تضحط رشوط املشارنة واًلدول يف املياػصةابًشِادات وا ألؾٌلل لهخساب ضَادةل ٌَطحة اًـمومِة نٌل مت ثيلِحَ ابًلصار املؤرخ يف  3أأنخوجص .2014
 IVػ الؤكامة واًخرطص يف اًعة وظة ا ألس يان واًطَسةل
 - 1الؤكـامة واًخرطص يف اًعة
 ا ألمص احلىويم ؿسد ً 230س ية  2018املؤرخ يف  8مارس  2018املخـَق تضحط اًيؼام ا ألسايس اخلاصاًعة وامللميني يف اًعة.
ابملرتتطني ادلاذََني يف ّ
 أأمص ؿسد ً 593س ية  1983مؤرخ يف  17حوان ً 1983خـَق مبيحة اًلشاء اخملوةل ٌَمرتتطني ادلاذََني يفاًعة وظة ا ألس يان وامللميني يف اًعة ويف اًحَوًوحِا.
 أأمص ؾـسد ً 1930س ية  1990مؤرخ يف  19هومفرب ً 1990خـَق مبيحة الؤكامة املس يسة ٌَملميني يف اًعةواًحَوًوحِا وظة ا ألس يان.
 أأمص ؾـسد ً 4132س ية  2011مؤرخ يف  17هومفرب ً 2011خـَق تضحط الؤظار اًـام ًيؼام ادلراسات اًعحَةاملؤُةل ملٌلرسة ظة اًـائةل واًخرطص يف اًعة نٌل مت ثيلِحَ وؤامتامَ اب ألمص احلىويم ؿسد ً 1195س ية 2015
املؤرخ يف  4سخمترب  2015وا ألمص احلىويم ؿسد ً 834س ية  2017املؤرخ يف  19حوًََة .2017
كصار من وزٍصي اًطحة اًـمومِـة واًخـَمي اًـايل مؤرخ يف  13ماي ً 1997خـَق تضحط جصانمج وحصاثُةالامذحان اًوظين يف اًخرطص يف اًعة نٌل مت ثيلِحَ تلصار وزٍص اًطحة ووزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي
مؤرخ يف  15أأوت .2016
 كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي ووزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  19ماي ً 2010خـَق ابٍمتسًسيف فرتة الؤكامة يف تـظ الادذطاضات اًعحَة وضحط كامئة الادذطاضات املـيَة هبشا اٍمتسًس.
 كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي ووزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  25أأنخوجص  2011تضحط مضمونوهَفِات اًخىوٍن يف الؤدذطاضات يف اًعة.
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كصار من وزٍص اًطحة ووزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي مؤرخ يف  4سخمترب ً 2015خـَق تدٌؼمي مٌاػصةاهخساب ملميني يف اًعة نٌل مت ثيلِحَ ولؤمتامَ ابًلصار املؤرخ يف  12أأوت  2016واًلصار املؤرخ يف  19حوًََة
 2017واًلصار املؤرخ يف  8هومفرب .2018
 - 2الؤكامة واًخرطص يف ظة ا ألس يان
 أأمص ؿسد ً 2347س ية  2009مؤرخ يف  12أأوت ً 2009خـَق ابًخرطص يف ظة ا ألس يان واًيؼام اًلاهوينٌَملميني يف ظة ا ألس يان.
 أأمص ؾـسد ً 1930س ية  1990مؤرخ يف  19هومفرب ً 1990خـَق مبيحة الؤكامة املس يسة ٌَملميني يف اًعةواًحَوًوحِا وظة ا ألس يان.
 كصار من وزٍصي اًرتتَة واًخـَمي واًححر اًـَمي واًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  25أأفصًي ً 1987خـَق تضحط هؼاموجصانمج امذحان اًخرطص يف ظة ا ألس يان.
 كصار من وزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي ووزٍص اًطحة مؤرخ يف  2أأنخوجص ً 2018خـَق تضحط هؼاموجصانمج وظصق اؤحصاء مٌاػصة الؤكامة يف ظة ا ألس يان.
 - 3الؤكامة واًخرطص يف اًطَسةل
 أأمص ؿسد ً 2387س ية  1999مؤرخ يف  27أأنخوجص ً 1999خـَق ابًيؼام اًلاهوين ٌَملميني وابًخرطص يفاًطَسةل نٌل مت ثيلِحَ اب ألمص ؿسد ً 2199س ية  2010املؤرخ يف  6سخمترب .2010
 أأمص ؿسد ً 593س ية  1983مؤرخ يف  17حوان ً 1983خـَق مبيحة اًلشاء اخملوةل ٌَمرتتطني ادلاذََني يفاًعة ويف ظة ا ألسٌـان وامللميني يف اًعة ويف اًحَوًوحِا.
 أأمص ؾـسد ً 1930س ية  1990مؤرخ يف  19هومفرب ً 1990خـَق مبيحة الؤكامة املس يسة ٌَملميني يف اًعةواًحَوًوحِا ويف ظة ا ألس يان.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة ووزٍصاًخـَمي اًـايل مؤرخ يف  27دٌسمرب ً 2010خـَق تدٌؼمي مٌاػصة اهخسابملميني يف اًطَسةل نٌل مت ثيلِحَ ابًلصار املؤرخ يف  18ماي .2018
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة ووزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي مؤرخ يف  12أأنخوجص ً 2011خـَق تضحطحمخوى اًخىوٍن مبصحةل الؤكامة يف اًطَسةل وظصكَ نٌل مت ثيلِحَ ابًلصار املؤرخ يف  5خاهفي .2016
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كصار من وزٍص اًطحة ووزٍص اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي مؤرخ يف  5خاهفي ً 2016خـَق تضحط حصاثُةامذحان اًخرطص يف اًطَسةل .
 Vػ املرتتطون ادلاذََون يف اًعة وظة ا ألس يان واًطَسةل
 - 1املرتتطون يف اًعة
ا ألمص احلىويم ؿسد ً 230س ية  2018املؤرخ يف  8مارس  2018املخـَق تضحط اًيؼام ا ألسايس اخلاصاًعة وامللميني يف اًعة.
ابملرتتطني ادلاذََني يف ّ
 أأمص ؿسد ً 593س ية  1983مؤرخ يف  17حوان ً 1983خـَق مبيحة اًلشاء اخملوةل ٌَمرتتطني ادلاذََني يفاًعة ويف ظة ا ألس يان وامللميني يف اًعة ويف اًحَوًوحِا.
 أأمص ؿسد ً 3357س ية  2011مؤرخ يف  27أأنخوجص ً 2011خـَق ابًرتفِؽ يف ملادٍص مٌحة اًرتتص ادلاذًلاملس يسة ًفائسة املرتتطني ادلاذََني تـيوان س ية .2011
 - 2املرتتطون يف ظة ا ألس يان
 أأمص ؾـسد ً 1610س ية  1980مؤرخ يف  18دٌسمرب ً 1980خـَق تضحط اًلاهػون ا ألسايس ٌَمرتتطنيً 2317س ية  1993املؤرخ يف  10هومفرب
ادلاذََني يف ظة ا ألس يان نٌل مت ثيلِحَ وؤامتامَ اب ألمص ؿسد
 1993وا ألمص ؿسد ً 1930س ية  1996املؤرخ يف  16أأنخوجص  1996وا ألمص ؿسد ً 2145س ية  1999املؤرخ يف
 27سخمترب  1999وا ألمص ؿسد ً 3037س ية  2002املؤرخ يف  19هومفرب  2002وا ألمص ؿسد ً 3206س ية 2005
املؤرخ يف  12دٌسمرب .2005
 أأمص ؿسد ً 593س ية  1983مؤرخ يف  17حوان ً 1983خـَق مبيحة اًلشاء اخملوةل ٌَمرتتطني ادلاذََني يفاًعة وظة ا ألس يان وامللميني يف اًعة ويف اًحَوًوحِا.
 أأمص ؿسد ً 4083س ية  2008مؤرخ يف  30دٌسمرب ً 2008خـَق تضحط اًزايدة ادلََة يف ملادٍص مٌحةاخلسمات الؤسدشفائَة ظَةل اًفرتة  2010-2008وؤاس ياد اًلسط ا ألول ًفائسة املرتتطني ادلاذََني يف ظة
ا ألس يان.
 أأمص ؿسد ً 3358س ية  2011مؤرخ يف  27أأنخوجص ً 2011خـَق ابًرتفِؽ يف ملادٍص مٌحة اًرتتص ادلاذًلاملس يسة ًفائسة املرتتطني يف ظة ا ألس يان تـيوان س ية .2011

65

 - 3املرتتطون يف اًطَسةل
 أأمص ؿسد ً 802س ية  2011مؤرخ يف  24حوان ً 2011خـَق تضحط اًيؼام اًلاهوين ٌَمرتتطني ادلاذََني يفاًطَسةل.
 - VIسكل املخفلسٍن اًعحَني ومن ًوازهيم
 أأمص ؿسد ً 872س ية  1974مؤرخ يف  20سخمترب ً 1974خـَق تضحط اًلاهون ا ألسايس ًسكل املخفلسٍناًعحَني ومن ًوازهيم نٌل مت ثيلِحَ اب ألمص ؿسد ً 367س ية  1975املؤرخ يف  7حوان  1975وا ألمص ؿسد 1239
ًس ية  1980املؤرخ يف  20سخمترب  1980وا ألمص ؿسد ً 1128س ية  1981املؤرخ يف أأول سخمترب  1981وا ألمص
ؿسد ً 1808س ية  1996املؤرخ يف  30سخمترب  1996وا ألمص ؿسد ً 76س ية  2000املؤرخ يف  10خاهفي
.2000
 أأمص ؿسد ً 77س ية  2000مؤرخ يف  10خاهفي ً 2000خـَق تضحط املعاتلة تني درخات رثة سكل املخفلسٍناًعحَني ومن ًوازهيم ومس خوايت اًخبأخري.
 أأمص ؿسد ً 874س ية  1974مؤرخ يف  20سخمترب ً 1974خـَق ابمليح اخلاضة املس يسة ًسكل املخفلسٍناًعحَني ومن ًوازاهيم نٌل مت ثيلِحَ اب ألمص ؿسد ً 347س ية  1976املؤرخ يف  8أأفصًي  1976وا ألمص ؿسد 2312
ًس ية  1993املؤرخ يف  10هومفرب  1993وا ألمص ؿسد ً 1921س ية  1996املؤرخ يف  16أأنخوجص  1996وا ألمص
ؿسد ً 2141س ية  1999املؤرخ يف  27سخمترب  1999وا ألمص ؿسد ً 2957س ية  2002املؤرخ يف  11هومفرب
 2002وا ألمص ؿسد ً 3201س ية  2005املؤرخ يف  12دٌسمرب .2005
 أأمص ؿسد ً 348س ية  1976مؤرخ يف  8أأفصًي ً 1976خـَق ابؤحساث مٌحة ً ؤالهخاج ًفائسة سكل املخفلسٍناًعحَني ومن وازامه.
 أأمص ؿسد ً 4074س ية  2008مؤرخ يف  30دٌسمرب ً 2008خـَق تضحط اًزايدة ادلََة يف ملادٍص مٌحةاخلسمات الؤسدشفائَة ظَةل اًفرتة  2010-2008وؤاس ياد اًلسط ا ألول ًفائسة سكل املخفلسٍن اًعحَني واملوازٍن
هلم.
 أأمص ؿسد ً 643س ية  2010مؤرخ يف  5أأفصًي ً 2010خـَق تضحط اًيؼام ا ألسايس اًـام ثسكل اًخفلساًحَساقويج توزارة اًطحة اًـمومِة نٌل مت ثيلِحَ اب ألمص ؿسد ً 81س ية  2014املؤرخ يف  16خاهفي .2014
 أأمص ؿسد ً 3360س ية  2011مؤرخ يف  27أأنخوجص ً 2011خـَق ابًرتفِؽ يف ملادٍص مٌحة ؿسم كدول احلصفاءاملس يسة ًفائسة سكل املخفلسٍن اًعحَني واملوازٍن هلم تـيوان س ية .2011
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 أأمص حىويم ؿسد ً 1106س ية  2016مؤرخ يف  22أأوت ً 2016خـَق تخبأخري ا ألظحاء مصاكيب مصانز ثطفِةادلم.
 VIIػ أأحاكم ؿامة ختص اًسكل اًعيب واملوازي ٌَعيب
 - 1اخلعط اًوػَفِة
 أأمص ؿسد ً 2501س ية  2009مؤرخ يف  3سخمترب ً 2009خـَق ابخلعط اًوػَفِة ألؾوان اسالك ا ألظدـاءواًطَادةل و أأظدـاء ا ألس يان اًـامَني مبرخَف أأضياف املؤسسات الؤسدشفائَة واًطحَة اًخاتـة ًوزارة اًطحة.
 أأمص ؿسد ً 1704س ية  1994مؤرخ يف  8أأوت ً 1994خـَق تضحط مـاًري ثلِمي أأوشعة رؤساء ا ألكسامالاسدشفائَة وترتهَحة اٌَجية الاسدشارًة ٌَخلِمي وظصق سريُا.
 - 2مٌحة الاس متصار
 أأمص ؾـسد ً 318س ية  2001مؤرخ يف  23خاهفي ً 2001خـَق مبيحة الاس متصار ورشوط اؤس يادُا وضحطملادٍصُا ألؾوان اًسكل اًعيب واملوازي ٌَعيب الاسدشفايئ اًطحي و أأظحاء املسدشفِات اًـامَني ابًَِالك
الاسدشفائَة واًطحَة اًـمومِة اًخاتـة ًوزارة اًطحة اًـمومِة ونشكل امللميني يف اًعة واًطَسةل وظة
ا ألس يان نٌل مت ثيلِحَ وؤامتامَ اب ألمص ؿسد ً 2780س ية  2011املؤرخ يف  29سخمترب  2011وا ألمصحىويم ؿسد
ً 773س ية  2019املؤرخ يف  30أأوت .2019
 - 3مٌحة جلية املياػصات
 أأمص ؾـسد ً 2163س ية  1994مؤرخ يف  17أأنخوجص ً 1994خـَق ابؤحساث مٌحة جلية املياػصات ًفائـسة اًسكلاًعيب واملوازي ٌَعيب نٌل مت ثيلـَحَ وؤامتامَ اب ألمص ؾـسد ً 1350س ية  2000املؤرخ يف  20حوان  2000وا ألمص
ؿسد ً 1618س ية  2007املؤرخ يف  25حوان  2007وا ألمص ؿسد ً 1س ية  2009املؤرخ يف  5خاهفي .2009
 أأمص ؾـسد ً 323س ية  2001مؤرخ يف  23خاهـفي ً 2001خـَق ابؤحساث مٌحة جلية املياػصات ًفائـسة اًسكلاًعيب ٌَمسدشفـَات واًسكل اًعيب واملوازي ٌَعيب الاسدشفايئ اًطحي نٌل مت ثيلِحَ وؤامتامَ اب ألمص ؿسد 1619
ًس ية  2007املؤرخ يف  25حوان  2007وا ألمص ؿسد ً 2س ية  2009املؤرخ يف  5خاهفي .2009
 - VIIIاًسكل الؤداري ٌَطحة اًـمومِة
 أأمص ؾـسد ً 2529س ية  1998مؤرخ يف  18دٌسمرب ً 1998خـَق تضحط اًيؼام ا ألسايس اخلاص ابًسكلالؤداري ٌَطحة اًـمومِة.
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 أأمص ؾـسد ً 2530س ية  1998مؤرخ يف  18دٌسمرب ً 1998خـَق تضحط املعاتلة تني درخات رثة اًسكلالؤداري ٌَطحة اًـمومِة ومس خوايت اًخبأخري.
 أأمص ؾـسد ً 1007س ية  1990مؤرخ يف  11حوان ً 1990خـَق مبيحة اًـمي ابٌََي اًيت ثرصف ألؾواناًطحة اًـمومِة نٌل مت ثيلِحَ اب ألمص احلىويم ؿسد ً 55س ية  2015املؤرخ يف  27أأفصًي .2015
 أأمص ؾـسد ً 1291س ية  1990مؤرخ يف  27أأوت ً 1990خـَق ابؤحساث مٌحة دعص اًـسوى. أأمص ؿسد ً 2151س ية  1993مؤرخ يف أأول هومفرب ً 1993خـَق تضحط ملادٍص مٌحة دعص اًـسوى. أأمص ؿسد ً 4048س ية  2008مؤرخ يف  30دٌسمرب ً 2008خـَق تضحط اًزايدة ادلََة يف مٌحة دعص اًـسوىظَةل اًفرتة  2010-2008وؤاس ياد اًلسط ا ألول ًفائسة ا ألؾوان امليخفـني هبشٍ امليحة.
 أأمص ؿسد ً 890س ية  2009مؤرخ يف  4أأفصًي ً 2009خـَق ابؤحساث مٌحة حاكًَف ذاضة ًفائسة ا ألؾواناملحارشٍن توزارة اًطحة اًـمومِة وابًَِالك واملؤسسات الؤسدشفائَة أأو اًطحَة اًصاحـة ًِا ابًيؼص وً ؤالظار ش حَ
اًعيب املحارشٍن ابًَِالك وابملؤسسات الؤسدشفائَة أأو اًطحَة اًخاتـة ًوزارات أأدصى.
 أأمص ؿسد ً 906س ية  2012مؤرخ يف  24حوًََة ً 2012خـَق تضحط رشوط اؤس ياد مٌحة الؤهخاج ٌَسكلالؤداري ٌَطحة اًـمومِة.
 أأمص حىويم ؿسد ً 60س ية  2015مؤرخ يف  27أأفصًي ً 2015خـَق ابًرتفِؽ يف ملادٍص مٌحة دعص اًـسوىًفائسة ا ألؾوان امليخفـني هبا امليمتني ٌَطيف اًفصؾي أأ.1
 أأمص حىويم ؿسد ً 515س ية  2017مؤرخ يف  28أأفصًي ً 2017خـَق تضحط رشوط وهَفِة اًخـوًظ ًفائسةا ألؾوان اًـامَني أأايم ا ألؾَاد واًـعي اًصمسَة املحارشٍن ابًَِالك واملؤسسات اًطحَة اًـمومِة اخلاضـة ؤلرشاف
وزارة اًطحة.
 أأمص حىويم ؿسد ً 516س ية  2017مؤرخ يف  28أأفصًي ً 2017خـَق تضحط مٌحة اًخيلي ًفائسة أأؾواناًطحة.
 أأمص حىويم ؾـسد ً 788سٌــة  2019مؤرخ فػي  5سخمترب ً 2019خـَق ابؤس ياد حصكِة اس خثٌائَة ٌَسكلالؤداري ٌَطحة اًـمومِة.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  3حوان ً 1999خـَق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة ادلاذََة ابملَفاتٌَرتكِة اؤىل رثحة مذرصف ؿام ٌَطحة اًـمومِة.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  3حوان ً 1999خـَق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة ادلاذََة ابملَفاتٌَرتكِة اؤىل رثحة مذرصف رئُس ٌَطحة اًـمومِة.
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 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  31ماي ً 1999خـَق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة ادلاذََةابلدذحارات ٌَرتكِة اؤىل رثحة مذرصف مسدشار ٌَطحة اًـمومِة.
كصار من وزٍص اًطحة مؤرخ يف  27حوًََة ً 2012خـَق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة ادلاذََة ابملَفات ٌَرتكِةاؤىل رثحة مذرصف مسدشار ٌَطحة اًـمومِة.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  3حوان ً 1999خـَق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة اخلارحِةابلدذحارات لهخساب املخرصفني املسدشارٍن ٌَطحة اًـمومِة.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  3حوان ً 1999خـَق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة ادلاذََةابلدذحارات ٌَرتكِة اؤىل رثحة مذرصف ٌَطحة اًـمومِة.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  3حوان ً 1999خـَق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة اخلارحِةمذرصيف اًطحة اًـمومِة.
ابلدذحارات لهخساب ّ
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  3حوان ً 1999خـَق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة ادلاذََةابلدذحارات ٌَرتكِة اؤىل رثحة مَحق اًطحة اًـمومِة.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  3حوان ً 1999خـَق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة اخلارحِةابلدذحارات لهخساب مَحلي اًطحة اًـمومِة.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  3حوان ً 1999خـَق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة ادلاذََةابلدذحارات ٌَرتكِة اؤىل رثحة اكثة ثرصف ٌَطحة اًـمومِة.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  3حوان ً 1999خـَق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة اخلارحِةابلدذحارات لهخساب نخحة ثرصف ٌَطحة اًـمومِة.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  3حوان ً 1999خـَق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة ادلاذََةابلدذحارات ٌَرتكِة اؤىل رثحة مس خىذة اًطحة اًـمومِة.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  3حوان ً 1999خـَق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة اخلارحِةابلدذحارات لهخساب مس خىذيب اًطحة اًـمومِة.
كصار من وزٍص اًطحة مؤرخ يف  21سخمترب ً 2018خـَق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة ادلاذََة ابملَفات ٌَرتكِةاؤىل رثحة مس خىذة ٌَطحة اًـمومِة.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  3حوان ً 1999خـَق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة اخلارحِةابلدذحارات لهخساب أأؾوان الاس خلدال ٌَطحة اًـمومِة.
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مؤرخ يف  4سخمترب ً 2002خـَّق تضحط هَفِة ثيؼمي الامذحان املِين
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة ّمذرصف مسدشار ٌَطحة اًـمومِة.
ابلدذحارات ًرتس مي ا ألؾوان اًوكذَِػن من ضيف ( أأ )1يف رثحة ّ
مؤرخ يف  4سخمترب ً 2002خـَّق تضحط هَفِة ثيؼمي الامذحان املِين
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة ّمذرصف ٌَطحة اًـمومِة.
ابلدذحارات ًرتس مي ا ألؾوان اًوكذَني من ضيف ( أأ )2يف رثحة ّ
مؤرخ يف  4سخمترب ً 2002خـَّق تضحط هَفِة ثيؼمي الامذحان املِين
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة ّابلدذحارات ًرتس مي ا ألؾوان اًوكذَني من ضيف ( أأ )3يف رثحة مَحق ٌَطحة اًـمومِة.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  22دٌسمرب ً 1999خـَق تضحط هَفِة ثيؼمي الامذحان املِينابلدذحارات ًرتس مي ا ألؾوان اًوكذَني من ضيف "ب" يف رثحة اكثة ثرصف ٌَطحة اًـمومِة.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  22دٌسمرب ً 1999خـَق تضحط هَفِة ثيؼمي الامذحان املِينابلدذحارات ًرتس مي ا ألؾوان اًوكذَني من ضيف "ج" يف رثحة مس خىذة اًطحة اًـمومِة.
 كصار من وزٍصة اًطحة ابًيَاتة مؤرخ يف  14هومفرب ً 2019خـَق تضحط ملاًُس وهَفِة اًخياػص ٌَرتكِةالاس خثٌائَة اؤىل خمخَف رثة اًسكل الؤداري ٌَطحة اًـمومِة ًوزارة اًطحة.
 IXػ أأؾوان مؤسسات اًخىوٍن اًخاتـة ًوزارة اًطحة اًـمومِة
 أأمص ؿسد ً 1527س ية  1981مؤرخ يف  23هومفرب ً 1981خـَق تضحط اًلاهون ا ألسايس اخلاص تبأؾوانمؤسسات اًخىوٍن اًخاتـة ًوزارة اًطحة اًـمومِة نٌل مت ثيلِحَ اب ألمص ؿسد ً 1458س ية  1982املؤرخ يف 19
هومفرب  1982وا ألمص ؿسد ً 2385س ية  1999املؤرخ يف  27أأنخوجص  1999وا ألمص ؿسد ً 643س ية  2010املؤرخ
يف  5أأفصًي  2010و ا ألمص ؿسد ً 645س ية  2010مؤرخ يف  5أأفصًي .2010
* أأمص ؿسد ً 643س ية  2010مؤرخ يف  5أأفصًي ً 2010خـَق تضحط اًيؼام ا ألسايس اًـام ثسكل اًخفلس
اًحَساقويج توزارة اًطحة اًـمومِة نٌل مت ثيلِحَ اب ألمص ؿسد ً 81س ية  2014املؤرخ يف  16خاهفي .2014
* أأمص ؿسد ً 645س ية  2010مؤرخ يف  5أأفصًي ً 2010خـَق تضحط اًيؼام ا ألسايس اخلاص ثسكل أأساثشة ثـَمي
ً 1391س ية
مساؿسي ا ألظحاء اًصاحـني ابًيؼص اؤىل وزارة اًطحة اًـمومِة نٌل مت ثيلِحَ وؤامتامَ اب ألمص ؿسد
 2012مؤرخ  27حوًََة .2012
 أأمص ؿسد ً 1529س ية  1981مؤرخ يف  23هومفرب ً 1981خـَق ابخلعط اًوػَفِة ملؤسسات اًخىوٍن اًخاتـةًوزارة اًطحة اًـمومِة.
 أأمص ؿسد ً 1530س ية  1981مؤرخ يف  23هومفرب ً 1981خـَق ابؤحساث مٌحة اؤهخاج ًحـظ أأضياف أأؾوانمؤسسات اًخىوٍن اًخاتـة ًوزارة اًطحة اًـمومِة.
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 أأمص ؿسد ً 1532س ية  1981مؤرخ يف  23هومفرب ً 1981خـَق تضحط اًخوكِت ا ألس حوؾي ٌَـمي املعاًة تَتـظ أأضياف أأؾوان مؤسسات اًخىوٍن اًخاتـة ًوزارة اًطحة اًـمومِة.
 أأمص ؿسد ً 1533س ية  1981مؤرخ يف  23هومفرب ً 1981خـَق تضحط امليحة اًس يوًة ٌَساؿات اًزائسةاملميوحة ألؾوان مؤسسات اًخىوٍن اًخاتـة ًوزارة اًطحة اًـمومِة.
مؤرخ يف  19هومفرب ً 1982خـَّق ابؤحساث وثيؼمي مصاحي اًخّىوٍن مبصنز اًححوث
 أأمص ؿسد ً 1462س ية ّ 1982واًخىوٍن اًحَساقويج.
 أأمص ؿسد ً 1685س ية  1982مؤرخ يف  31دٌسمرب ً 1982خـَق ابؤحساث مٌحة اًخاكًَف اًحَساقوحِة ًفائسةتـظ أأضياف رخال اًخـَمي اًخاتـني ملؤسسات اًخىوٍن اًخاتـة ًوزارة اًطحة اًـمومِة.
 أأمص ؿسد ً 644س ية  2010مؤرخ يف  5أأفصًي ً 2010خـَق تضحط املعاتلة تني درخات رثة سكل اًخفلساًحَساقويج توزارة اًطحة اًـمومِة ومس خوايت اًخبأخري.
 أأمص ؿسد ً 646س ية  2010مؤرخ يف  5أأفصًي ً 2010خـَق تضحط املعاتلة تني درخات رثة سكل أأساثشةثـَمي مساؿسي ا ألظحاء اًصاحـني ابًيؼص اؤىل وزارة اًطحة اًـمومِة.
 أأمص حىويم ؿسد ً 515س ية  2017مؤرخ يف  28أأفصًي ً 2017خـَق تضحط رشوط وهَفِة اًخـوًظ ًفائسةا ألؾوان اًـامَني أأايم ا ألؾَاد واًـعي اًصمسَة املحارشٍن ابًَِالك واملؤسسات اًطحَة اًـمومِة اخلاضـة ؤلرشاف
وزارة اًطحة.
مؤرخ يف  5سخمترب ً 2019خـَّق تضحط اًيؼام ا ألسايس اخلاص ثسكل
 أأمص حىويم ؿسد ً 783س ية ّ 2019أأساثشة ثـَمي مساؿسي ا ألظحاء اًصاحـني ابًيؼص ًوزارة اًطحة.
مؤرخ يف  5سخمترب ً 2019خـَّق تضحط املعاتلة تني درخات رثة سكل
 أأمص حىويم ؿسد ً 784س ية ّ 2019أأساثشة ثـَمي مساؿسي ا ألظ ّحاء ّاًصاحـني ابًيّؼص ًوزارة اًط ّحة ومس خوايت اًخبأخري.
 كصار من وزٍص اًطحة مؤرخ يف  18دٌسمرب ً 2012خـَق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة ادلاذََة ابملَفات ٌَرتكِةاؤىل رثحة مذفلس أأول ٌَخـَمي ش حَ اًعيب.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  7حوًََة ً 1992خـَق تضحط هؼام وجصانمج املياػصة ابلدذحاراتلهخساب مذفلسٍن ٌَخـَمي ش حَ اًعيب.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  26حوًََة ً 1983خـَق تدٌؼمي مٌاػصة ادلدول اؤىل مصنز اًححوثواًخىوٍن اًحَساقويج ملخاتـة مصحةل حىوٍن أأساثشة اًخـَمي اًش حَ اًعيب ٌَمصحةل ا ألوىل.
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 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  7حوًََة ً 1992خـَق تضحط هؼام وجصانمج مٌاػصة اهخساب أأساثشةٌَخـَمي ش حَ اًعيب.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  28أأوت ً 1987خـَق تضحط هؼام وجصانمج املياػصة ابملواد لهخسابأأساثشة ثـَمي مساؿسي ا ألظحاء ٌَمصحةل ا ألوىل.
 كصار من وزٍص اًطحة مؤرخ يف  13حوان ً 2012خـَق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة ادلاذََة ابملَفات ٌَرتكِةاؤىل رثحة أأس خاذ أأول ًخـَمي مساؿسي ا ألظحاء.
 كصار من وزٍص اًطحة مؤرخ يف  13حوان ً 2012خـَق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة ادلاذََة ابملَفات ٌَرتكِةاؤىل رثحة أأس خاذ ثـَمي مساؿسي ا ألظحاء.
 كصار من وزٍص اًطحة مؤرخ يف  13حوان ً 2012خـَق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة ادلاذََة ابملَفات ٌَرتكِةاؤىل رثحة أأس خاذ فوق اًصثحة ًخـَمي مساؿسي ا ألظحاء.
 كصار من وزٍص اًطحة مؤرخ يف  21خاهفي ً 2014خـَق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة اخلارحِة ابلؤدذحاراتً ؤالهخساب يف رثحة أأس خاذ أأول ًخـَمي مساؿسي ا ألظحاء.
 كصار من وزٍص اًطحة مؤرخ يف  21أأوت ً 2014خـَق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة ابلؤدذحارات ملخاتـة مصحةلاًخىوٍن ٌَدسمَة يف رثحة مذفلس ٌَخـَمي ش حَ اًعيب.
كصار من وزٍص اًطحة مؤرخ يف  11خاهفي ً 2016خـَق تضحط هَفِة ثيؼمي مٌاػصة ابلدذحارات ٌدلدول اؤىلاملصنز اًوظين ٌَخىوٍن اًحَساقويج لؤظارات اًطحة ملخاتـة مصحةل حىوٍن أأساثشة ثـَمي مساؿسي ا ألظحاء.
 Xػ اًسكل ش حَ اًعيب
 - 1سكل ذمصيض اًطحة اًـمومِة
 أأمص ؿسد ً 1690س ية  2000مؤرخ يف  17حوًََة ً 2000خـَق تضحط اًيؼام ا ألسايس اخلاص ثسكل ذمصيضاًطحة اًـمومِة نٌل مت ثيلِحَ وؤامتامَ اب ألمص ؿسد ً 919س ية  2011املؤرخ يف  7حوًََة  2011وا ألمص احلىويم
ؿسد ً 58س ية  2015املؤرخ يف  27أأفصًي  2015وا ألمص احلىويم ؿسد ً 572س ية  2016املؤرخ يف  13ماي
.2016
 أأمص ؿسد ً 1691س ية  2000مؤرخ يف  17حوًََة ً 2000خـَق تضحط املعاتلة تني درخات سكل ذمصيضاًطحة اًـمومِة ومس خوايت اًخبأخري نٌل مت ثيلِحَ وؤامتامَ اب ألمص ؿسد ً 2353س ية  2000املؤرخ يف  17أأنخوجص
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 2000وا ألمص ؿسد ً 920س ية  2011املؤرخ يف  7حوًََة  2011وا ألمص احلىويم ؿسد ً 59س ية  2015املؤرخ
يف  27أأفصًي  2015وا ألمص احلىويم ؿسد ً 573س ية  2016مؤرخ يف  13ماي .2016
 أأمص ؿسد ً 890س ية  2009مؤرخ يف  4أأفصًي ً 2009خـَق ابؤحساث مٌحة حاكًَف ذاضة ًفائسة ا ألؾواناملحارشٍن توزارة اًطحة اًـمومِة وابًَِالك واملؤسسات الؤسدشفائَة أأو اًطحَة اًصاحـة ًِا ابًيؼص وً ؤالظار ش حَ
اًعيب املحارشٍن ابًَِالك وابملؤسسات الؤسدشفائَة أأو اًطحَة اًخاتـة ًوزارات أأدصى.
 أأمص حىويم ؿسد ً 516س ية  2017مؤرخ يف  28أأفصًي ً 2017خـَق تضحط مٌحة اًخيلي ًفائسة أأؾواناًطحة.
 أأمص حىويم ؿسد ً 515س ية  2017مؤرخ يف  28أأفصًي ً 2017خـَق تضحط رشوط وهَفِة اًخـوًظ ًفائسةا ألؾوان اًـامَني أأايم ا ألؾَاد واًـعي اًصمسَة املحارشٍن ابًَِالك واملؤسسات اًطحَة اًـمومِة اخلاضـة ؤلرشاف
وزارة اًطحة.
 أأمص حىويم ؾـسد ً 790سٌــة  2019مؤرخ فػي  5سخمترب ً 2019خـَق ابؤس ياد حصكِة اس خثٌائَة ًسكل ذمصيضاًطحة اًـمومِة.
كصار من وزٍصة اًطحة مؤرخ يف  30سخمترب ً 2016خـَق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة ادلاذََة ابملَفات ٌَرتكِةاؤىل رثحة ذمصض رئُس أأول ٌَطحة اًـمومِة.
مؤرخ يف  28حوًََة ً 2003خـَّق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة ادلّ اذََة ابملَفات
 كصار من وزٍص اًط ّحة اًـمومِة ٌَّرتكِة اؤىل رثحة ذمصض رئُس ٌَط ّحة اًـمومِة نٌل مت ثيلِحَ ابًلصار املؤرخ يف  17ماي  2006وابًلصار املؤرخ يف
 13دٌسمرب  2010واًلصار املؤرخ يف  17هومفرب .2014
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  4أأنخوجص ً 2000خـَق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة ادلاذََةابلدذحارات ٌَرتكِة اؤىل رثحة ذمصض أأول ٌَطحة اًـمومِة.
مؤرخ يف  29حوًََة ً 2003خـَّق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة ادلّ اذََة ابملَفات
 كصار من وزٍص اًط ّحة اًـمومِة ّاملؤرخ يف  12حوان  2006واًلصار املؤرخ يف
ٌَرتكِة اؤىل رثحة ّذمصض أأ ّول ٌَط ّحة اًـمومِة ،نٌل ّمت ثيلِحَ ابًلصار ّ
 30حوان  2007وابًلصار املؤرخ يف  13دٌسمرب  2010واًلصار املؤرخ يف  17هومفرب .2014
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  4أأنخوجص ً 2000خـَق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة ادلاذََةابلدذحارات ٌَرتكِة اؤىل رثحة ذمصض ٌَطحة اًـمومِة.
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 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  9سخمترب ً 2005خـَق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة ادلاذَـَة ابملَفـاتاملؤرخ يف  12حوان  2006واًلصار املؤرخ يف 30
ٌَرتكِة اؤىل رثحة ذمصض ٌَطحة اًـمومِة ،نٌل ّمت ثيلِحَ ابًلصار ّ
حوان  2007واًلصار املورخ يف  4خاهفي  2011واًلصار املؤرخ يف  17هومفرب .2014
 كصار من وزٍصة اًطحة ابًيَاتة مؤرخ يف  14هومفرب ً 2019خـَق تضحط ملاًُس وهَفِة اًخياػص ٌَرتكِةالاس خثٌائَة ًسكل ذمصيض اًطحة اًـمومِة.

 -2اًسكل املشرتك ٌَفٌَني اًسامني ٌَطحة اًـمومِة
 أأمص ؿسد ً 1688س ية  2000مؤرخ يف  17حوًََة ً 2000خـَق ابًيؼام ا ألسايس اخلاص ابًسكل املشرتكٌَفٌَني اًسامني ٌَطحة اًـمومِة نٌل مت ثيلِحَ اب ألمص احلىويم ؿسد ً 56س ية  2015املؤرخ يف  27أأفصًي
 2015وا ألمص احلىويم ؿسد ً 570س ية  2016مؤرخ يف  13ماي .2016
 أأمص ؿسد ً 1689س ية  2000مؤرخ يف  17حوًََة ً 2000خـَق تضحط املعاتلة تني درخات رثة اًسكلاملشرتك ٌَفٌَني اًسامني ٌَطحة اًـمومِة ومس خوايت اًخبأخري نٌل مت ثيلِحَ اب ألمص احلىويم ؿسد ً 57س ية 2015
املؤرخ يف  27أأفصًي  2015وا ألمص احلىويم ؿسد ً 571س ية  2016مؤرخ يف  13ماي .2016
 أأمص حىويم ؿسد ً 60س ية  2015مؤرخ يف  27أأفصًي ً 2015خـَق ابًرتفِؽ يف ملادٍص مٌحة دعص اًـسوىًفائسة ا ألؾوان امليخفـني هبا امليمتني ٌَطيف اًفصؾي أأ.1
 أأمص حىويم ؿسد ً 515س ية  2017مؤرخ يف  28أأفصًي ً 2017خـَق تضحط رشوط وهَفِة اًخـوًظ ًفائسةا ألؾوان اًـامَني أأايم ا ألؾَاد واًـعي اًصمسَة املحارشٍن ابًَِالك واملؤسسات اًطحَة اًـمومِة اخلاضـة ؤلرشاف
وزارة اًطحة.
 أأمص حىويم ؾـسد ً 789سٌــة  2019مؤرخ فػي  5سخمترب ً 2019خـَق ابؤس ياد حصكِة اس خثٌائَة ٌَسكلاملشرتك ٌَفٌَني اًسامني ٌَطحة اًـمومِة ّاًصاحـني ابًيّؼص ًوزارة اًطحة.
 كصار من وزٍصة اًطحة مؤرخ يف  30سخمترب ً 2016خـَق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة ادلاذََة ابملَفات ٌَرتكِةاؤىل رثحة فين سام رئُس أأول ٌَطحة اًـمومِة.
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مؤرخ يف  12حوان ً 2006خـَّق تضحط هَفِّة ثيؼمي املياػصة ادلّ اذَ َّة ابملَفات
 كصار من وزٍص اًط ّحة اًـمومِة ٌَّرتكِة اؤىل رثحة ّفين سام رئُس ٌَط ّحة اًـمومِّة نٌل مت ثيلِحَ ابًلصار املؤرخ  13دٌسمرب  2010واًلصار املؤرخ يف
ّ
 17هومفرب .2014
مؤرخ يف  28حوًََة ً 2003خـَّق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة ادلّ اذََة ابملَفات
 كصار من وزٍص اًط ّحة اًـمومِة ّاملؤرخ يف  12حوان  2006واًلصار املؤرخ
ٌَرتكِة اؤىل رثحة فين سام أأ ّول ٌَط ّحة اًـمومِة ،نٌل ّمت ثيلِحَ ابًلصار ّ
يف  30حوان  2007واًلصار املؤرخ يف  13دٌسمرب  2010واًلصار املؤرخ يف  17هومفرب .2014
 كصار من وزٍصة اًطحة ابًيَاتة مؤرخ يف  14هومفرب ً 2019خـَق تضحط ملاًُس وهَفِة اًخياػص ٌَرتكِةالاس خثٌائَة ٌَسكل املشرتك ٌَفٌَني اًسامني ٌَطحة اًـمومِة اًصاحـني ابًيؼص ًوزارة اًطحة.

 -3سكل مساؿسي اًطحة اًـمومِة
 أأمص حىويم ؿسد ً 712س ية  2016مؤرخ يف  6حوان ً 2016خـَق تضحط اًيؼام ا ألسايس اخلاص ثسكلمساؿسي اًطحة اًـمومِة.
 أأمص حىويم ؿسد ً 713س ية  2016مؤرخ يف  6حوان ً 2016خـَق تضحط املعاتلة تني درخات رثة سكلمساؿسي اًطحة اًـمومِة ومس خوايت اًخبأخري.
 أأمص حىويم ؾـسد ً 791سٌــة  2019مؤرخ فػي  5سخمترب ً 2019خـَق ابؤس ياد حصكِة اس خثٌائَة ًسكلمساؿسي اًطحة اًـمومِة.
 كصار من وزٍصة اًطحة مؤرخ يف  4هومفرب ً 2016خـَق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة ادلاذََة ابملَفات ٌَرتكِة اؤىلرثحة مساؿس أأول ٌَطحة اًـمومِة.
كصار من وزٍصة اًطحة ابًيَاتة مؤرخ يفالاس خثٌائَة ًسكل مساؿسي اًطحة اًـمومِة.

 14هومفرب ً 2019خـَق تضحط ملاًُس وهَفِة اًخياػص ٌَرتكِة

 -4أأحاكم مشرتنة هتم اًسكل ش حَ اًعيب
 أأمص ؿسد ً 1007س ية  1990مؤرخ يف  11حوان ً 1990خـَق مبيحة اًـمي ابٌََي اًيت ثرصف ألؾوان اًطحةاًـمومِة نٌل مت ثيلِحَ اب ألمص احلىويم ؿسد ً 55س ية  2015املؤرخ يف  27أأفصًي .2015
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 أأمص ؿسد ً 1008س ية  1990مؤرخ يف  11حوان ً 1990خـَق تضحط رشوط اؤس ياد مٌحة الؤهخاج ًسكلاًفٌَني اًسامني ٌَطحة اًـمومِة واملساؿسٍن اًطحَني واًـمةل اًـامَني توزارة اًطحة اًـمومِة.
 أأمص ؿسد ً 1291س ية  1990مؤرخ يف  27أأوت ً 1990خـَق ابؤحساث مٌحة دعص اًـسوى. أأمص ؿسد ً 2151س ية  1993مؤرخ يف أأول هومفرب ً 1993خـَق تضحط ملادٍص مٌحة دعص اًـسوى. أأمص ؿسد ً 1725س ية  1993مػؤرخ يف  16أأوت ً 1993خـَق ابؤحساث دعط وػَفِة ألؾوان اًسكل ش حَاًعيب اًـامَني ابًَِالك اًطحَة اًـمومِة وضحط رشوط اؤس يادُا وهَفِة ثبأخريُا نٌل مت ثيلِحِحا ألمص ً 1943س ية
 2010املؤرخ يف  6أأوت .2010
 أأمص ؿسد ً 2162س ية  1994مؤرخ يف  17أأنخوجص ً 1994خـَق ترتفِؽ كمية مٌحة دعص اًـسوى املس يسة ٌَفٌَنياًسامني وٌَممصضني ا ألوًني واملمصضني ٌَطحة اًـمومِة اًـامَني يف املياظق اًطحَة ذات ا ألوًوًة.
 أأمص حىويم ؿسد ً 60س ية  2015مؤرخ يف  27أأفصًي ً 2015خـَق ابًرتفِؽ يف ملادٍص مٌحة دعص اًـسوىًفائسة ا ألؾوان امليخفـني هبا امليمتني ٌَطيف اًفصؾي أأ.1
 أأمص حىويم ؿسد ً 61س ية  2015مؤرخ يف  27أأفصًي ً 2015خـَق تدٌلِح ا ألمص ؿسد ً 1725س ية 1993املؤرخ يف  16أأوت  1993املخـَق ابؤحساث دعط وػَفِة ألؾوان اًسكل ش حَ اًعيب اًـامَني ابًَِالك اًطحَة
اًـمومِة وضحط رشوط اؤس يادُا وهَفِة ثبأخريُا.
 أأمص حىويم ؿسد ً 515س ية  2017مؤرخ يف  28أأفصًي ً 2017خـَق تضحط رشوط وهَفِة اًخـوًظ ًفائسةا ألؾوان اًـامَني أأايم ا ألؾَاد واًـعي اًصمسَة املحارشٍن ابًَِالك واملؤسسات اًطحَة اًـمومِة اخلاضـة ؤلرشاف
وزارة اًطحة.
 أأمص حىويم ؿسد ً 516س ية  2017مؤرخ يف  28أأفصًي ً 2017خـَق تضحط مٌحة اًخيلي ًفائسة أأؾواناًطحة.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  24حوًََة ً 2010خـَق تضحط هؼام وجصانمج مصحةل اًخىوٍنٌَدسمَة يف رثحة مذفلس أأول ًخـَمي مساؿسي ا ألظحاء.
 XIػ أأؾوان سكل املساهسة ٌَطحة اًـمومِة
 أأمص حىويم ؿسد ً 785س ية  2019مؤرخ يف  5سخمترب ً 2019خـَق تضحط اًيؼام ا ألسايس اخلاص ًسكلأأؾوان املساهسة ٌَطحة اًـمومِة.
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 أأمص حىويم ؿسد ً 786س ية  2019مؤرخ يف  5سخمترب ً 2019خـَق تضحط املعاتلة تني درخات رثة سكلأأؾوان املساهسة ٌَطحة اًـمومِة ومس خوايت اًخبأخري.
 أأمص حىويم ؿسد ً 787س ية  2019مؤرخ فػي  5سخمترب ً 2019خـَق تضحط هؼام ثبأخري أأؾوان سكل املساهسةٌَطحة اًـمومِة.
 XIIػ ثيؼمي مٌاػصات ا ألسالك املشرتنة املحارشة توزارة اًط ّحة اًـمومِة
 -1اًسكل املشرتك ً ألظحاء اًحَاظصة اًطحَني
أأ  -اًيؼام ا ألسايس
 أأمص ؿسد ً 2453س ية  2006مؤرخ يف  12سخمترب ً 2006خـَق تضحط اًيؼام ا ألسايس اخلاص ابًسكلاملشرتك ً ألظحاء اًحَاظصة اًطحَني.
ب – املياػصات
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  6خاهفي ً 1999خـَق تضدػط هؼام وجصانمج املياػصة ادلاذََة ابملوادلهخساب أأظحاء تَاظصة ادذطاضَني أأوًني.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  16مارس ً 2009خـَق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة اخلارحِة حسةاًشِادات وا ألؾٌلل امليجزة لهخساب أأظحاء تَاظصة حصَني ادذطاضَني.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  16مارس ً 2009خـَق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة ادلاذََةابلدذحارات ٌَرتكِة اؤىل رثحة ظحُة تَعصي حصي أأول.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  16مارس ً 2009خـَق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة اخلارحِة حسةاًشِادات وا ألشلال واًرتتطات لهخساب أأظحاء تَاظصة حصَني.
ت – اًخىوٍن
 أأمص ؿسد ً 3849س ية  2009مؤرخ يف  30دٌسمرب ً 2009خـَق تضحط رشوط اًخىوٍن املخرطص يفاًحَوًوحِا اًعحَة اًحَعصًة ابًًس حة ٌَمسؤول ؿىل خمرب حتاًَي اًحَوًوحِا اًعحَة اًحَعصًة.
 - 2اًسكل املشرتك ملِيسيس الؤدارات اًـمومِة
مؤرخ يف  15مارس ً 2000خـَّق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة ادلادـََة ابملَفات
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة ٌَّرتكِة اؤىل رثحة رميسس ؿام.
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مؤرخ يف  15مارس ً 2000خـَّق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة ادلاذََة ابملَفات
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة ٌَّرتكِة اؤىل رثحة رميسس رئُس.
مؤرخ يف  26دٌسمرب ً 2001خـَّق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة ادلّ اذَ َّة
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة ّابملَفات ٌَرتكِة اؤىل رثحة رميسس أأول.
مؤرخ يف  15مارس ً 2000خـَّق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػػصة اخلارحِة
 كصار من وزٍص اًط ّحة اًـمومِة ّابلدذدـارات لهخساب رميسسني أأوًِػن نٌل مت اؤمتامَ ابًلصار املؤرخ يف  13دٌسمرب  2001واًلصار املؤرخ يف 9
أأوت .2008
مؤرخ يف  25حوان ً 2001خـَّق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة اخلارحِة ابملَفات
 كصار من وزٍص اًط ّحة اًـمومِة ّلهخساب رميسسني أأوًني.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  15مارس ً 2000خـَق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة اخلارحِةابلدذحارات لهخساب رميسيس أأشلال.
 كصار من وزٍصة اًطحة مؤرخ يف  21هومفرب ً 2016خـَق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة ادلاذََة ابملَفات ًرتكِةرميسيس ا ألشلال اؤىل رثحة رميسس أأول ابًسكل املشرتك ملِيسيس الؤدارات اًـمومِة توزارة اًطحة.
 - 3سكل املِيسسني املـٌلرًني ً ؤالدارة
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  9سخمترب ً 2005خـَق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة ادلاذََة ابملَفاتٌَرتكِة اؤىل رثحة رميسس مـٌلري ؿام.
مؤرخ يف  7مارس ً 2003خـَق تضحط هَفِّة ثيؼمي املياػصة ادلّ اذََة ابملَفات
 كصار من وزٍص اًط ّحة اًـمومِة ٌَّرتكِة اؤىل رثحة رميسس مـمـاري رئُس.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  18حوًََة ً 2008خـَق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة اخلارحِةابلدذحارات لهخساب رميسسني مـٌلرًني أأوًني.
 - 4اًسكل اًخلين املشرتك ً ؤالدارات اًـمومِة
مؤرخ يف  15خاهـفي ً 2002خـَّق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة ادلاذََة
 كصار من وزٍص اًط ّحة اًـمومِة ّابلدذحارات ٌَرتكِة اؤىل رثحة ثلين أأ ّول نٌل مت اؤمتامَ ابًلصار املؤرخ يف  11ماي .2010
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  13دٌسمرب ً 2001خـَق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة اخلارحِةابلدذحارات لهخساب ثلٌَني أأوًني.
78

مؤرخ يف  3ماي ً 2000خـَّق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة ادلاذََة ابلدذحارات
 كصار من وزٍص اًط ّحة اًـمومِة ّاملؤرخ يف  19دٌسمرب  2001واًلصار املؤرخ يف  27فِفصي.2003
ٌَرتكِة اؤىل رثحة ثلين ،نٌل ّمت اؤمتامَ ابًلصار ّ
مؤرخ يف  3ماي ً 2000خـَّق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة اخلارحِة ابلدذحارات
 كصار من وزٍص اًط ّحة اًـمومِة ّاملؤرخ يف  13دٌسمرب  2001واًلصار املؤرخ يف  27فِفصي  2003واًلصار
لهخساب ثلٌَني ،نٌل ّمت اؤمتامَ ابًلصار ّ
املؤرخ يف  18أأوت  2009واًلصار املؤرخ يف  23أأوت  2010واًلصار املؤرخ يف  15فِفصي .2016
مؤرخ يف  3ماي ً 2000خـَّق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة ادلّ اذََة
 كصار من وزٍص اًط ّحة اًـمومِة ّاملؤرخ يف  26حوًََة .2006
ابلدذحارات ٌَرتكِة اؤىل رثحة مساؿس ثلين ،نٌل ّمت اؤمتامَ ابًلصار ّ
مؤرخ يف  3ماي ً 2000خـَّق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة اخلارحِة ابلدذحارات
 كصار من وزٍص اًط ّحة اًـمومِة ّاملؤرخ يف  26حوًََة
املؤرخ يف  13دٌسمرب  2001واًلصار ّ
لهخساب مساؿسٍن ثلٌَني ،نٌل ّمت اؤمتامَ ابًلصار ّ
.2006
مؤرخ يف  3ماي ً 2000خـَّق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة اخلارحِة ابلدذحارات
 كصار من وزٍص اًط ّحة اًـمومِة ّلهخساب أأؾػوان ثلٌَني.
 كصار من وزٍصة اًطحة مؤرخ يف  21هومفرب ً 2016خـَق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة ادلاذََة ابملَفات ٌَرتكِةاؤىل رثحة مساؿس ثلين ابًسكل اًخلين املشرتك ً ؤالدارات اًـمومِة توزارة اًطحة.
 - 5سكل حمًَل وثلٌيي الؤؿالمِة ً ؤالدارات اًـمومِة
 كصار من وزٍص اًطحة مؤرخ يف  19أأنخوجص ً 2018خـَق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة ادلاذََة ابملَفات ٌَرتكِةاؤىل رثحة حمَي ؿام ثسكل حمًَل وثلٌيي الؤؿالمِة ً ؤالدارات اًـمومِة توزارة اًطحة.
مؤرخ يف  3ماي ً 2000خـَّق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة ادلاذََة ابلدذحارات
 كصار من وزٍص اًط ّحة اًـمومِة ٌَّرتكِة اؤىل رثحة حمَي مصنزي.
مؤرخ يف  3ماي ً 2000خـَّق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة ادلاذََة ابلدذحارات
 كصار من وزٍص اًط ّحة اًـمومِة ٌَّرتكِة اؤىل رثحة حمَي.
مؤرخ يف  3ماي ً 2000خـَّق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة اخلارحِة ابلدذحارات
 كصار من وزٍص اًط ّحة اًـمومِة ّلهخساب حمََني.
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مؤرخ يف  3ماي ً 2000خـَّق تضحط هَفِّة ثيؼمي املياػصة ادلاذََة ابلدذحارات
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة ٌَّرتكِة اؤىل رثحة واضؽ جصامج.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  3ماي ً 2000خـَق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة اخلارحِة ابلدذحاراتلهخساب واضـي جصامج.
مؤرخ يف  3ماي ً 2000خـَّق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة اخلارحِة ابلدذحارات
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة ّلهخساب ثلين خمرب اؤؿالمِة.
 - 6سكل ا ألدطائَني اًيفساهَني ً ؤالدارات اًـمومِة
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  2دٌسمرب ً 1999خـَق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة ادلاذََة ابملَفاتٌَرتكِة اؤىل رثحة أأدطايئ هفساين ؿام.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  2دٌسمرب ً 1999خـَق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة ادلاذََة ابملَفاتٌَرتكِة اؤىل رثحة أأدطايئ هفساين رئُس.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  26خاهفي ً 2000خـَق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة ادلاذََةابلؤدذحارات ٌَرتكِة اؤىل رثحة أأدطايئ هفساين أأول.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  26خاهفي ً 2000خـَق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة اخلارحِةابلدذحارات لهخساب أأدطائَني هفساهَني أأوًني.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  26خاهفي ً 2000خـَق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة اخلارحِةابلدذحارات لهخساب أأدطائَني هفساهَني.
 - 7أأؾوان سكل املىذحات واًخوزَق ابلؤدارات اًـمومِة
مؤرخ يف  7مارس ً 2003خـَّق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة ادلاذَ َّة
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة ّابلدذحارات ٌَرتكِة اؤىل رثحة حافغ مىذحات أأو ثوزَق.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  13دٌسمرب ً 2010خـَق تضحط املياػصة ادلاذََة ابملَفات ٌَرتكِة اؤىلرثحة حافغ رئُس ٌَمىذحات أأو اًخوزَق.
 كصار من وزٍص اًطحة مؤرخ يف  21سخمترب ً 2018خـَق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة ادلاذََة ابملَفات ٌَرتكِةاؤىل رثحة مىذيب أأو موزق ثسكل أأؾوان املىذحات واًخوزَق ابلؤدارات اًـمومِة توزارة اًطحة.
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كصار من وزٍص اًطحة مؤرخ يف  21سخمترب ً 2018خـَق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة ادلاذََة ابملَفات ٌَرتكِةاؤىل رثحة حافغ مىذحات أأو ثوزَق ثسكل أأؾوان املىذحات واًخوزَق ابلؤدارات اًـمومِة توزارة اًطحة.
 - 8اًسكل املشرتك ٌَطحافِني اًـامَني ابلؤدارات اًـمومِة توزارة اًطحة
 كصار من وزٍصة اًطحة مؤرخ يف  21هومفرب ً 2016خـَق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة ادلاذََة ابملَفات ٌَرتكِة اؤىلرثحة اكثة حصفي ابًسكل املشرتك ٌَطحافِني اًـامَني ابلؤدارات اًـمومِة توزارة اًطحة.
كصار من وزٍص اًطحة مؤرخ يف  21سخمترب ً 2018خـَق تضحط هَفِة ثيؼمي املياػصة ادلاذََة ابملَفات ٌَرتكِةاؤىل رثحة مسدشار حصفي ابًسكل املشرتك ٌَطحافِني اًـامَني ابلؤدارات اًـمومِة توزارة اًطحة.
 -9سكل معةل ادلوةل وادلاؿات احملََة واملؤسسات اًـمومِة ذات اًطحلة الؤدارًة
 أأمص ؿسد ً 1008س ية  1990مؤرخ يف  11حوان ً 1990خـَق تضحط رشوط اؤس ياد مٌحة الؤهخاج ًسكلاًفٌَني اًسامني ٌَطحة اًـمومِة واملمصضني واملساؿسٍن اًطحَني واًـمةل اًـامَني توزارة اًطحة اًـمومِة.
 أأمص ؿسد ً 2151س ية  1993مؤرخ يف أأول هومفرب ً 1993خـَق تضحط ملادٍص مٌحة دعص اًـسوى. أأمص ؿسد ً 4048س ية  2008مؤرخ يف  30دٌسمرب ً 2008خـَق تضحط اًزايدة ادلََة يف مٌحة دعص اًـسوىظَةل اًفرتة  2010-2008وؤاس ياد اًلسط ا ألول ًفائسة ا ألؾوان امليخفـني هبشٍ امليحة.
 أأمص ؿسد ً 890س ية  2009مؤرخ يف  4أأفصًي ً 2009خـَق ابؤحساث مٌحة حاكًَف ذاضة ًفائسة ا ألؾواناملحارشٍن توزارة اًطحة اًـمومِة وابًَِالك واملؤسسات الؤسدشفائَة أأو اًطحَة اًصاحـة ًِا ابًيؼص وً ؤالظار ش حَ
اًعيب املحارشٍن ابًَِالك وابملؤسسات الؤسدشفائَة أأو اًطحَة اًخاتـة ًوزارات أأدصى.
 أأمص حىويم ؿسد ً 515س ية  2017مؤرخ يف  28أأفصًي ً 2017خـَق تضحط رشوط وهَفِة اًخـوًظ ًفائسةا ألؾوان اًـامَني أأايم ا ألؾَاد واًـعي اًصمسَة املحارشٍن ابًَِالك واملؤسسات اًطحَة اًـمومِة اخلاضـة ؤلرشاف
وزارة اًطحة.
 أأمص حىويم ؿسد ً 516س ية  2017مؤرخ يف  28أأفصًي ً 2017خـَق تضحط مٌحة اًخيلي ًفائسة أأؾواناًطحة.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  11هومفرب ً 1995خـَق تضحط هؼام وجصانمج الامذحان املِين لؤدماجاًـمةل امليمتني ٌَطيفني  8و 9يف رثحة اكثة ثرصف اًطحة اًـمومِة.
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 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  11هومفرب ً 1995خـَق تضدػط هؼام وجصانمج الامذحان املِين لؤدماجاًـمةل امليمتني ً ألضياف  5و 6و 7يف رثحة مس خىذة اًطحة اًـمومِة.
* *-حتمَي جصانمج الؤمذحان املِين لؤدماج اًـمةل امليمتني ً ألضياغ  5و 6و 7يف رثحة مس خىذة اًطحة اًـمومِة.
 كصار من وزٍص اًطحة مؤرخ يف  14أأفصًي ً 2016خـَق تضحط هَفِة ثيؼمي الامذحان املِين ابلدذحاراتلؤدماج اًـمةل امليمتني ٌَطيفني  8و 9يف رثحة مساؿس ثلين توزارة اًطحة.
 -10أأؾوان املؤسسات اًـمومِة ذات اًطحلة اًطياؾَة واًخجارًة واًرشاكت اًوظيَة
 أأمص ؿسد ً 1176س ية  1985املؤرخ يف  24سخمترب ً 1985خـَق تضحط اًـيارص اًلارة ملصثحات أأؾواناملؤسسات اًـمومِة ذات اًطحلة اًطياؾَة واًخجارًة واًرشاكت اًوظيَة امليرصظني ابًطيسوق اًوظين ٌَخلاؿس
واحلَعة الاحامتؾَة نٌل مت اؤمتامَ اب ألمص احلىويم ؿسد ً 458س ية  2017مؤرخ يف  11أأفصًي  2017وا ألمص
احلىويم ؿسد ً 1374س ية  2017املؤرخ يف  13دٌسمرب .2017
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اًـيوان اًسادس  :اًوكاًة واًـالج وا ألدوًة
 Iػ اًذـالكِػح
 أأمص ؿًل مؤرخ يف  5ماي ً 1922خـَق ابًخَلِحات الؤحدارًة ابدلِورًة اًخووس َة نٌل مت ثيلِحَ اب ألمص ؿسدً 1097س ية  1976املؤرخ يف  15دٌسمرب .1976
مؤرخ يف  28أأنخوجص ً 2005خـَّق تضحط كامئة اًخالكِح الؤحدارًة.
 كصار من وزٍص اًط ّحة اًـمومِة ّ IIػ اًصكاتة اًطحَة ؿىل احلسود
 أأمص ؿًل مؤرخ يف  8خاهفي ً 1953خـَق ترتاثُة اًرشظة اًطحَة. أأمص ؿًل مؤرخ يف  19هومفرب ً 1953خـَق ترتاثُة اًرشظة اًطحَة اًربًة ابملمَىة اًخووس َة. IIIػ اذلاًة من ا ألشـة
 كاهون ؿسد ً 15س ية  1990مؤرخ يف  12فِفصي ً 1990خـَّق ابملطادكة ؿىل الؤثفاق املربم تني ادلِورًةاًيووًة.
اًخووس َة واًواكةل ادلوًَة ٌَعاكة اذلرًة ًخعحَق اًضٌلانت يف اؤظار مـاُسة ؿسم اهدشار ا ألسَحة ّ
 كاهون ؿسد ً 44س ية  2004مؤرخ يف  7حوان ً 2004خـَّق ابملوافلة ؿىل مـاُسة احلؼص اًشامياًيووًة.
ٌَخجارب ّ
* ا ألمص ؿسد ً 1615س ية  2004مؤرخ يف  12حوًََة ً 2004خـَّق ابملطادكة ؿىل مـاُسة احلؼص اًشامي
اًيووًة.
ٌَخجارب ّ
 كاهون ؿسد ً 31س ية  2010مؤرخ يف  21حوان ً 2010خـَق ابملوافلة ؿىل اهضٌلم ادلِورًة اًخووس َة اؤىلالؤثفاكِة ادلوًَة ًلمؽ أأؾٌلل الؤرُاب اًيووي.
 كاهون ؿسد ً 51س ية  1981مؤرخ يف  18حوان ً 1981خـَق ابذلاًة من ا ألدعار اًياجتة ؾن مطادرالؤشـاع اذلري.
 أأمص ؿسد ً 433س ية  1986مؤرخ يف  28مارس ً 1986خـَق ابذلاًة من ا ألشـة املؤًـية. أأمص ؿسد ً 1902س ية  1989مؤرخ يف  5دٌسمرب ً 1989خـَّق تًرش الؤثفاكِة اخلاضة ابلؤؿالم اًرسًؽ يفحاةل حطول حادث هووي.
 أأمص ؿسد ً 1895س ية  1989مؤرخ يف  5دٌسمرب ً 1989خـَّق ترن الؤثفاكِة اخلاضة ابلؤسـاف يف حاةلحطول حادث هووي أأو يف حاةل اؤس خـجاًَة مضَئة.
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مؤرخ يف  17أأفصًي ً 2002خـَّق ابملواد اًلشائَة املـاجلة اب ألش ّـة املؤًية
 أأمص ؾـسد ً 820س ية ّ 2002واملـسّ ة ًخلشًة الؤوسـان أأو احلَوان واملخاحصة فهيا.
مؤرخ يف  17هومفرب ً 2003خـَّق ابًخّـلمي اب ألش ّـة ٌَمس خَزمات ا ًّعحَة ذات
 أأمص ؿسد ً 2416س ية ّ 2003الاس خـٌلل اًوحِس.
مؤرخ يف  21ماي ً 2002خـَّق تضحط
 كػصار من وزراء اًفالحة واًطياؿة واًخجارة واًط ّحة اًـمومِة ّاًرشوط اًطح َّة واًفٌ َّة اًــا ّمة ملـاجلة املواد اًلشائ َّة املـسّ ة ًخلشًة الؤوسان أأو احلَوان اب ألش ّـة املؤًّية
واملخاحصة فهيا.
مؤرخ يف  21ماي ً 2002خـَّق تضحط كامئة
 كصار من وزراء اًفالحة واًطياؿة واًخجارة واًط ّحة اًـمومِة ّاملواد اًلشائ َّة اًيت ٍصدّص يف مـاجلهتا اب ألش ّـة املؤًّية ونشكل رشوط مسم ُشٍ املواد أأو املرشوابت أأو
امليخوخات أأو املىوانت أأو مىوانت املىوانت املصنّحة املـسّ ة ًخلشًة الؤوسان أأو احلَوان ،واًيت ثمت مـاجلهتا
اب ألش ّـة املؤًّية تلصض اًحَؽ أأو ؾصضِا ٌَحَؽ أأو تَـِا أأو ّ
حّت ثوزًـِا جماان.
 IVػ اًشِادة اًعحَة اًساتلة ٌَزواج
 كاهون ؿسد ً 46س ية  1964مؤرخ يف  3هومفرب ً 1964خـَّق ابًشِادة اًعحَة اًساتلة ٌَزواج. كصار من وزٍصي ادلاذََة واًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  28حوًََة ً 1995خـَّق تخـممي اًشِادة اًعحَةاًساتلة ٌَزواج ؿىل اكمي حصاب ادلِورًة.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  16دٌسمرب ً 1995خـَّق تضحط أأمنوذج اًشِادة اًعحَة اًساتلةٌَزواج واًحَاانت اًيت جية أأن ثخضمهنا.
 Vػ املَح احملخوي ؿىل اًَود
 أأمص ؿسد ً 1633س ية  1995مؤرخ يف  4سخمترب ً 1995خـَّق توحوب الاكذطار ؿىل الاجتار ابملَحاحملخوي ؿىل اًَود ًالس خـٌللت اًلشائَة جاكمي حصاب ادلِورًة.
 كصار من وزٍصي اًخجارة واًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  8أأفصًي ً 1996خـَق تضحط اخلطائص اًفٌَة ٌَمَحاحملخوي ؿىل اًَود وهَفِة ًفَ نٌل ّمت ثيلِحَ تلصار وزٍصي اًس َاحة واًخجارة واًطياؿات اًخلََسًة واًطحة
اًـمومِة املؤرخ يف  28أأنخوجص .2002
 VIػ املصاكدة اًفٌَة ؾيس اًخورًس واًخطسًػص واملصاكدة اًطحَة اًحَئِة
 كاهون ؿسد ً 24س ية  1999مؤرخ يف  9مارس ً 1999خـَّق ابملصاكدة اًطحَة اًحَعصًة ؾيس اًخورًسواًخطسٍص.
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 أأمص ؿسد ً 1744س ية  1994مؤرخ يف  29أأوت ً 1994خـَّق تضحط ظصق املصاكدة اًفٌَة ؾيس اًخورًساملؤرخ يف 31
واًخطسٍص واملطاحل املؤُةل ٌَلِام هبشٍ املصاكدة نٌل ّمت ثيلِحَ اب ألمص ؿسد ً 1233س ية ّ 1999
ماي .1999
اخملخطة يف مِسان املصاكدة
 أأمص ؿسد ً 1474س ية  1995مؤرخ يف  14أأوت ً 1995خـَّق تخـَني اًسَعة ّاًفٌَة ؾيس ثورًس وثطسٍص مٌخوخات اًطَس اًححصي واملطادكة ؿىل احملالت.
 أأمص ؿسد ً 668س ية  2002مؤرخ يف  26مارس ً 2002خـَق تدٌؼمي ثسذي ا ألظحاء اًحَاظصة وا ألؾوانامللكفني ابملصاكدة اًطحَة اًحَعصًة ؾيس اًخورًس واًخطسٍص.
 أأمص ؿسد ً 1748س ية  2003مؤرخ يف  11أأوت ً 2003خـَق ابؤحساث تيم وظين ٌَجَيات . أأمص ؿسد ً 185س ية  2007مؤرخ يف  29خاهفي ً 2007خـَق تضحط اًخيؼمي اًـَمي والؤداري واملايلٌَحيم اًوظين ٌَجَيات وظصق جس َريٍ.
كصار من وزٍص الاكذطاد اًوظين مؤرخ يف  30أأوت ً 1994ضحط كامئات امليخوخات اخلاضـة ٌَمصاكدةاًفٌـَة ؾيس اًخورًس واًخطسًػص نٌل مت ثيلِحَ ابًلػصار املؤرخ يف  26دٌسمرب  2003واًلصار املؤرخ يف
املؤرخ
املؤرخ يف  26ماي  2006واًلصار ّ
 15سخمترب  2005واًـلصار املؤرخ يف  14فِفصي  2006واًلصار ّ
يف  17حوان  2006واًلصار املؤرخ يف  19أأنخوجص .2006
 كصار من وزٍص اًفالحة مؤرخ يف  26ماي ً 2000خـَق تضحط كامئة اخملاجص املؤُةل لؤحصاء اًخحاًَيواًفحوضات يف اؤظار املصاكدة اًطحَة اًحَعصًة ؾيس اًخورًس واًخطسٍص ( خماجص مـِس ابس خور ػ خماجص املـِس
اًلويم ٌَخلشًة واًخىٌوًوحِا اًلشائَة ػ خمرب املصنز اًلويم ٌَحٌلًة من ا ألشـة ػ خمرب اًسمومِات مبصنز
الؤسـاف اًعيب ا ؤلس خـجايل ػ اخملرب اًوظين ملصاكدة ا ألدوًة ػ خماجص لكِـات اًعة واًـَوم واًطَسةل .)...
 VIIػ ا ألمصاض اًسارًة
 كاهون ؿسد ً 71س ية  1992مؤرخ يف  27حوًََة ً 1992خـَّق اب ألمصاض اًسارًة نٌل مت ثيلِحَوؤامتامَ ابًلاهون ؿسد ً 12س ية  2007املؤرخ يف  12فِفصي .2007
 أأمص ؿسد ً 2451س ية  1993مؤرخ يف  13دٌسمرب ً 1993ضحط رشوط و أأشاكل الؤؿالم اب ألمصاضاًسارًة وابًوفِات اًيامجة ؾهنا.
 أأمص ؿسد ً 534س ية  1994مؤرخ يف  28فِفصي ً 1994خـَّق ابًخساتري اًواحة اختاذُا داذي مؤسساتاًخـَمي ودور احلضاهة ورايض ا ألظفال واًىذاثُة ًلاًة اًوكاًة من ا ألمصاض املـسًة.
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 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  18هومفرب ً 2008خـَق تخحسًس كامئة املصانز واملؤسسات اًطحَةاًيت جيصي فهيا تطفة ظوؾَة اًفحص اًالاؤمسي ٌَرمج تفريوسات اًـوز املياؾي املىدسة (اًس َسا) نٌل مت
اؤمتامَ ابًلصار املؤرخ يف  4سخمترب  2009واًلصار املؤرخ يف  25مارس .2011
 كصار من وزٍص اًطحة مؤرخ يف  1دٌسمرب ً 2015خـَق تضحط كامئة ا ألمصاض اًسارًة اًيت جية اًخرصحيهبا .
 VIIIػ ملاومة اخملسرات
 كاهون ؿسد ً 26س ية  1964مؤرخ يف  28ماي ً 1964خـَّق ابملطادكة ؿىل الؤثفاكِة اًوحِسة ًس ية 1961املخـَّلة ابخملسّ رات.
 كاهون ؿسد ً 41س ية 1976مؤرح يف  12ماي ً 1976خـَّق ابامطادكة ؿىل اًربوثوهول امليلح ً ؤالثفاكِةاًوحِسة املخـَلة ابخملسرات ًس ية .1961
 كاهون ؿسد ً 67س ية  1990مؤرخ يف  24حوًََة ً 1990خـَّق ابملطادكة ؿىل اؤثفاكِة ا ألدم املخحسة ملاكحفةالؤجتار كري املرشوع يف اخملسرات واًؤثصات اًـلََة.
 كاهون ؿسد ً 52س ية  1992مؤرخ يف  18ماي ً 1992خـَّق ابخملسرات نٌل مت اؤمتامَ وثيلِحَ ابًلاهون ؿسدً 94س ية  1995املؤرخ يف  9هومفرب  1995واًلاهون ؿسد ً 101س ية  1998املؤرخ يف  30هومفرب
 +( 1998اجلسول "ب" ٌَمزسرات) واًلاهون ؿسد ً 6س ية  2009مؤرخ يف  26خاهفي .2009
* اؤضالح دعبأ (كاهون ً 52س ية  - 1992اًصائس اًصمسي ؿسد ً 37س ية .)1992
 كاهون ؿسد ً 5س ية  1997مؤرخ يف  3فِفصي ً 1997خـَق ابملطادكة ؿىل الثفاكِة اًـصتَة ملاكحفة الاجتاركري املرشوع ابخملسرات واملؤثصات اًـلََة.
* أأمص ؿسد ً 3س ية  1986مؤرخ يف  7خاهفي ً 1986خـَّق تضحط مشمولت وثيؼمي املىذة اًلويم
ٌَمزسرات نٌل مت ثيلِحَ اب ألمصؿسدً 2151سٌـة  1996املؤرخ يف  6هومفرب .1996
مؤرخ يف  29حوًََة ً 2003خـَّق ابملوافلة ؿىل اهضٌلم ادلِورًة اًخووس َة
 كاهون ؿسد ً 52س ية ّ 2003اؤىل اثفاكِة ماكحفة املًشعات وؤاىل جصوثوهوًِا اًخوكًَل املـمتسٍن من كدي جمَس أأوروتـا.
* ا ألمص ؿسد ً 2419س ية  2003املؤرخ يف  24هومفرب  2003املخـَق ابملطادكة ؿىل اهضٌلم ادلِورًة
اًخووس َة اؤىل اثفاكِة ماكحفة املًشعات وؤاىل جصوثوهوًِا اًخوكًَل املـمتسٍن من كدي جمَس أأورواب .
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 كاهون ؿسد ً 61س ية  2006مؤرخ يف  28أأنخوجص ً 2006خـَّق ابملوافلة ؿىل ا ؤلثّفاكِة ادلّ وًَة ملاكحفةّ
املًشعات يف جمال ّاًصايضة ،املـمتسة تحارٌس يف  19أأنخوجص  2005ذالل ادلّ ورة اًثّاًثة واًثّالزني ٌَمؤمتص اًـام
ّ
مليؼمة ا ألدم املخّحسة ٌَرتتَة واًـمل واًثّلافة.
 كاهون ؿسد ً 54س ية  2007مؤرخ يف  8أأوت ً 2007خـَق مباكحفة ثـاظي املًشعات يف جمال اًصايضة . أأمص ؿسد ً 3052س ية  2006مؤرخ يف  20هومفرب ً 2006خـَق ابحلادزة ؿىل الثفاكِة ادلوًَة ملاكحفةاملًشعات يف جمال اًصايضة  ,املـمتسة تحارٌس يف  19أأنخوجص  2005ذالل ادلورة اًثاًثة واًثالزني ٌَمؤمتص
اًـام مليؼمة ا ألدم املخحسة ٌَرتتَة واًـمل واًثلافة .
 أأمص ؿسد ً 103س ية  2008مؤرخ يف  16خاهفي ً 2008خـَق تدٌؼمي وضحط ظصق جس َري اًواكةل اًوظيَةملاكحفة ثـاظي املًشعات نٌل مت ثيلِحَ وؤامتامَ اب ألمص ؿسد ً 829س ية  2010املؤرخ يف  20أأفصًي .2010
 أأمص ؿسد ً 2681س ية  2008مؤرخ يف  21حوًََة ً 2008خـَق تضحط حالت اًرتدِص لس خـٌلل املوادواًوسائي احملؼورة يف جمال اًصايضة ورشوط وؤاحصاءات اؤس يادٍ نٌل مت ثيلِحَ وؤامتامَ اب ألمص ؿسد 1413
ًس ية  2010املؤرخ يف  7حوان .2010
 كصار من وزٍص اًش حاب واًصايضة واًرتتَة اًحسهَة ووزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  7ماي ً 2008خـَقتضحط كامئة املواد واًوسائي احملطورة ؿىل ا ألشزاص يف جمال اًصايضة.
 IXػ اًوكاًة من مضار اًخسذني
 كاهون ؿسد ً 9س ية  2010مؤرخ يف  15فِفصي ً 2010خـَق ابملوافلة ؿىل اهضٌلم ادلِورًة اًخووس َة اؤىلاثفاكِة مٌؼمة اًطحة اًـاملَة الؤظارًة ثشبأن ماكحفة اًخحف ،املـمتسة جبيَف تخارخي  21ماي .2003
 كاهون ؿسد ً 17س ية  1998مؤرخ يف  23فِفصي ً 1998خـَّق ابًوكاًة من مضار اًخسذني. أأمص ؿسد ً 2248س ية  1998مؤرخ يف  16هومفرب ً 1998خـَّق تضحط ا ألماهن اخملططة ًالس خـٌللادلاؾي اًيت حيجص فهيا اًخسذني نٌل مت اؤمتامَ اب ألمص ؿسد ً 2611س ية  2009مؤرخ يف  14سخمترب .2009
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  22دٌسمرب ً 1998خـَق تضحط أأمنوذج اًـالمة ادلاةل ؿىلا ألماهن اًيت حيجص فهيا اًخسذني.
 كصار من وزٍصي اًيلي واًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  30خاهفي ً 1999خـَّق تضحط اًرشوط اًفٌَةو أأساًَة هتَئة اًفضاءات وا ألماهن اخملططة ٌَمسدٌني توسائي اًيلي اًـمويم وتلاؿات الاهخؼار مبحعات
اًيلي اًـمويم.
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 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  24فِفصي ً 1999خـَق تضحط أأساًَة اؤدراج اًحَاانت اًواحةاًخيطَص ؿَهيا فوق اًلالف اخلاريج ٌَـَة اٌَفافات احملخوًة ؿىل مٌخجات اًخحف واملـصوضة مدارشة
ٌَمس هتكل وظصق اًخحََي اًيت متىن من كِاس اًيَىوثني واًلعصان تخكل امليخجات و أأساًَة اًخثخت من
حصة ثكل اًحَاانت.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  24فِفصي ً 1999خـَّق تضحط اًًس حة اًلطوى من اًلعصاناًيت حتخوي ؿَهيا مٌخجات اًخحف املـسة مدارشة ًالس هتالك.
 Xػ اًيفاايت اخلعصة واملؤثصات ؿىل احملَط
 كاهون ؿسد ً 54س ية  1989مؤرخ يف  14مارس ً 1989خـَق ترتدِص يف اهضٌلم ادلِورًة اًخووس َة اؤىلاثفاكِة فِاان ذلاًة ظحلة ا ألوزون.
 كاهون ؿسد ً 55س ية  1989مؤرخ يف  19مارس ً 1989خـَق ترتدِص يف اهضٌلم ادلِورًة اًخووس َة اؤىلجصوثوهول موىصايل يف شبأن املواد املسدٌفشة ًعحلة ا ألوزون.
 كاهون ؿسد ً 11س ية  1992مؤرخ يف  3فِفصي ً 1992خـَق ابملطادكة ؿىل اثفاكِة "ابماهو" ثشبأن حرضاس خرياد اًيفاايت اخلعصة اؤىل اؤفصًلِا ومصاكدة وؤادارة حتصوِا ؿرب احلسود الؤفصًلِة.
 كاهون ؿسد ً 63س ية  1995مؤرخ يف  10حوًََة ً 1995خـَق ابًرتدِص يف اهضٌلم ادلِورًة اًخووس َةاؤىل اثفاكِة " ابزل " ثشبأن اًخحنك يف هلي اًيفاايت اخلعصة واًخزَص مهنا ؿرب احلسود.
 كاهون ؿسد ً 41س ية  1996مؤرخ يف  10حوان ً 1996خـَق ابًيفاايت ومبصاكدة اًخرصف فهيا وؤازاٍهتا نٌلمت ثيلِحَ وؤامتامَ ابًلاهون ؿسد ً 14س ية  2001مؤرخ يف  30خاهفي  2001املخـَق تخخس َط الؤحصاءات
الؤدارًة اخلاضة ابًرتادِص املسَمة من ظصف وزارة اًحُئة واٍهتَئة اًرتاتَة يف اجملالت اًصاحـة ًِا ابًيؼص
(اًفطي اًصاتؽ ( )4مٌَ).
 كاهون ؿسد ً 34س ية  2007مؤرخ يف  4حوان ً 2007خـَق تيوؾَة اًِواء. أأمص ؿسد ً 56س ية  1985مؤرخ يف  2خاهفي ً 1985خـَق تدٌؼمي ثرصًف اًيفاًـات يف احملَط.مؤرخ يف  10أأنخوجص ً 2000خـَّق تضحط كامئة اًيفاايت اخلعصة.
 أأمص ؿسد ً 2339س ية ّ 2000 أأمص ؿسد ً 956س ية  2004مؤرخ يف  13أأفصًي ً 2004خـَق تضحط حصهَة اٌَجية اخلاضة ابملؤسساتاخلعصة أأو اخملةل ابًطحة واملزجعة ومشمولهتا وظصق سريُا.
 أأمص ؿسد ً 1991س ية  2005مؤرخ يف  11حوًََة ً 2005خـَق تسراسة املؤثصات ؿىل احملَط وتضحطأأضياف اًوحسات اخلاضـة دلراسة املؤثصات ؿىل احملَط و أأضياف اًوحسات اخلاضـة ًىصاسات اًرشوط.
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مؤرخ يف  26دٌسمرب ً 2005خـَّق تضحط رشوط وظصق مجؽ املصامك
 أأمص ؿسد ً 3395س ية ّ 2005واحلاشسات املس خـمةل.
مؤرخ يف  9أأنخوجص ً 2006خـَّق ابؤحصاءات فذح املؤسسات اخلعصة أأو ّ
اخملةل
 أأمص ؿسد ً 2687س ية ّ 2006ابًط ّحة أأو املزجعة واس خلالًِا.
 أأمص ؿسد ً 2745س ية  2008مؤرخ يف  28حوًََة ً 2008خـَق تضحط رشوط وظصق اًخرصف يفهفاايت ا ألوشعة اًطحَة.
 أأمص ؿسد ً 1064س ية  2009مؤرخ يف  13أأفصًي ً 2009خـَق تضحط رشوط اؤس ياد اًرتادِص ملٌلرسةأأوشعة ثرصف يف هفاايت دعصة وحصادِص اؤًلاء هفاايت أأو مواد أأدصى يف اًححص.
 أأمص ؿسد ً 2519س ية  2010مؤرخ يف  28سخمترب ً 2010خـَق تضحط احلسود اًلطوى ؾيس املطسرملَواثت اًِواء من املطادر اًثاتخة نٌل مت ثيلِحَ وؤامتامَ اب ألمص احلىويم ؿسد ً 928س ية  2018املؤرخ يف 7
هومفرب 2018
 أأمص حىويم ؿسد ً 447س ية  2018مؤرخ يف  18ماي ً 2018خـَق تضحط احلسود اًلطوى وحسودالؤهشار ًيوؾَة اًِواء احملَط.
 XIػ اًسالمة املصورًة
 كاهون ؿسد ً 37س ية  1997مؤرخ يف  2حوان ً 1997خـَق تيلي املواد اخلعصة ؿرب اًعصكات.مؤرخ يف  24خاهفي ً 2000خـَّق ابًس َاكة حتت ثبأزِػص حاةل وحوً َّة.
 أأمص ؿسد ً 146س ية ّ 2000مؤرخ يف  24خاهفي ً 2000خـَّق تضحط اًلواؿس اًفٌ َّة ًخجِزي وهتَئة
 أأمص ؿسد ً 147س ية ّ 2000اًـصتـات نٌل مت ثيلِحَ وؤامتامَ اب ألمص ؿسد ً 751س ية  2000املؤرخ يف  13أأفصًي  2000وا ألمص ؿسد 1789
ًس ية  2001املؤرخ يف أأول أأوت  2001وا ألمص ؿسد ً 3355س ية  2002املؤرخ يف  30دٌسمرب
 2002وا ألمص ؿسد ً 400س ية  2004املؤرخ يف أأول مارس  2004وا ألمص ؿسد ً 2434س ية  2004املؤرخ
يف  19أأنخوجص .2004
 أأمص ؿسد ً 2015س ية  2002مؤرخ يف  4سخمترب ً 2002خـَق تضحط اًلواؿس اًفٌَة املخـَلة تخجِزي وهتَئةاًـصابت املس خـمةل ًيلي املواد اخلعصة ؿرب اًعصكات.
 أأمص ؿسد ً 1749س ية  2004مؤرخ يف  20حوًََة ً 2004خـَػق تضدػط كامئـة وثـصًف املواد اخلعصة مناًلسم اًثاين املسموح تيلَِا ؿرب اًعصكات ورشوط ًفِا وحشهنا وثفصًلِا.
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 أأمص ؿسد ً 3079س ية  2005مؤرخ يف  29هومفرب ً 2005خـَق تضحط كامئة املواد اخلعصة اًيت ًمت هلَِا ؿرباًعصكات وحواب حتت مصاكدة ومبصافلة اًوحسات ا ألمٌَة نٌل مت ثيلِحَ اب ألمص ؿسد ً 4100س ية  2007تخارخي
 11دٌسمرب .2007
مؤرخ يف  16أأنخوجص ً 2006خـَّق تضحط كامئة وثـصًف املواد اخلعصة من
 أأمص ؿسد ً 2745س ية ّ 2006اًلسم ّاًصاتؽ املسموح تيلَِا ؿرب ّ
اًعصكات ورشوط ًفِّا وحشهنا وثفصًلِا.
مؤرخ يف  16أأوت ً 2002خـَّق تضحط كامئة حـالت الؤؿاكات
 كصار من وزٍصي اًيلي واًط ّحة اًـمومِة ّذاضة ٌَـصابت و /أأو محي واس خـمـال اًسائق لآلت و أأؾضاء اضعياؾ َّة
اًحسه َّة وا ألمصاض اًيت ثخعَّة هتَئة ّ
اخملخطة املشار اؤٍهيا ابًفطي
ونشكل احلالت ا ألدصى من الؤؿاكات اًحسه َّة ّ
اخلاضة اًيت جس خوحة ر أأي اٌَجية ّ
املؤرخ يف  24خاهفي  ،2000نٌل مت ثيلِحِحاًلصار املؤرخ يف  19أأوت
 12من ا ألمص ؿسد ً 142س ية ّ 2000
.2013
 كصار من وزٍص املاً َّة ووزٍص اًط ّحة اًـمومِة ووزٍص اًشؤون الاحامتؾَة واًخّضامن واًخّووس َني ابخلارجمذرضري حوادث املصور.
مؤرخ يف  8حوان ً 2006خـَّق تضحط اًخّـصًفـات الؤظارًّة ملطارًف ؿالج ّ
ّ
 XIIػ اًوكاًة من ا ألمػصاض حِواهَة املًشبأ
مؤرخ يف  22حوًََة ً 1991خـَّق ابملطادكة ؿىل الؤثفاكِة املربمة تني دول
 كاهون ؿسد ً 52س ية ّ 1991اخلاضة ابًعة اًحَعصي واًخّـاون يف مِسان اًط ّحة احلَواهَة.
احتاد امللصب اًـصيب و ّ
 كاهون ؿسد ً 95س ية  2005مؤرخ يف  18أأنخوجص ً 2005خـَق ترتتَة املاش َة وابمليخجات احلَواهَة.مؤرخ يف  14حوًََة ً 2009خـَّق تضحط كامئة ا ألمصاض احلَواهَة
 أأ مص ؿسد ً 2200س ية ّ 2009اخلاضـة ًرتاثُة والؤحصاءات اًـامة مللاومهتا ،نٌل مت اؤمتامَ اب ألمص ؿسد ً 1207س ية  2010املؤرخ يف 24
ماي .2010
مؤرخ يف  13أأفصًي 1985
 كصار من وزٍصي اًفالحة واًط ّحة اًـمومِة واكثة ادلوةل دلى وزٍص ادلاذََة ًّخـَّق ابلؤحصاءات اًطح َّة اخلاضة اًواحة اختاذُا مللاومة مصض اًلكة.
مؤرخ يف  27أأفصًي 1985
 كصار من وزٍصي اًفالحة واًط ّحة اًـمومِة واكثة ادلّ وةل دلى وزٍص ادلّ اذَِّـة ًّخـَّق تضحط اًلواؿس اًـا ّمة ّ
امليؼمة ًيلي اٌَحوم و أأحشاهئا.
مؤرخ يف  28أأفصًي ً 1985خـَّق تضحط الؤحصاءات اًطحَة
 كصار من وزٍصي اًفالحة واًط ّحة اًـمومِة ّاخلاضة اًواحة اختاذُا مللاومة مصض سي اًثسايت يف حاًخَ املفذوحة.
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مؤرخ يف  29حوًََة ً 1999خـَّق ابؤهخاج أأكشًة
 كصار من وزراء اًط ّحة اًـمومِة واًفالحة واًخجارة ّاحلَواانت والاجتار فهيا ،نٌل مت ثيلِحَ ابًلصار املؤرخ يف  15سخمترب .2001
 كصار مشرتك من وزٍص اًفالحة واملوارد املائَة ووزٍص اًخجارة واًطياؿات اًخلََسًة ووزٍص اًطحة اًـمومِةمؤرخ يف  22هومفرب ً 2006خـَق تضحط ظصق مصاكدة أأكشًة احلَواانت وحتسًس اًفوارق امللدوةل تني هخاجئ
اًخحاًَي واًًسة املرصح هبا.
 كصار مشرتك من وزٍص اًفالحة واملوارد املائَة ووزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  27دٌسمرب ً 2006خـَقتضحط كامئة مَحلات ا ألكشًة احلَواهَة ووسة نثافهتا وهَفِة اس خـٌلًِا.
 كصار مشرتك من وزٍص اًفالحة واملوارد املائَة ووزٍص اًطحة اًـمومِة ووزٍص اًطياؿة واًعاكة واملؤسساتاًطلصى واملخوسعة مؤرخ يف  6أأفصًي ً 2007خـَق ابملطادكة ؿىل هصاس اًرشوط اًفٌَة لؤهخاج ا ألكشًة
احلَواهَة املطيّـة.
 كصار من وزٍص اًفالحة واملوارد املائَة مؤرخ يف  11حوان ً 2007خـَق ابملطادكة ؿىل هصاس رشوطًخـَق ابؤحساث خماجص خمخطة يف حتََي مسى اؤس خجاتة احلََة اًعازج ٌَمواضفات اًخووس َة املـمتسة يف ُشا
اجملال.
 XIIIػ حفغ اًطحة اًلشائَة واجلسسًة
 كاهون ؿسد ً 23س ية  1983مؤرخ يف  4مارس ً 1983خـَق توحوب اًخيطَص ؿىل املسة اًلطوىلس خـٌلل املواد اًلشائَة املطربة ومواد اذلَة واًيؼافة اًحسهَة.
 كاهون ؿسد ً 117س ية  1992مؤرخ يف  7دٌسمرب ً 1992خـَق حبٌلًة املس هتكل.* كصار من وزٍص الاكذطاد اًوظين مؤرخ يف  18سخمترب ً 1993خـَق تضحط ظصق أأذش اًـَيات امليطوص
ؿَهيا ابًلاهون ؿسد ً 117س ية  1992املؤرخ يف  7دٌسمرب  1992املخـَق حبٌلًة املس هتكل نٌل مت
ثيلِحَ تلصار وزٍص اًس َاحة واًخجارة واًطياؿات اًخلََسًة املؤرخ يف  21حوًََة .2003
 أأمص ؿسد ً 328س ية  1968مؤرخ يف  22أأنخوجص ً 1968خـَق تضحط اًلواؿس اًـامة حلفغ اًطحةامليعحلة ابملـامي اخلاضـة جملةل اًشلي.
 أأمص ؿسد ً 658س ية  1999مؤرخ يف  22مارس ً 1999خـَق ابؤحساث خمزون ثـسًًل من احلََةاًعازج املـلم  ,نٌل مت ثيلِحَ اب ألمص ؿسد ً 24س ية  2000املؤرخ يف  3خاهفي  2000وا ألمص ؿسد 1229
ًس ية  2000املؤرخ يف  5حوان  2000وا ألمص ؿسد ً 917س ية  2001املؤرخ يف  24أأفصًي  2001وا ألمص
ؿسد ً 1696س ية  2005املؤرخ يف  6حوان .2005
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 أأمص ؿسد ً 2574س ية  2000مؤرخ يف  11هومفرب ً 2000خـَق ابؤحساث جلية ثووس َة ٌَمـاًري اًلشائَةوتضحط حصهَخهتا وظصق جس َريُا نٌل مت ثيلِحَ اب ألمص ؿسد ً 388س ية  2005املؤرخ يف  23فِفصي .2005
 أأمص ؿسد ً 1718س ية  2003مؤرخ يف  11أأوت ً 2003خـَق تضحط امللاًُس اًـامة ًطيؽ واس خـٌللوجتارة املواد وا ألش َاء املـسة ًالثطال ابملواد اًلشائَة.
 أأمص ؿسد ً 244س ية  2007مؤرخ يف  5فِفصي ً 2007خـَق ابؤحساث مٌحة تـيوان املسامهة يف حلكفةدزن احلََة اجملفف املطيؽ من احلََة اًعازج امليخج حمََا ذالل فرتة ذروة الؤهخاج وتضحط ظصق
وؤاحصاءات اؤس يادُا.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  12خاهفي ً 2005خـَق تضحط اًَِلك املـين تدسَمي اًشِادةاًطحَة لس خـٌلل املواد وا ألش َاء املـسة ًالثطال ابملواد اًلشائَة ورشوط مٌحِا.
اًطياؿة و ّ
اًطلصى
اًطياؿات اًخّلََسًّة واًط ّحة اًـمومِة و ّ
 كصار من وزراء اًخّجارة و ّاًعاكـة واملؤسسات ّ
مؤرخ يف  24أأوت ً 2006خـَّق ابملرشوابت كري اًىحوً َّة.
و ّ
املخوسعة ّ
 كصار من وزٍص اًخجارة واًطياؿات اًخلََسًة ووزٍص اًطحة اًـمومِة ووزٍص اًطياؿة واًعاكة واملؤسساتاًطلصى واملخوسعة مؤرخ يف  11أأفصًي ً 2007خـَق مبيخجات اًاكاكو واًشالكظة.
 كصار من وزٍص اًفالحة واملوارد املائَة مؤرخ يف  11حوان ً 2007خـَق ابملطادكة ؿىل هصاس رشوطًخـَق ابؤحساث خماجص خمخطة يف حتََي مسى اس خجاتة احلََة اًعازج ٌَمواضفات اًخووس َة املـمتسة يف ُشا
اجملال.
 كصار من وزٍص اًطياؿة واًعاكة واملؤسسات اًطلصى واملخوسعة ووزٍص اًخجارة واًطياؿات اًخلََسًة ووزٍصاًفالحة واملوارد املائَة وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  26ماي ً 2008خـَق تضحط أأضياف زًت اًزًخون
وزًت زلي اًزًخون ودطائطَ ورشوط ثـحئذَ وًفَ وثبأشريٍ.
 كصار مشرتك من وزٍص اًفالحة واملوارد املاًَة ووزٍص ادلاذََة واًخمنَة احملََة ووزٍص اًطحة اًـمومِة ووزٍصاًخجارة واًطياؿات اًخلََسًة مؤرخ يف  5خاهفي ً 2009خـَق ابملطادكة ؿىل هصاس اًرشوط املخـَق تضحط
رشوط هلي احلََة اًعازج.
4
كصار من وزٍص اًطحة ووزٍص اًطياؿة ووزٍص اًخجارة واًطياؿات اًخلََسًة ووزٍص اًفالحة مؤرخ يفدٌسمرب ً 2012خـَق تضحط دطوضَات املواد وا ألش َاء املـسة ًالثطال ابملواد اًلشائَة واملطيـة من ماديت
اًورق واًورق امللوى.
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 كصار من وزٍص اًطحة ووزٍص اًطياؿة ووزٍص اًخجارة واًطياؿات اًخلََسًة ووزٍص اًفالحة ووزٍص اًخجِزيواًحُئة مؤرخ يف  13ماي ً 2013خـَق تضحط كامئة احلسود اًلطوى ًحـظ املَواثت ابملواد اًلشائَة وظصق
أأذش اًـَيات واًخحاًَي ٌَمصاكدة اًصمسَة.

 XIVػ اس خزسام املَاٍ املس خـمةل املـاجلة ألقصاض فالحِة
 أأمص ؿسد ً 1047س ية  1989مؤرخ يف  28حوًََة ً 1989خـَق تضحط رشوط اس خزسام املِـاٍاملس خـمةل املـاجلة ألقصاض فالحـَة نٌل مت ثيلِحَ اب ألمص ؿسد ً 2447س ية  1993املؤرخ يف  13دٌسمرب
.1993
 أأمص ؿسد ً 13س ية  2007مؤرخ يف  3خاهفي ً 2007خـَق تضحط رشوط وظصق اًخرصف يف اذلبأةاملس خرصخة من مًشبآت مـاجلة املَاٍ املس خـمةل تلصض اس خزسارما يف اجملال اًفاليح.
 28سخمترب ً 1995خـَق
 كصار من وزراء اًطحة اًـمومِة واًحُئة واٍهتَئة اًرتاتَة واًفالحة مؤرخ يفابملطادكة ؿىل هصاس اًرشوط اًضاتط ٌَعصق واًرشوط اخلاضة لس خزسام املَاٍ املس خـمةل املـاجلة ألقصاض
فالحِة.
 XVػ اس خـٌلل مِاٍ الآابر يف املَسان اًطياؾي واًخجاري واخلسمات
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  25أأنخوجص ً 1997خـَق ابملطادكة ؿىل هصاس اًرشوط اًضاتطٌَرشوط اًطحَة لس خلالل مِاٍ الآابر يف املَسان اًطياؾي واًخجاري واخلسمات.
 XVIػ ثفادي اًىوارث وجماهبهتا وثيؼمي اًيجسة
 كاهون ؿسد ً 39س ية  1991مؤرخ يف  8حػوان ً 1991خـَػق تخفادي اًىوارث وجماهبهتا وثيؼمي اًيجسة. أأمص مؤرخ يف  6ماي ً 1957ليض ابؾخحار مجـَة اًِالل ا ألمحص اًخوويس مجـَة اؤسـاف ثعوؾي كامئةمبساؿسة اًسَط اًـمومِة.
 أأمص ؿسد ً 942س ية  1993مؤرخ يف  26أأفصًي ً 1993خـَق تضحط ظصق اؤؿساد وثعدـَق اخملعطاًوظين واخملععات اجلِوًة ًخفـادي اًىوارث وجماهبهتا وثيؼمي اًيجسة وترتهَة وظصق سري اٌَجية اًوظيَة
ادلامئة واٌَجان اجلِوًة نٌل مت ثيلِحَ اب ألمص ؿسد ً 2723س ية  2004املؤرخ يف  21دٌسمرب .2004
 كصار وزٍص اًفالحة ووزٍص ادلاذََة ووزٍص اًطحة املؤرخ يف  30أأفصًي  2012املخـَق تضحط أآًَات اًَلؼةواًخحنك يف اخملاظص اًطحَة والؤحصاءات اخلطوضَة مللاومة مصض ظاؾون اجملرتات اًطلصى.
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 XVIIػ اؤؿالانت وزارًة مشرتنة ثخـَق ابًوكاًة من خماظص أأًـاب اًفِسًو و أأًـاب ا ألظفال وكريُا
 اؤؿالن من وزٍصي اًخجارة واًطحة اًـمومِة ًخـَّق توضؽ تَاانت حتشٍصًة ؿىل أأًـاب اًفِسًو داذي احملالتاًيت ثضؽ ؿىل ذمة اًـموم أأًـاب اًفِسًػو (اًصائس اًصمسي ؿسد  34املؤرخ يف  26أأفصًي .)1996
 اؤؿالن من وزٍصي اًخجارة واًطحة اًـمومِة ًخـَّق تدٌؼمي ثورًس وجسوًق اٌَـة املـسة ً ألظفال دوناًثالث س يوات واملواد اخلاضة ابًصضؽ املطيـة لكَا أأو حزئَا من اًحالسدِم اٌَني اًيت حتخوي ؿىل مواد
اًفذالت ( اًصائس اًصمسي ؿسد  50املؤرخ يف  22حوان .) 2001
 اؤؿالن من وزراء اًس َاحة واًخجارة واًطياؿات اًخلََسًة واًعاكة اًطحة اًـمومِة واًشؤون الؤحامتؾَةواًخضامن ًخـَق مبيؽ ثورًس وحصوجي احلصٍص اًطرصي اًالمفدَويل واملواد املخفصؿة ؾيَ (اًصائس اًصمسي ؿسد 5
املؤرخ يف  17خاهفي .)2003
 اؤؿالن من وزراء ادلاذََة واًخمنَة احملََة واملاًَة واًس َاحة واًخجارة واًطياؿات اًخلََسًة واًطحة اًـمومِةًخـَّق مبيؽ ثورًس وحصوجي مجَؽ اٌَـة اًشخهية اب ألسَحة اًيارًة واًلاذفة ًىوٍصات أأو هخِالت أأو سوائي
(اًصائس اًصمسي ؿسد  47املؤرخ يف  13حوان .)2003
 اؤؿالن من وزراء اًخجارة واًطياؿة واًعاكة واًط ّحة اًـمومِة ًخـَّق مبيؽ ثورًس أأو ضيؽ أأو دزن أأو حصوجي أأوتَؽ مجَؽ أأهواع املواد اًالضلة املـسّ ة ًالس خـٌلل املسريس واملىذيب واحملخوًة ؿىل املواد ّ
احملةل اًـضوًّة ( اًصائس
اًصمسي ؿسد  51تخارخي  25حوان .) 2004
 اؤؿالن من وزراء اًخجارة واًطياؿات اًخلََسًة واًطحة واًطياؿة وادلاذََة واملاًَة ًخـَق مبيؽ ضيؽ أأو ثورًسأأودزن أأو حصوجي ا ألدوات املسرس َة اًيت جشلك دعصا ؿىل حصة ا ألظفال وسالمهتم.
 XVIIIػ اًطحة اًـلََة
 كاهون ؿسد ً 83س ية  1992مؤرخ يف  3أأوت ً 1992خـَّق ابًطحة اًـلََة وثرشوط الؤًػواء يفاملؤرخ يف  3ماي
املسدشفى ثسخة اضعصاابت ؾلََة نٌل مت ثيلِحَ وؤامتامَ ابًلاهون ؿسد ً 40س ية ّ 2004
.2004
 أأمص ؿسد ً 3905س ية  2008مؤرخ يف 15دٌسمرب ً 2008خـَق ابؤحساث وحسة ثرصف حسة ا ألُسافلؤجناز مرشوع اٍهنوض ابًطحة اًيفس َة.
 XIXػ اًعة الؤجنايب
 -كاهون ؿسد ً 93س ية  2001مؤرخ يف  7أأوت ً 2001خـَق ابًعة الؤجنايب.
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مؤرخ يف  28أأفصًي ً 2003خـَّق تخحسًس أأوشعة اًعة الؤجنايب و أأساًَة
 أأمص ؿسد ً 1027س ية ّ 2003ذمارس خَ نٌل مت اؤمتامَ اب ألمص ؿسد ً 2227س ية  2010املؤرخ يف  14سخمترب .2010
مؤرخ يف  27مارس ً 2003خـَّق تضحط أأمنوذج معَة اًزوخني
 كصار من وزٍص اًط ّحة اًـمومِة ًّالس خفادة من ذسمات اًعة الؤجنايب .
مؤرخ يف  16حوًََة ً 2003خـَّق ثسج ّي أأمعـال اًعة الؤجنايب.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة ّ XXػ هلي ادلم
 كاهون ؿسد ً 26س ية  1982مؤرخ يف  17مارس ً 1982خـَق تدٌؼمي هلي ادلم اًخرشي املـس ٌَحلن. أأمص ؿسد ً 1476س ية  1994مؤرخ يف  4حوًََة ً 1994خـَّق ثشِادة الاس خحسان اخلاضة ابملخربؿنيابدلم.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة املؤرخ يف  24ماي  1990املخـَق تضحط كامئة مش خلات ادلم اًخرشيواملائؽ ادلموي ذات الاس خـٌلل اًـاليج
 كصار من وزٍصي املاًَة واًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  22فِفصي ً 2008خـَق تضحط اًخـصًفة امليعحلة ؾيسجسَمي مواد ادلم ذات الاس خـٌلل اًـاليج تـيوان حىَِفِا وحتَََِا واحملافؼة ؿَهيا ونشكل ضيؽ مش خلاهتا.
 XXIػ زرع ا ألؾضاء
 كاهون ؿسد ً 22س ية  1991مؤرخ يف  25مارس ً 1991خـَق تبأذش ا ألؾضاء اًخرشًة وزرؾِا. كاهون ؿسد ً 27س ية  1993مؤرخ يف  22مارس ً 1993خـَّق تحعاكة اًخـصًف اًوظيَة نٌل متاؤمتامَ ابًلاهون ؿسد ً 18س ية  1999املؤرخ يف أأول مارس .1999
 كاهون ؿسد ً 103س ية  1994مؤرخ يف أأول أأوت ً 1994خـَّق تدٌؼمي اًخـصًف ابلؤمضاء والؤشِاد مبعاتلةاًًسخ ً ألضي نٌل مت اؤمتامَ وثيلِحَ ابًلـاهون ؾـسد ً 19س ية  1999املؤرخ يف أأول مارس .1999
 كاهون ؿسد ً 111س ية  1998مؤرخ يف  28دٌسمرب ً 1998خـَّق تلاهون املاًَة ًس ية ( 1999اؤؾفاءمعََة ثـوًظ تعاكة اًخـصًف اًوظيَة ٌَخيطَص ؿىل ضفة مذربع اب ألؾضاء اًخرشًة من مـَوم اًعاتؽ اجلحايئ).
 أأمص ؿسد ً 613س ية  2009مؤرخ يف  2مارس ً 2009خـَق ابؤحساث مٌحة ًفائسة اًفصق اًـامةل يف جمالأأذش ا ألؾضاء اًخرشًة يف حالت املوت ادلماقي وزرؾِا.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  19سخمترب ً 2002خـَق تضحط كامئة املؤسسات الؤسدشفائَةاًـمومِة املصدص ًِا يف اؤحصاء معََات أأذش ا ألؾضاء اًخرشًة أأو زرؾِا نٌل مت ثيلِحَ وؤامتامَ ابًلصار املؤرخ يف
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 27أأفصًي  2007واًلصار املؤرخ يف  15أأوت  2007واًلصار املؤرخ يف  18دٌسمرب  2007واًلصار املؤرخ
يف  5أأفصًي  2016واًلصار املؤرخ يف  14هومفرب .2017
مؤرخ يف  28حوًََة ً 2004خـَّق تضحط املـاًري وا ألساًَة اًـمَ َّة ألذش
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة ّا ألؾضاء وا ألوسجة اًخرشًّة واحملافؼة ؿَهيا وهلَِا وثوزًـِا وؤاس يادُا وزرؾِا.
 XXIIػ مـاًية اًوفاة
مؤرخ يف  25فِفصي ً 1997خـَّق ابمللاجص و أأماهن ادلّ فن.
 كاهون ؿسد ً 12س ية ّ 1997 أأمص ؿسد ً 1326س ية  1997مؤرخ يف  7حوًََة ً 1997خـَق جىِفِة اؤؿساد اًلدور وتضحط حصاثُة ادلفنوحصاثُة اؤدصاج اًصفات واجلثر.
 أأمص ؿسد ً 1043س ية  1999مؤرخ يف  17ماي ً 1999خـَق تضحط أأمنوذج اًشِادة اًعحَة ٌَوفاةواًحَاانت اًيت جية أأن ثخضمهنا.
 XXIIIػ تسائـي ًنب ا ألم
 كاهون ؿسد ً 24س ية  1983مؤرخ يف  4مارس ً 1983خـَّق مبصاكدة حودة تسائي ًنب ا ألم واملواد اًشخهيةهبا وتدسوًلِا والؤؿالم املخـَّلة ابس خـٌلًِا.
 كصار من وزٍص اًطحة مؤرخ يف  6أأنخوجص ً 2017خـَق تضحط كامئة تسائي ًنب. XXIVػ املواد اًسمَة
 كاهون ؿسد ً 54س ية  1969مؤرخ يف  26حوًََة ً 1969خـَّق تدٌؼمي املواد اًسمَة نٌل مت ثيلِحَوؤامتامَ ابًلاهون ؿسد ً 30س ية  2009املؤرخ يف  9حوان .2009
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  23خاهفي ً 1970خـَّق ابؤؾفاء املواد اًسمَة املـسّ ة ٌَعةاًخرشي.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  23خاهفي ً 1970خـَّق ابؤؾفاء املواد اًسمَة املـسّ ة ٌَعةاًحَعصي.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  23خاهفي ً 1970خـَّق ابًرتس مي جبساول املواد اًسمَة. كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  22فِفصي ً 1975خـَّق تدٌلِح خساول املواد اًسمَة. كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  23سخمترب ً 1975خـَّق تدٌلِح خساول املواد اًسمَة.96

 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  24فِفصي ً 1976خـَّق ابؤمتام وثيلِح خساول املواد اًسمَةاملـسّ ة ٌَعة اًخرشي.
مؤرخ يف  13مارس ً 1978خـَّق تدٌلِح خساول املواد اًسمَة.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة ّ كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  9حوان ً 1978خـَق تدٌلِح خساول اؤؾفاء املواد اًسمَة املـسّ ةٌَعة اًخرشي.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  20خاهفي ً 1979خـَّػق ابؤؾفاء مواد حفغ اًطحة احملخوًة ؿىلمواد مسَة.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  20خاهفي ً 1979خـَّق تدٌلِح خساول املواد اًسمَة املـسةٌَعة.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  24فِفصي ً 1979خـَّق تدٌلِح خساول املواد اًسمَة املـسّ ةٌَعة اًخرشي.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  8سخمترب ً 1979خـَّق تدٌلِح وحصس مي خساول املواد اًسمَةاملـسة ٌَعة اًخرشي.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  22فِفصي ً 1980خـَّق تدٌلِح خساول املواد اًسمَة املـسّ ةٌَعة اًخرشي.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  21أأنخوجص ً 1980خـَّق تدٌلِح وحصس مي خساول املواد اًسمَةٌَعة اًخرشي.
 كصار من وزٍصة اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  25دٌسمرب ً 1984خـَّػق تدٌلِح خساول املواد اًسمَة املـسّ ةٌَعة اًخرشي املَحلة ابًلصار املؤرخ يف  23خاهفي .1970
 كصار من وزٍصة اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  19ماي ً 1988خـَّق تدٌلِح خساول املواد اًسمَة املـسّ ةٌَعة.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  2مارس ٍ 1991متم وًيلح اًلصار املؤرخ يف  23خاهفي 1970املخـَق ترتس مي تـظ مواد يف خساول املواد اًسمَة.
 XXVػ ا ألدوًــة
 كاهون ؿسد ً 91س ية  1985مؤرخ يف  22هومفرب ً 1985خـَّق تدٌؼمي ضياؿة وجسجَي ا ألدوًة املـسّ ةٌَعة اًخرشي نٌل مت ثيلِحَ ابًلاهون ؿسد ً 73س ية  1999املؤرخ يف  26حوًََة .1999
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 كاهون ؿسد ً 109س ية  1995مؤرخ يف  25دٌسمرب ً 1995خـَّق تلاهون املاًَة ًس ية ( 1996اًفطي 66مٌَ  :جشجَؽ ضياؿة امليخوخات اًطَسًَة ومواد اًدشرَص).
مؤرخ يف  29حوًََة ً 2003خـَّق ابملوافلة ؿىل اهضٌلم ادلِورًة اًخووس َة
 كاهون ؿسد ً 52س ية ّ 2003اؤىل اثّفاكِّة ماكحفة ّ
املًشعات وؤاىل جصوثوهوًِا اًخّوكًَل املـمتسٍن من كدي جمَس أأورواب.
مؤرخ يف  28أأنخوجص ً 2006خـَّق ابملوافلة ؿىل ا ؤلثّفاكِة ادلوًَة ملاكحفة
 كاهون ؿسد ً 61س ية ّ 2006ّ
املًشعات يف جمال ّاًصايضة ،املـمتسة تحارٌس يف  19أأنخوجص  2005ذالل ادلّ ورة اًثّاًثة واًثالزني ٌَمؤمتص اًـام
مليؼمة ا ألدم املخّحسة ٌَرتتَة واًـمل واًثلافة.
 كاهون ؿسد ً 54س ية  2007مؤرخ يف  8أأوت ً 2007خـَق مباكحفة ثـاظي املًشعات يف جمال اًصايضة . أأمص ؿسد ً 1479س ية  1982مؤرخ يف  22هومفرب ً 1982خـَّق توحوب اؤؿالم اًـموم ضس الاس خـٌللاملفصط وكري املصاكة ً ألدوًة.
 أأمص ؿسد ً 228س ية  1987مؤرخ يف  14فِفصي ً 1987خـَق تضحط أأساًَة ذالص رشاءاتاملؤسسات الؤسدشفائَة اًخاتـة ًوزارة اًطحة اًـمومِة دلى اًطَسًَة املصنزًة ٌَحالد اًخووس َة من ا ألدوًة.
 أأمص ؿسد ً 1400س ية  1990مؤرخ يف  3سخمترب ً 1990ضحط كواؿس اًخعحَق احملنك ًطيؽ ا ألدوًة املـسّ ةٌَعة اًخرشي ومصاكدة حودهتا وحىَِفِا وؾيوىهتا وجسمَهتا ونشكل اؤشِارُا.
 أأمص ؿسد ً 1401س ية  1990مؤرخ يف  3سخمترب ً 1990ضحط هَفِات اًخجارب اًعحَة أأو اًـَمَةاملؤرخ يف  14ماي
ً ألدوًة املـسّ ة ٌَعة اًخرشي نٌل مت ثيلِحَ اب ألمص ؾـسد
ً 1076س ية ّ 2001
2001وا ألمص ؿسد ً 3657س ية  2014املؤرخ يف  3أأنخوجص .2014
 أأمص ؿسد ً 1402س ية  1990مؤرخ يف  3سخمترب ً 1990ليض تخحسًس رشوط الؤؿالم اًعيب واًـَمي نٌلاملؤرخ يف  13حوان  2000وا ألمص ؿسد ً 1077س ية
ّمت ثيلِحَ وؤامتامَ اب ألمص ؿسد ً 1283س ية ّ 2000
املؤرخ يف  14ماي .2001
ّ 2001
مؤرخ يف  23دٌسمرب ً 1991خـَّق ابملواد وامليخوخات واخلسمات املس خثٌاة
 أأمص ؿسد ً 1996س ية ّ 1991املؤرخ يف  11خاهفي
حصًة ا ألسـار وظصق ثبأظريُا نٌل ّمت ثيلِحَ اب ألمص ؿسد ً 59س ية ّ 1993
من هؼام ّ
املؤرخ يف  28حوان .1995
 1993وا ألمص ؿسد ً 1142س ية ّ 1995
* اؤضالح كَط ابًصائس اًصمسي ؿسد  11املؤرخ يف  18و 21فِفصي  1992وابًصائس اًصمسي ؿسد  30املؤرخ
يف  15ماي . 1992
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 أأمص ؿسد ً 2416س ية  2003مؤرخ يف  17هومفرب ً 2003خـَق ابًخـلمي اب ألشـة ٌَمس خَزمات اًعحَة ذاتالاس خـمـال اًوحِس.
 أأمص ؿسد ً 2704س ية  2008مؤرخ يف  28حوًََة ً 2008خـَق تضحط رشوط و أأساًَة جتمَؽ ا ألدوًةاملخبأثَة من اًِحات وثوزًـِا تطفة جماهَة من كدي ادلـَات املصدص ًِا يف اًلِام هبشا اًًشاط نٌل
ثيلِحَ اب ألمص ؿسد ً 2641س ية  2010املؤرخ يف  12أأنخوجص .2010
 XXVIػ اًطَسًَة اًحَعصًة وا ألدوًة اًحَعصًة
 كاهون ؿسد ً 23س ية  1978مؤرخ يف  8مارس ً 1978خـَّق تدٌؼمي اًطَسًَة اًحَعصًة نٌل ّمت ثيلِحَاملؤرخ يف  5أأفصًي .2000
وؤامتامَ ابًلاهون ؿسد ً 40س ية ّ 2000
 أأمص ؿسد ً 831س ية  1979مؤرخ يف  28سخمترب ً 1979خـَّق تضحط كواؿس حسن ضيؽ ا ألدوًة اًحَعصًةومصاكدة حودهتا وثـََهبا وؾيوىهتا وهَفِة ظَة اًخبأشرية.
 كصار من وزٍصي اًفالحة واًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  26دٌسمرب ً 1980خـَّق تدٌؼمي اس خـٌلل املواد ذاتاملفـول الاسرتوحـَين يف اًعة اًحَعصي.
حزود
مؤرخ يف  12فِفصي ً 2000خـَّق تضحط رشوط ّ
 كصار من وزراء اًفالحة واًط ّحة اًـمومِة واًخجارة ّاًحَاظصة ابملواد اًطَسًَة واًحَوًوحِة املـسّ ة ًالس خـٌلل اًحَعصي.
 كصار من وزٍص اًش حاب واًصايضة واًرتتَة اًحسهَة ووزٍص اًفالحة واملوارد املائَة ووزٍص اًطحة اًـمومِةمؤرخ يف  2مارس ً 2009خـَق تضحط كامئة املواد واًوسائي احملؼورة ؿىل اخلَول املس خـمةل يف رايضة
اًفصوس َة ويف س حاكات اخلَي .اًلامئة
مؤرخ يف  8سخمترب ً 2011خـَّق تضحط ملسار مـَوم ظَة
 كػصار من وزٍصي املاًَة واًط ّحة اًـمومِة ّثبأشرية اًرتدِص يف تَؽ ا ألدوًة اًحَعصًّة وهَفِة ذالضَ.
 -XXVIIاًخساتري اًوكائَة ًفائسة املواًَس اجلسد
 اًلاهون ؿسد ً 17س ية  1960املؤرخ يف قصة ضفص  26 ( 1380حوًََة ً )1960ليض وحوب ثعحَقاًعصق اًوكائَة ًفائسة املواًَس.
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اًـيوان اًساتؽ  :أأهؼمة اًـالج وظصق حتمي أأؾحائَ
 - Iجماهَة اًـالج
 -1ؿالج املـوزٍن
 أأمص ؿسد ً 1812س ية  1998مؤرخ يف  21سخمترب ً 1998خـَق تخحسًس رشوط وهَفِة اؤس ياد تعاكةاًـالج اجملاين وحسهبا نٌل مت ثيلِحَ اب ألمص ؿسد ً 1514س ية  1999املؤرخ يف  5حوًََة  1999وا ألمص ؾـسد
مؤرخ يف  31دٌسمرب  2004وا ألمص ؿسد ً 560س ية  2011املؤرخ يف  14ماي
ً 2731س ية ّ 2004
 2011وا ألمص ؿسد ً 2521س ية  2012املؤرخ يف  16أأنخوجص  2012وا ألمص احلىويم ؿسد ً 112س ية
 2016املؤرخ يف  25خاهفي  2016وا ألمص ؿسد ً 1401س ية  2016املؤرخ يف  27دٌسمرب  2016وا ألمص
حىويم ؿسد ً 905س ية  2019املؤرخ يف  16أأنخوجص . 2019
 -2ؿالج امللاومني
اخملوةل ٌَملاومني ،نٌل ّمت
 كاهون ؿسد ً 9س ية  1974مؤرخ يف  9مارس ً 1974خـَق تضحط هؼام اجلصاايت ّاملؤرخ يف  10هومفرب
ثيلِحَ ابملصسوم ؿسد ً 8س ية  1980املطادق ؿَََ ابًلاهون ؿسد ً 67س ية ّ 1980
املؤرخ فػي  2أأوت . 1987
 1980وثيلِحَ ابًلاهػون ؿسد ً 44س ية ّ 1987
 -3ؿالج اًـسىصًني
 كاهون ؿسد ً 20س ية  1967مؤرخ يف  31ماي ً 1967خـَق تضحط اًلاهون ا ألسايس اًـام ٌَـسىصًني نٌلمت ثيلِحَ ابًلاهون ؿسد ً 76س ية  1985املؤرخ يف  4أأوت  1985واًلاهون ؿسد ً 82س ية  1987املؤرخ
يف  31دٌسمرب .1987
اؤضالح دعبأ اًصائس اًصمسي ؿسد ً 38س ية  1967املؤرخ يف  5سخمترب .1967
 -4ؿالج كوات ا ألمن ادلاذًل
 كاهون ؿسد ً 70س ية  1982مؤرخ يف  6أأوت ً 1982خـَق تضحط اًلاهون ا ألسايس اًـام ًلوات ا ألمنادلاذًل نٌل مت ثيلِحَ وؤامتامَ ابًلاهون ؿسد ً 58س ية  2000املؤرخ يف  13حوان .2000
 -5ؿالج أأؾوان ادلًواهة
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 كاهون ؿسد ً 46س ية  1995مؤرخ يف  15ماي ً 1995خـَق ابًلاهون ا ألسايس اًـام ألؾوان ادلًػواهة ،نٌلمت ثيلِحَ وؤامتامَ ابًلاهون ؿسد ً 102س ية  1996املؤرخ يف  18هومفرب .1996
 -6ؿالج ؿائالت شِساء وحصىح زورة  14خاهفي .2011
 مػصسػوم ؿسد ً 97س ية  2011مؤرخ يف  24أأنخوجص ً 2011خـَق ابًخـوًظ ًشِساء زورة  14خاهفي 2011ومطاجهيا وذاضة (اًفطي اًثامن مٌَ – اًفلصة . )2
 -IIاًـالج ابًخـصًفة امليرفضة
 أأمص ؿسد ً 409س ية  1998مؤرخ يف  18فِفصي ً 1998خـَق تضحط أأضياف امليخفـني ابًخـصًفة امليرفضةًخاكًَف اًـالج والؤكامة ابًَِالك اًطحَة اًـمومِة اًخاتـة ًوزارة اًطحة اًـمومِة وظصق حتمي أأؾحاء مـاجلهتم
واًخـصًفات اًيت خيضـون اؤٍهيا نٌل مت ثيلِحَ وؤامتامَ اب ألمص ؿسد ً 1372س ية  1999املؤرخ يف  21حوان
املؤرخ يف  31دٌسمرب  2004وا ألمص ؿسد ً 2886س ية 2005
 1999وا ألمص ؾـسد ً 2730س ية ّ 2004
املؤرخ يف  24أأنخوجص  2005وا ألمص ؿسد ً 1034س ية  2009مؤرخ يف  13أأفصًي  2009وا ألمص ؿسد 561
ًس ية  2011املؤرخ يف  14ماي  2011وا ألمص ؿسد ً 2522س ية  2012املؤرخ يف  16أأنخوجص
 2012وا ألمص احلىويم ؿسد ً 111س ية  2016املؤرخ يف  25خاهفي  2016وا ألمص ؿسد ً 1402س ية
 2016املؤرخ يف  27دٌسمرب  2016وا ألمص احلىويم ؿسد ً 904س ية  2019املؤرخ يف  16أأنخوجص .2019
 IIIػ اًـالج مبلاتي
 كصار من وزٍصي املاًَة واًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  19دٌسمرب ً 1996خـَق تضحط ثـصًفات مـاجلةاملصىض اخلاضـني دلفؽ ملاتي يف اًَِالك اًطحَة اًخاتـة ًوزارة اًطحة اًـمومِة نٌل مت ثيلِحَ ابًلصار املؤرخ
املؤرخ يف  29خاهفي  2003واًلصار املؤرخ يف  7حوًََة .2008
يف  17أأفصًي  1998واًلصار ّ
 VIػ هؼام اًخبأمني ؿىل املصض
 كاهون ؿسد ً 71س ية  2004مؤرخ يف  2أأوت ً 2004خـَق ابؤحساث هؼام ٌَخبأمني ؿىل املصض نٌل متثيلِحَ ابًلاهون ؿسد ً 47س ية  2017املؤرخ يف  15حوان .2017
 كاهون ؿسد ً 51س ية  2006مؤرخ  24حوًََة ً 2006خـَق ابًخلعَة اًطحَة حلامًل اًشِادات. أأمص ؿسد ً 188س ية  2007مؤرخ يف  29خاهفي ً 2007خـَق تضحط املحَف املس خوحة لس خحلاق امليافؽاًطحَة وضَف وؤاحصاءات الاهخفاع ابًخلعَة اًطحَة حلامًل اًشِادات.
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 أأمص ؿسد ً 321س ية  2005مؤرخ يف  16فِفػصي ً 2005خـَػق ابًخيؼمي الؤداري واملايل وظصق جس َرياًطيسوق اًوظين ٌَخبأمني ؿىل املصض.
 أأمص ؿسد ً 2192س ية  2005مؤرخ يف  9أأوت ً 2005خـَق تدٌؼمي اجملَس اًوظين ٌَخبأمني ؿىل املصض. أأمص ؿسد ً 3031س ية  2005مؤرخ يف  21هومفرب ً 2005خـَػق تضحط ضِـف وؤاحصاءات ذمارسة املصاكدةاملؤرخ يف  2أأوت  2004املخـَق ابؤحساث هؼام
اًعحَة امليطوص ؿَهيا ابًلاهون ؿسد ً 71س ية ّ 2004
ٌَخبأمني ؿىل املصض نٌل مت ثيلِحَ ابًلاهون ؿسد ً 47س ية  2017املؤرخ يف  15حوان .2017
 أأمص ؿسد ً 3154س ية  2005مؤرخ يف  6دٌسمرب ً 2005خـَق تضحط ضَف وؤاحصاءات اؤجصام الثفاكِاتامليؼمة ٌَـالكات تني اًطيسوق اًوظين ٌَخبأمني ؿىل املصض وملسيم اخلسمات اًطحَة والاخنصاط فهيا.
 أأمص ؿسد ً 1366س ية  2007مؤرخ يف  11حوان ً 2007خـَق تضحط مصاحي ثعحَق أأحاكم اًلاهون ؿسدً 71س ية  2004املؤرخ يف  2أأوت  2004واملخـَق ابؤحساث هؼام ٌَخبأمني ؿىل املصض ؿىل خمخَف أأضياف
املضموهني الاحامتؾَني امليطوص ؿَهيم مبرخَف ا ألهؼمة اًلاهوهَة ٌَضٌلن الاحامتؾي.
 أأمص ؿسد ً 1367س ية  2007مؤرخ يف  11حوان ً 2007خـَق تضحط ضَف وؤاحػصاءات ووسة اًخىفيابخلسمات اًطحَة يف اؤظار اًيؼام اًلاؿسي ٌَخبأمني ؿىل املصض.
 أأمص ؿسد ً 1406س ية  2007مؤرخ يف  18حوان ً 2007خـَق تضحط كاؿسة احدساب وسةالاشرتااكت املس خوحدة تـيوان اًيؼام اًلاؿسي ؿىل املصض ومصحََة ثعحَلِا.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  20هومفرب ً 1980خـَق تضحط رشوط املطادكة ؿىل اًطحلةاًعحَة يف جمال اًوكاًة واًـالج واًيلاُة ملصنز املَاٍ املـسهَة.
 كصار مشرتك من وزٍص اًشؤون الاحامتؾَة واًخضامن واًخووس َني ابخلارج ووزٍص اًس َاحة ووزٍص اًطحةاًـمومِة مؤرخ يف  11أأفصًي ً 2007خـَق ابًخىفي ابملطارًف امليجصة ؾن اًخساوي والؤكامة مبحعات
الاسدشفاء ابملَاٍ املـسهَة ًفائسة املضموهني الاحامتؾَني.
 كصار مشرتك من وزٍص اًشؤون الاحامتؾَة واًخضامن واًخووس َني ابخلارج ووزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف 13أأفصًي ً 2007خـَق تخحسًس كوامئ الادذطاضات وا ألؾٌلل اًعحَة وش حَ اًعحَة وا ألدوًة والآلت
ومطارًف اًيلي اًطحي وكامئة اخلسمات اًطحَة اًيت جس خوحة املوافلة املس حلة املخىفي هبا يف اؤظار اًيؼام
اًلاؿسي ٌَخبأمني ؿىل املصض.
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 كصار مشرتك من وزٍص اًشؤون الاحامتؾَة واًخضامن واًخووس َني ابخلارج ووزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخيف  25حوان ً 2007خـَق تخحسًس كامئة ا ألمصاض اًثلِةل أأو املزمٌة املخىفي هبا لكَا من كدي اًطيسوق
اًوظين ٌَخبأمني ؿىل املصض.
 كصار مشرتك من وزٍص اًشؤون الاحامتؾَة واًخضامن واًخووس َني ابخلارج ووزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخيف  29حوان ً 2007خـَق تضحط كامئة اخلسمات الاسدشفائَة املسساة ابًَِالك اًطحَة اخلاضة املخـاكسة مؽ
اًطيسوق اًوظين ٌَخبأمني ؿىل املصض واملخىفي هبا يف اؤظار اًيؼام اًلاؿسي ٌَخبأمني ؿىل املصض .
 كصار من وزٍص اًشؤون الاحامتؾَة واًخضامن واًخووس َني ابخلارج ووزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف 15أأوت ً 2007خـَق تضحط كامئة ا ألدوًة اجلًس َة املـمتسة يف حتسًس ا ألسـار املصحـَة ً ألدوًة يف اؤظار اًيؼام
اًلاؿسي ٌَخبأمني ؿىل املصض .
 كصار من وزٍص اًشؤون الاحامتؾَة واًخضامن واًخووس َني ابخلارج مؤرخ يف  3حوان ً 2008خـَقتخحسًس اًسلف اًس يوي ملحاًف اخلسمات اًطحَة اخلارحِة املخىفي هبا يف اؤظار اًيؼام اًلاؿسي ٌَخبأمني ؿىل
املصض تـيوان امليؼومة اًـالحِة اخلاضة أأو هؼام اسرتخاع املطارًف نٌل مت ثيلِحَ وؤامتامَ ابًلصار املؤرخ يف
 24حوان .2010
 Vػ حٌلًة املس يني
 كاهون ؿسد ً 114س ية  1994مؤرخ يف  31أأنخوجص ً 1994خـَق حبٌلًة املس يني. أأمص ؿسد ً 1016س ية  1996مؤرخ يف  27ماي ً 1996خـَق تضحط رشوط وحصاثُة حىفي ا ألرسابملس يني فاكسي اًس يس.
 أأمص ؿسد ً 1017س ية  1996مؤرخ يف  27ماي ً 1996خـَق تضحط رشوط الؤًواء مبؤسسات رؿاًةاملس يني.
 أأمص ؿسد ً 1766س ية  1996مؤرخ يف  30سخمترب ً 1996خـَق تضحط رشوط اؤحساث املؤسساتاخلاضة ًصؿاًة املس يني وظصق سريُا.
 أأمص ؿسد ً 1767س ية  1996مؤرخ يف  30سخمترب ً 1996خـَق تضحط رشوط وكمية مسامهة املسن أأوأأرسثَ يف حاكًَف اخلسمات الاحامتؾَة واًطحَة املسساة مبلص اؤكامذَ.
 IVػ ؿالج ا ألشزاص املـوكني
 كاهون ثوحهييي ؿسد ً 83س ية  2005مؤرخ يف  15أأوت ً 2005خـَق ابٍهنوض اب ألشزاص املـوكنيوحٌلٍهتم.
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 كاهون ؿسد ً 66س ية  2008مؤرخ يف  3هومفرب ً 2008خـَق تخُسري املـامالت ً ألشزاص احلامَني لؤؿاكةؾضوًة .
 أأمص ؿسد ً 2061س ية  1990مؤرخ يف  10دٌسمرب ً 1990خـَق تدٌؼمي مـِس اٍهنوض ابملـاكني نٌل متثيلِحَ وؤامتامَ اب ألمص ؿسد ً 532س ية  1994املؤرخ يف  7مارس  1994وا ألمص ؿسد ً 1419س ية 1996
املؤرخ يف  12أأوت  1996وا ألمص ؿسد ً 888س ية  2002املؤرخ يف  22أأفصًي  2002وا ألمص ؿسد 37
ًس ية  2006املؤرخ يف  3خاهفي .2006
 أأمص ؿسد ً 3086س ية  2005مؤرخ يف  29هومفرب ً 2005خـَق ابؤحساث اٌَجان اجلِوًة ً ألشزاصاملـوكني وحتسًس ملاًُس الؤؿاكة ورشوط اؤس ياد تعاكة اؤؿاكة ،نٌل ّمت ثيلِحَ اب ألمص ؿسد ً 1859س ية 2006
املؤرخ يف  3حوًََة .2006
ّ
 أأمص ؿسد ً 3088س ية  2005مؤرخ يف  29هومفرب ً 2005خـَق تضحط رشوط الاهخفاع ابلؤؿاهة املادًةاملس يسة ٌَشرص املـاق املـوز وحصاثُة اؤًساؿَ دلى أأسػصة حىفـي ورشوط الاهخفاع ابملساؿسة املادًة
املس يسة ً ألرسة اًاكفةل ًشرص مـوق تسون س يس.
 أأمص ؿسد ً 1467س ية  2006مؤرخ يف  30ماي ً 2006خـَق تضحط املواضفات اًفٌَة اخلاضة تخُسريثيلي ا ألشزاص املـوكني داذي اًحياءات اًـمومِة واًفضاءات واًخجِزيات املشرتنة واملصهحات اًسىٌَة
واًحياءات اخلاضة املفذوحة ٌَـموم.
 كصار من وزٍص اًطحة اًـمومِة ووزٍص املاًَة مؤرخ يف  25أأفصًي ً 2006خـَق تضحط هَفِة حتمي مطارًفاًـالج والؤكامة ابًَِالك اًطحَة اًـمومِة وا ألهجزة اًخـوًضَة واًخبأَُي ابًًس حة ً ألشزاص املـوكني اذلٍن
ٌس خجَحون ًرشوط الاهخفاع ابًـالج اجملاين أأو ابًخـصًفة امليرفضة.
 كصار مشرتك من وزٍص اًشؤون الاحامتؾَة واًخضامن واًخووس َني ابخلارج ووزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف 11أأفصًي ً 2007خـَق ثرشوط وؤاحصاءات اؤحساث املؤسسات اخلاضة اخملخطة يف اؤًواء ا ألشزاص املـوكني
ورؿاٍهتم .
 كصار مشرتك من وزٍص اًشؤون الاحامتؾَة واًخضامن واًخووس َني ابخلارج ووزٍص اًطحة اًـمومِة ووزٍصاًرتتَة واًخىوٍن ووزٍص اًش حاب واًصايضة واًرتتَة اًحسهَة مؤرخ يف  21أأفصًي ً 2007خـَق ابملطادكة ؿىل
هصاس اًرشوط املخـَق تضحط حصاثُة اؤحساث املؤسسات اخلاضة ٌَرتتَة اخملخطة واًخبأَُي واًخىوٍن املِين
ً ألشزاص املـوكني وثيؼميِا وسريُا.
 IIVػ حوادث اًشلي وا ألمصاض املِيَة وا ألمصاض اًيامجة ؾن اخلسمة اًـسىصًة
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 كاهون ؿسد ً 61س ية  1993املؤرخ يف  23حوان ً 2010خـَق ابخلرباء اًـسًَني نٌل مت ثيلِحَوؤامتامَ ابًلاهون ؿسد ً 33س ية  2010املؤرخ يف  21حوان .2010
 كاهون ؿسد ً 56س ية  1995املؤرخ يف  28حوان ً 1995خـَق ابًيؼام اخلاص ٌَخـوًظ ؾن ا ألرضاراحلاضةل ثسخة حوادث اًشلي وا ألمصاض املِيَة يف اًلعاع اًـمويم.
 أأمص ؿسد ً 1177س ية  1985مؤرخ يف  24سخمترب ً 1985خـَق تضحط كامئة أأضياف اًـمةل اذلٍن ًلومونتبأؾٌلل مهنىة وخمةل ابًطحة.
 أأمص ؿسد ً 2487س ية  1995مؤرخ يف  18دٌسمرب ً 1995خـَق تضحط كامئة املًشبآت اًـمومِة اخلاضـةألحاكم اًلاهون ؿسد ً 56س ية  1995املؤرخ يف  28حوان  1995املخـَق ابًيؼام اخلاص ٌَخـوًظ ؾن
ا ألرضار احلاضةل ثسخة حوادث اًشلي وا ألمصاض املِيَة يف اًلعاع اًـمويم نٌل مت ثيلِحَ وؤامتامَ اب ألمص
املؤرخ يف  28أأنخوجص
ؿسد ً 908س ية  2000املؤرخ يف  2ماي  ،2000واب ألمص ؿسد ً 2777س ية ّ 2006
 2006وا ألمص ؿسد ً 1767س ية  2015املؤرخ يف  10هومفرب .2015
 أأمص ؿسد ً 2488س ية  1995مؤرخ يف  18دٌسمرب ً 1995خـَق تضحط حصهَحة اٌَجية اًعحَة املصنزًةحلوادث اًشلي وا ألمصاض املِيَة وثيؼميِا وظصق سريُا نٌل مت ثيلِحَ اب ألمص ؿسد ً 3301س ية 2012
املؤرخ يف  18دٌسمرب .2012
 كصار من وزٍصي اًطحة اًـمومِة واًشؤون الاحامتؾَة مؤرخ يف  10خاهفي ً 1995خـَق تضحط كامئةا ألمصاض املِيَة نٌل مت اؤمتامَ ابًلصار املؤرخ يف  15أأفصًي  1999واًلصار املؤرخ يف  5حوان  2003واًلصار
املؤرخ يف  15أأوت .2007
 كصار من وزٍصي اًطحة اًـمومِة واًشؤون الاحامتؾَة مؤرخ يف  10خاهفي ً 1995خـَق تضحط اجلسولاًلِايس ًًسة اًـجز املس متص اًياجت ؾن حوادث اًشلي وا ألمصاض املِيَة.
 كصار من وزٍصي ادلفاع اًوظين واًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  31ماي ً 2001خـَق تضحط اجلسول اًلِايسًًسة اًـجز املس متص اًياجت ؾن حوادث اًشلي وا ألمصاض اًيامجة ؾن اخلسمة اًـسىصًة املحارشة أأو اًيت
ثـىّصت ثسخة أأو مبياس حة اخلسمة.
 كصار مػن وزٍص املاًَة ووزٍص اًطحة اًـمومِة مؤرخ يف  11حوان ً 2007خـَق ابملطادكة ؿىل اجلسولاًلِايس ًخحسًس وسة اًـجز ادلامئ  .حتمَي اجلسول اًلِايس
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