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I.  نووزارة امخنؼمي اميَلكي 

 : صـــالأوام .أأ 

حساث ًخـوق ;:<6 جوان 76 يف مؤرخ ؿًلي  أأمص -  .نوض باب ادلوةل كخابة ثنؼميو ابإ

ؿادة ًخـوق =:<6 ماي 8 يف مؤرخ =:<6 مس نة 679 ؿسد مصأأ   -  وامصايضة. وامض باب املومِة نورتبَة ادلوةل كخابة ثنؼمي ابإ

 وامصايضة. امض باب وزارة مضمولت بضبط ًخـوق :><6 ماي 81 يف مؤرخ :><6 مس نة 1>8 ؿسد أأمص -

 وامصايضة. امض باب وزارة بدنؼمي ًخـوق :><6 ماي 81 يف مؤرخ :><6 مس نة 6>8 ؿسد أأمص -

 وامصايضة. امخابـة موزارة امض باب بدنؼمي امخفلسًة الإداًرة واملامَةًخـوق  >><6مؤرخ يف أأول أأوت  >><6مس نة  8:; ؿسد أأمص -

 .وامصايضة امض باب وزارة بدنؼمي ًخـوق 8=<6 دٌسمرب 69 يف مؤرخ 8=<6 مس نة =<66 ؿسد أأمص -

 امخابـة موزارة امض باب وامصايضة. بدنؼمي امخفلسًة الإداًرة واملامَةًخـوق  9=<6سبمترب  <6 مؤرخ يف 9=<6مس نة  >;61 أأمص ؿسد -

 وزارة امض باب وامصايضة.بخلَري امس ًخـوق  <=<6فِفصي  68 مؤرخ يف <=<6مس نة  =>7 أأمص ؿسد -

وَة 71 يف مؤرخ <=<6 مس نة <<< ؿسد أأمص -  .وامعفوةل امض باب وزارة بدنؼمي ًخـوق <=<6 جًو

حساث ًخـوق  <=<6أأوت  =6 مؤرخ يف <=<6مس نة  =676 ؿسد أأمص -  .وامعفوةل امض باب بوزارة دعط ابإ

 وامعفوةل. وزارة امض باب بضبط ٍلوع اإظاراتًخـوق  7<<6جوان  ; مؤرخ يف 7<<6مس نة  ;>66 ؿسد أأمص -

 .وامصايضة وامعفوةل امض باب وزارة بدنؼمي ًخـوق 7111 جاهفي =6 يف مؤرخ 7111 مس نة :68 ؿسد أأمص -

متام و بدنلِح ًخـوق 7116 أأفًصل =6 يف مؤرخ 7116 مس نة ;:= ؿسد أأمص -  مضمولت بضبط املخـوق :><6 ماي 81 يف املؤرخ :><6 مس نة 1>8 ؿسد الأمص اإ

 وامصايضة. امض باب وزارة

متام و بدنلِح ًخـوق 7117 ماي 69 يف مؤرخ 7117 نةمس   <:66 ؿسد أأمص -  وزارة بدنؼمي املخـوق 7111 جاهفي =6 يف املؤرخ 7111 مس نة :68ؿسد الأمص اإ

 .وامعفوةل امض باب

 .امصايضة وزارة مضمولت بضبط ًخـوق 7118 أأفًصل > يف مؤرخ 7118 مس نة 66=ؿسد  مصأأ  -

 امصايضة. وزارة بدنؼمي ـوقًخ 7118 ماي ;7 يف مؤرخ 7118 مس نة <669 ؿسد أأمص -

 وامرتبَة امبسهَة. مضمولت وزارة امض باب وامصايضة ًخـوق بضبط :711جوان  >7 مؤرخ يف :711مس نة  97=6ؿسد  أأمص -

حلاق ىَالكًخـوق  :711هومفرب  =1 مؤرخ يف :711مس نة  :><7 ؿسد أأمص -  ايضة وامرتبَة امبسهَة.اتبـة موزارة امثلافة وامض باب وامرتفِو سابلا بوزارة امض باب وامص ابإ
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  ًخـوق بدنؼمي وزارة امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة. >711ماي  >مؤرخ يف  >711مس نة  6679أأمص ؿسد  -

حساث وحسة ثرصفًخـوق  7168سبمترب  =6 مؤرخ يف 7168مس نة  >987 ؿسد أأمص - ص امخرصف  ابإ حسب الأىساف بوزارة امض باب وامصايضة لإجناز مرشوع ثعٍو

 اهَة ادلوةل وبضبط ثنؼمييا وظصق سريىا.يف مي 

 : املصاراتب. 

املسساة من ظصف املعاحل امخابـة موزارة امض باب وامعفوةل ورشوط  ابخلسمات الإداًرةًخـوق  9<<6دٌسمرب  < مؤرخ يف من وزٍص امض باب وامعفوةل كصار -

س نادىا.  اإ

داًرة خبسماتط كامئة املسائل املخـولة ًخـوق بضب :<<6فِفصي  69 مؤرخ يف من وزٍص امض باب وامعفوةل كصار - راجـة ابمنؼص اإىل وزارة امض باب وامعفوةل  اإ

 مؽ امخـوَل يف حاةل امصفغ. امصد ؿىل صاكايت املواظننيواملؤسسات امـمومِة واملنضآ ت امـمومِة امخابـة ميا واميت جيب فهيا 

وَة  > مؤرخ يف من وزٍص امض باب وامعفوةل كصار - حسا :<<6جًو داًرة مذناظفة ثًخـوق ابإ  بوزارة امض باب وامعفوةل. جلان اإ

متام املصار املؤرخ يف  ;<<6أأفًصل  ;6 مؤرخ يف من وزٍص امض باب وامعفوةل كصار - وَة  >ًخـوق ابإ حساث :<<6جًو داًرة مذناظفة املخـوق ابإ بوزارة امض باب  جلان اإ

 وامعفوةل. 

مبعابلة امنسخ لأظوميا ؿىل امواثئق  الإصياد امخـًصف ابلإمضاء أأوق بضبط احلالت اميت جس خوجب ًخـو ;<<6أأفًصل  77 مؤرخ يف من وزٍص امض باب وامعفوةل كصار -

 وامضيادات اميت ثعوهبا وزارة امض باب وامعفوةل من املخـاموني مـيا.

 اخلاص بوزارة امض باب وامعفوةل. خمعط امخآأىَلًخـوق بضبط  ;<<6ماي  69 يف مؤرخ من وزٍص امض باب وامعفوةل كصار -

ظسار ;<<6ماي  =7 يف مؤرخ من وزٍص امض باب وامعفوةل كصار -  اخلاص بوزارة امض باب وامعفوةل. دمَل الإجصاءات ًخـوق ابإ

اخلاص بوزارة امض باب  خمعط امخآأىَل املخـوق بضبط ;<<6ماي  69ًخـوق بدنلِح املصار املؤرخ يف  ><<6دٌسمرب  >6 مؤرخ يف من وزٍص امض باب وامعفوةل كصار -

 وامعفوةل.

اخلاظة بوزارة امض باب وامعفوةل واملؤسسات امـمومِة ذات  املعبوؿات الإداًرة ًخـوق بضبط كامئة =<<6مارس  <6 مؤرخ يف من وزٍص امض باب وامعفوةل كصار -

ههيا ابمنؼص.  امعبلة الإداًرة امصاجـة اإ

متام املصار املؤرخ يف <<<6فِفصي ;6 مؤرخ يف من وزٍص امض باب وامعفوةل كصار - وَة  > ًخـوق ابإ حساث :<<6جًو داًرة مذناظفة املخـوق ابإ بوزارة امض باب  جلان اإ

 وامعفوةل.

اخلاص بوزارة  خمعط امخآأىَل واملخـوق بضبط ><<6دٌسمرب  >6ًخـوق بدنلِح املصار املؤرخ يف  <<<6ماي  =6 مؤرخ يف من وزٍص امض باب وامعفوةل كصار -

 امض باب وامعفوةل.

اخلاظة مبعاحل وزارة امض باب وامعفوةل وامصايضة املعبوؿات الإداًرة كامئة  مبصاجـةًخـوق  7116ماي  77 امصايضة مؤرخ يفكصار من وزٍص امض باب وامعفوةل و  -

ههيا ابمنؼص.  وابملؤسسات امـمومِة ذات امعبلة الإداًرة امصاجـة اإ

داًرةًخـوق  7116أأوت  :6من وزٍص امض باب وامعفوةل وامصايضة مؤرخ يف  كصار -  ة من ظصف املعاحل امخابـةمسسا خبسمات اإ

س نادىا.        موزارة امض باب وامعفوةل وامصايضة ورشوط اإ
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متام املصار املؤرخ يف  7117 أأوت 61كصار من وزٍص امض باب وامعفوةل وامصايضة مؤرخ يف  - وَة  >ًخـوق ابإ حساث :<<6جًو بوزارة  جلان اإداًرة مذناظفة املخـوق ابإ

 امض باب وامعفوةل.

حساث 7118فِفصي  <6ضة مؤرخ يف كصار من وزٍص امصاي - داًرة مذناظفة ًخـوق ابإ  بوزارة امصايضة. جلان اإ

 موزارة امصايضة. اخلعوظَة جساول مسد اسدبلاء امواثئق ًخـوق ابملعادكة ؿىل 7118 أأفًصل =7كصار من وزٍص امصايضة مؤرخ يف  -

وَة  =7كصار من وزٍص امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة مؤرخ يف  - حساث :711جًو داًرة مذناظفة  ًخـوق ابإ  بوزارة امض باب وامصايضة وامرتبَة.جلان اإ

اخلعوظَة ملعاع امض باب بوزارة  جساول مسد اسدبلاء امواثئق ًخـوق ابملعادكة ؿىل :711دٌسمرب  <كصار من وزٍص امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة مؤرخ يف  -

 .امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة

داًرة مسساة من ظصف املعاحل امخابـة موزارة امض باب وامصايضة وامرتبَة  ;711جاهفي  8ص امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة مؤرخ يف من وزٍ كصار - ًخـوق خبسمات اإ

س نادىا.  امبسهَة ورشوط اإ

اخلاظة مبعاحل وزارة امض باب وامصايضة وامرتبَة  الإداًرة كامئة املعبوؿات ًخـوق مبصاجـة ;711جوان  61كصار من وزٍص امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة مؤرخ يف  -

ههيا ابمنؼص.  امبسهَة وابملؤسسات امـمومِة ذات امعبلة الإداًرة امصاجـة اإ

ؿادة معامب يف ابمنؼص امللكفذني انوجنخني معل وسري حصكَبة بضبط ًخـوق 7168 ماي ; يف مؤرخ احلكومة رئُس من كصار - ن اإ  امـمومِني ؾوانملأ  امليين املسار حكٍو

 ذات امـمومِة واملؤسسات وامصايضة امض باب موزارة امخابـة الإداًرة امعبلة ذات امـمومِة واملؤسسات واخلارجِة املصكًزة نومعاحل   ابمنؼص امصاجـني امـام ابمـفو املنخفـني

 .لإرشافيا اخلاضـة امـمومِة واملنضآ ت الإداًرة كري امعبلة

حساث ًخـوق >716 أأوت < يف مؤرخ وامصايضة امض باب صؤون وزٍصة من كصار - داًرة جلان ابإ  .وامصايضة امض باب صؤون بوزارة مذناظفة اإ
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II. صايضة وامرتبَة امبسهَةكعاع ام 

 مؤسسات وىَالك امصايضة وامرتبَة امبسهَة. 6

 اجملوس الأؿىل نوصايضة . 6.6

 : الأوامص

حساث ًخـوق ;:<6 جوان =7 يف مؤرخ أأمص -  نوصايضة. أأؿىل ثوويس جموس ابإ

حساث  ًخـوق 1;<6 أأفًصل ; يف مؤرخ 1;<6 مس نة 676 ؿسد أأمص -  نوصايضة. امخوويس الأؿىل اجملوسابإ

حساث ًخـوق 7118 مارس 61 يف مؤرخ 7118 مس نة 8=9 ؿسد أأمص -  جس َريه. وظصق وحصكَبذو رمامو وضبط نوصايضة الأؿىل اجملوس ابإ

حساث املخـوق 7118 مارس 61 يف املؤرخ 7118 مس نة 8=9 ؿسد الأمص بدنلِح ًخـوق :711 ماي 81 يف مؤرخ :711 مس نة 8:;6 ؿسد أأمص -  الأؿىل اجملوس ابإ

 جس َريه. وظصق وحصكَبذو مورما وضبط نوصايضة

 

 . انوجنة امـوَا امخووس َة نوصايضة7.6

 نوصايضة. رمام انوجنة امـوَا امخووس َةًخـوق بضبط ثنؼمي و  :=<6أأكخوبص  79 مؤرخ يف :=<6مس نة  6>68 ؿسد أأمص -

 

 .  املصظس اموظين نوصايضة8.6

 : الأوامص

حس ًخـوق 7118 مارس :7 يف مؤرخ 7118 مس نة 7:> ؿسد أأمص -  واملايل. الإداري ثنؼميو وبضبط نوصايضة وظين مصظس اثابإ

حساث 7118مارس  :7املؤرخ  يف  7118مس نة  7:>ًخـوق بدنلِح الأمص ؿسد  =711ماي  ;7 خ يفرِمؤ  =711س نة م  =718 أأمص ؿسد - مصظس وظين  املخـوق ابإ

 .وبضبط ثنؼميو الإداري واملايل نوصايضة

 

 ة امبسهَة املـاىس امـوَا نوصايضة وامرتبَ.  9.6

 .  : املواهنيأأ

حساث  ;;<6دٌسمرب  <7 مؤرخ يف ;;<6مس نة  <> ؿسد كاهون   -  .املـيس املويم نوصايضةًخـوق ابإ

 امـوَا نورتبَة امبسهَة. بخحوًل املـيس املويم نوصايضة اإىل دار املـومنيًخـوق  6=<6دٌسمرب  86 مؤرخ يف 6=<6مس نة  611 ؿسد كاهون -

حـساث;<)امفعل 6<<6ًخـوق بلاهون املامَة مخرصف س نة  1<<6دٌسمرب  86ؤرخ يف م 1<<6مس نة  666ؿسد كاهون - املـيـس الأؿـىل نوصايضـة وامرتبَـة  ( ًخـوـق ابإ

 .امبسهَة ابماكف
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 : الأوامصب. 

حساث ًخـوق >:<6 جاهفي 61 يف مؤرخ أأمص -  .وامصايضة امبسهَة نورتبَة كويم مـيس ابإ

 ملسٍص املـيس املويم نورتبَة امبسهَة وامصايضَة. ابملاهون الأسايس اخلاصًخـوق  <:<6 دٌسمرب 86 مؤرخ يف <:<6مس نة  :;7 ؿسد أأمص -

 .نوصايضة املويم املـيس بدنؼمي ًخـوق 1967أأكخوبص =7 يف ؤرخم >;<6 مس نة =>8 ؿسد أأمص -

بلرصـ امســَس وابمنسـ بة ملسرسـة حصصـ َح  ايضـةابمنس بة نومـيـس املـويم نوص كاهون الإظارات ًخـوق بضبط 6><6جوان  81 ؤرخ يفم 6><6مس نة  7:6ؿسد  أأمص -

 املـومني واملـوٌلت نورتبَة امبسهَة وامصايضَة بعفاكس.

 املـومني واملـوٌلت نورتبَة امبسهَة بعفاكس. مبسرسة حصص َح اخلاص املاهون الأسايس ًخـوق بضبط 7><6أأفًصل  9 مؤرخ يف 7><6مس نة  <66 ؿسد أأمص -

حساث 8><6سبمترب  68مؤرخ يف  8><6مس نة  :97 ؿسد أأمص - واملـوـٌلت نورتبَـة  مسرسة حصصـ َح املـومـنيبلرص امسـَس و  ابملـيس املويم نوصايضة دعط ًخـوق ابإ

ل.  امبسهَة وامصايضة بعفاكس بعًصلة امخحًو

وَة 69 يف مؤرخ ;><6 مس نة 67; ؿسد أأمص - ؿادة ًخـوق ;><6 جًو  نوصايضة. املويم املـيس ثنؼمي ابإ

وَة 69يف املؤرخ ;><6 مس نة 67; ؿسد الأمص بدنلِح ًخـوق :=<6 أأكخوبص : يف مؤرخ :=<6 مس نة 8>67 ؿسد أأمص - ؿادة املخـوق ;><6 جًو  املويم املـيس ثنؼمي ابإ

 .نوصايضة

 بعفاكس.امبسهَة  وامرتبَة نوصايضة الأؿىل املـيس بدنؼمي ًخـوق 7<<6 أأوت 79 يف مؤرخ 7<<6 مس نة <;:6 ؿسد أأمص -

 امسـَس. بلرص امبسهَة وامرتبَة نوصايضة الأؿىل املـيس بدنؼمي ًخـوق 7<<6 أأوت 79 يف خمؤر 7<<6 مس نة 1>:6 ؿسد أأمص -

 ابماكف. امبسهَة وامرتبَة نوصايضة الأؿىل املـيس بدنؼمي ًخـوق 7<<6 أأوت 79 يف مؤرخ 7<<6 مس نة 6>:6 ؿسد أأمص -

 نوصايضة الأؿىل املـيس بدنؼمي املخـوق 7<<6 أأوت 79 يف املؤرخ 7<<6 س نةم  <;:6 ؿسد الأمص بدنلِح ًخـوق :<<6 جاهفي < يف مؤرخ :<<6 مس نة =7 ؿسد أأمص -

 .بعفاكس امبسهَة وامرتبَة

 الأؿـىل املـيـس بدنؼـمي املخـوـق 7<<6 أأوت 79 يف املـؤرخ 7<<6 مسـ نة 6>:6 ؿـسد الأمـص بدنلـِح ًخـوق 7111 ماي 81 يف مؤرخ 7111 مس نة 9<66 ؿسد أأمص -

 .ابماكف امبسهَة وامرتبَة نوصايضة

يف امرتبَة امبسهَة ويف رمـن  امضيادات اموظنَةورشوط احلعول ؿىل  منؼام ادلراساتالإظار امـام  ًخـوق بضبط ;711يف أأول مارس  ;711مس نة  6<: ؿسد أأمص -

 امصايضة املسومة من كبل املـاىس امـوَا امصاجـة ابمنؼص موزارة امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة.

حساث ;711 جوان ;7 مؤرخ يف ;711مس نة  <7=6 ؿسد أأمص -  .وحبر يف امصايضة وامرتبَة امبسهَة مؤسسة ثـومي ؿال ًخـوق ابإ

 وثنؼميو الإداري واملايل. بلفعةامبسهَة  وامرتبَة املـيس امـايل نوصايضة رمامًخـوق بضبط  ;711سبمترب  67مؤرخ يف  ;711مس نة  7=79ؿسد  أأمص -

متام الأمص ؿسد  >711رب سبمت 79 مؤرخ يف >711مس نة  6=78 ؿسد أأمص - ل مـارس  ;711مسـ نة  6<:ًخـوق بدنلِح واإ الإظـار  املخـوـق بضـبط ;711املـؤرخ يف أأوي

امرتبَة امبسهَة ويف رمـن امصايضـة املسـومة مـن كبـل املـاىـس امـوَـا امصاجــة ابمنؼـص مـوزارة امضـ باب  يف اموظنَة امضيادات ورشوط احلعول ؿىل منؼام ادلراسات امـام

 .امرتبَة امبسهَةوامصايضة و 
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 وحبر يف امصايضة وامرتبَة امبسهَة. بخلَري جسمَة مؤسسات ثـومي ؿالًخـوق  >711أأكخوبص  17 مؤرخ يف >711مس نة  7999 ؿسد أأمص -

 ايلامبسهَة وثنؼمييا الإداري وامل وامرتبَة رمام املـاىس امـوَا نوصايضة ًخـوق بضبط <711سبمترب  69مؤرخ يف  <711مس نة  =9;7 ؿسد أأمص -

 : املصارات. ج

 بدنؼمي ادلراسات ابملـيس املويم نوصايضة.ًخـوق  >;<6أأكخوبص  =7 امضؤون الاجامتؾَة مؤرخ يفو كصار من اكثب ادلوةل نوض باب وامصايضة  -

 .بعفاكسهَة واملـوٌلت نورتبَة امبس بنؼام ادلراسة مبسرسة حصص َح املـومنيًخـوق  7><6افًصل  9 كصار من وزٍص امض باب وامصايضة مؤرخ يف -

 .نوصايضة املويم ابملـيس ادلراسات بدنؼمي املخـوق 1967 أأكخوبص =7 يف املؤرخ املصار بدنلِح ًخـوق 8><6 أأفًصل ;6 يف مؤرخ وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -

 .نوصايضة املويم ابملـيس ادلراسات بدنؼمي قاملخـو >;<6 أأكخوبص =7 يف املؤرخ املصار بدنلِح ًخـوق ;><6 أأوت :7 يف مؤرخ وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -

 امسـَس. بلرص امبسهَة وامرتبَة نوصايضة الأؿىل ابملـيس الأكسام كامئة بضبط ًخـوق 9<<6 مارس 79 يف مؤرخ وامعفوةل وامض باب وامـووم امرتبَة وزٍصي من كصار -

وَة 7 يف مؤرخ وامعفوةل وامض باب امـايل امخـومي وزٍصي من كصار -  بعفاكس. امبسهَة وامرتبَة نوصايضة الأؿىل ابملـيس الأكسام كامئة بضبط ًخـوق ><<6 جًو

 املـاىـس يف املعبـق والامذحـاتت ادلراسـات هؼـام بضـبط ًخـوق ;711جوان  69 يف مؤرخوٍزص امخـومي امـايل و   امبسهَة وامرتبَة وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -

 امبسهَة وامرتبَة صايضةوام امض باب موزارة ابمنؼص امصاجـة امـوَا

وَة 69 يف مؤرخ وامخكنوموجِا امـومي وامبحر امـايل امخـومي وٍزصو  امبسهَة وامرتبَة وامصايضة امض باب وزٍص من كصار - متام بدنلِح ًخـوق =711 جًو  يف املؤرخ املصار واإ

 .امبسهَة وامرتبَة وامصايضة امض باب موزارة ابمنؼص صاجـةام امـوَا املـاىس يف املعبق والامذحاتت ادلراسات هؼام بضبط املخـوق ;711 جوان 69

 امبسهَـة وامرتبَـة نوصايضـة امــايل املـيـس كبل من امللسمة اخلسمات ثـًصفات بضبط ًخـوق 7168 جوان 68 يف مؤرخ املامَة ووٍزص وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -

 .امسـَس بلرص

نومـاىـس امـوَـا نوصايضـة وامرتبَـة  حتَني جساول مسد اسدبلاء امواثئق اخلعوظَةًخـوق ابملعادكة ؿىل  :716 جوان >6كصار من وزٍص امض باب وامصايضة مؤرخ يف  -

 امبسهَة.

 

 احلي اموظين امصاييض . 6.:

 : املواهنيأأ. 

حساث>9)امفعل  :><6ًخـوق بلاهون املامَة مخرصف  9><6 دٌسمرب :7 مؤرخ يف 9><6مس نة  101 ؿسد كاهون -  .املويم امصاييض احلي ( ًخـوق ابإ

 .امصاييضرممة احلي اموظين  ( ًخـوق بضبط 9=)امفعل  6<<6ًخـوق بلاهون املامَة مس نة  1<<6دٌسمرب  86 مؤرخ يف 1<<6مس نة  666 ؿسد كاهون -

 : الأوامصب. 

 .امصاييض املويم احلي جس َري كَفِة و بدنؼمي ًخـوق :><6 أأوت 9 يف مؤرخ :><6 مس نة ;;: ؿسد أأمص -

وَة  76 مؤرخ يف ;><6مس نة  87; ؿسد أأمص - بصام امعفلاتًخـوق بضبط اإجصاءات  ;><6جًو  من ظصف احلي املويم امصاييض. اإ
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 جس َري وكَفِة بدنؼمي املخـوق :><6 أأوت 9 يف املؤرخ :><6 مس نة ;;: ؿسد الأمص بدنلِح ًخـوق <><6 دٌسمرب =6 يف مؤرخ <><6 مس نة 6166 ؿسد أأمص -

 .امصاييض املويم احلي

 .امصاييض اموظين احلي جس َري وظصق بدنؼمي ًخـوق 9<<6 أأكخوبص 61 يف مؤرخ 9<<6 مس نة <768 ؿسد أأمص -

 .جس َريه وكَفِة امصاييض اموظين نوحي واملايل الإداري امخنؼمي بضبط ًخـوق 7116 جاهفي : يف مؤرخ 7116 مس نة 696 ؿسد أأمص -

 .يَلك امخنؼميي نوحي اموظين امصاييضام ًخـوق بضبط  ;711هومفرب  71 مؤرخ يف ;711مس نة  <;81 ؿسد أأمص -

س ناد >711 مارس ; مؤرخ يف >711مس نة  =:9 ؿسد أأمص -  والإؾفاء مهنا ابحلي اموظين امصاييض. اخلعط اموػَفِة ًخـوق بضبط رشوط اإ

 .امصاييض اموظين احلي بآأؾوان اخلاص الأسايس امنؼام ؿىل ابملعادكة ًخـوق >711 هومفرب <6 يف مؤرخ >711 مس نة 9><7 ؿسد أأمص -

 .ابحلي اموظين امصاييض وبضبط رمامو وثنؼميو الإداري واملايل وظصق جس َريهًخـوق  >716ماي  <7مؤرخ يف  >716مس نة  7>;أأمص حكويم ؿسد  -

 

 

 املصكز اموظين نوعب وؿووم امصايضة . 6.;

 : املواهنيأأ. 

حساث>>)امفعل  :><6ًخـوق بلاهون املامَة مخرصف  9><6دٌسمرب  :7 مؤرخ يف 9><6مس نة  616 ؿسد كاهون -  .املصكز املويم نوعب امصاييض ( ًخـوق ابإ

 : الأوامصب. 

 املويم نوعب امصاييض. املصكز جس َري وكَفِة ثنؼمي و رممة بضبط ًخـوق ;><6 جاهفي 61 يف مؤرخ ;><6 مس نة 97 ؿسد أأمص -

 جس َريه. وظصق امصاييض نوعب اموظين املصكز بدنؼمي ًخـوق 8<<6 هومفرب 77 يف مؤرخ 8<<6 مس نة >;78 ؿسد أأمص -

 امصاييض. نوعب اموظين املصكز جسمَة بخلَري ًخـوق 7118 دٌسمرب 78 يف مؤرخ 7118 مس نة 1:;7 ؿسد أأمص -

داري امخنؼمي بضبط ًخـوق 7118 دٌسمرب 78 يف مؤرخ 7118 مس نة 6:;7 سدؿ أأمص -  جس َريه. وظصق امصايضة وؿووم نوعب اموظين نومصكز واملايل الإ

 

 رشكة اههنوض ابمصايضة . 6.>

 : املواهنيأأ. 

حساث  ( ًخـوق:;)امفعل 1=<6ًخـوق بلاهون املامَة مس نة  <><6دٌسمرب  86 مؤرخ يف <><6مس نة  ;;ؿسد  كاهون -  .امعنسوق املويم نوهنوض ابمصايضةابإ

حساث611)امفعل >=<6ًخـوق بلاهون املامَة مخرصف  ;=<6دٌسمرب  86 مؤرخ يف ;=<6مس نة  ;61 ؿسد كاهون -  .امعنسوق املويم نوهنوض ابمصايضة ( ًخـوق ابإ

 :ب. املصاس مي 

حساث ًخـوق 1;<6 جاهفي >7 يف مؤرخ 1;<6 مس نة 6 ؿسدمصسوم  -  نوصايضة. كويم ظنسوق ابإ
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 :الأوامصج. 

وَة ;7 يف مؤرخ 8<<6 مس نة 16;6 ؿسد أأمص -  ابمصايضة. اههنوض رشكة جس َري وظصق بدنؼمي ًخـوق 8<<6 جًو

 ابمصايضة. اههنوض مرشكة امخنؼميي اميَلك بضبط ًخـوق 7111 أأفًصل >6 يف مؤرخ 7111 مس نة 89= ؿسد أأمص -

 .برشكة اههنوض ابمصايضةوالإؾفاء مهنا  اخلعط اموػَفِة وق بضبط رشوط امدسمَة يفًخـ :711جاهفي  61 مؤرخ يف :711مس نة  :9 ؿسد أأمص -

 .ابمصايضة اههنوض رشكة بآأؾوان اخلاص الأسايس امنؼام ؿىل ابملعادكة ًخـوق >711 هومفرب <6 يف مؤرخ >711 مس نة :><7 ؿسد أأمص -

 .ابمصايضة اههنوض رشكة لأؾوان اخلاص الأسايس امنؼام ثنلِح ؿىل ابملعادكة ًخـوق 7166 هومفرب 6 يف مؤرخ 7166 مس نة 7>:8 ؿسد أأمص -

متام ؿىل ابملعادكة ًخـوق 7167 أأكخوبص <6 يف مؤرخ 7167 مس نة 1;:7 ؿسد أأمص -  .ابمصايضة اههنوض رشكة بآأؾوان اخلاص الأسايس امنؼام اإ

 : املصاراتد. 

 وامض باب. ابمصايضة نوهنوض املويم امعنسوق وثسذل ثرصف أأسامَب بضبط ًخـوق >=<6 ماي = يف مؤرخ واملامَة وامخرعَط وامصايضة امض باب وزٍصي من كصار -

 

 املنسوبَة امـامة نوصايضة. 6.=

 : املواهنيأأ. 

حساث ًخـوق <=<6 مارس = يف مؤرخ <=<6 مس نة :9 ؿسد كاهون -  نوصايضة. ؿامة منسوبَة ابإ

حساث  7<<6مارس  81مؤرخ يف  7<<6مس نة  >7كاهون ؿسد  -  وبَة ؿامة نوصايضة.منسًخـوق ابإ

 : الأوامصب. 

وَة : يف مؤرخ <=<6 مس نة 9;< ؿسد أأمص - داري ابمخنؼمي ًخـوق <=<6 جًو  نوصايضة. امـامة نومنسوبَة واملايل الإ

داري ابمخنؼمي ًخـوق 7<<6 هومفرب 81 يف مؤرخ 7<<6 مس نة :766 ؿسد أأمص -  نوصايضة. امـامة نومنسوبَة واملايل الإ

 نوصايضة. امـامة املنسوبَة حبل ًخـوق =<<6 جوان 81 يف مؤرخ =<<6 مس نة 7>68 ؿسد أأمص -

 : املصاراتج. 

حساث ًخـوق 9<<6 جاهفي 77 يف مؤرخ وامعفوةل امض باب وزٍص من كصار - داًرة جلان ابإ  نوصايضة. امـامة ابملنسوبَة مذناظفة اإ
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 بربج امسسًرة و ؿني درامه ةامصايضَ اتاملصكب . 6.<

 .  : املواهنيأأ

حساث7>)امفعل 8<<6ًخـوق بلاهون املامَة مخرصف س نة  7<<6دٌسمرب  <7 مؤرخ يف 7<<6مس نة  677 ؿسد ونكاه - املصكب امـصاييض بـربج امسـسًرة  ( ًخـوق ابإ

 واملصكب امصاييض ادلويل بـني درامه.

 : الأوامصب. 

داري امخنؼمي بضبط ًخـوق 9<<6 أأكخوبص 61 يف مؤرخ 9<<6 مس نة 7691 ؿسد أأمص -  درامه. بـني ادلويل امصاييض نومصكب ايلوامل الإ

داري امخنؼمي بضبط ًخـوق 9<<6 أأكخوبص 61 يف مؤرخ 9<<6 مس نة 7696ؿسد  أأمص -  امسسًرة بربج امصاييض نومصكب واملايل الإ

داري امخنؼـمي بضبط ملخـوقا 9<<6 أأكخوبص 61 يف املؤرخ 9<<6 مس نة 2140 ؿسد الأمص بدنلِح ًخـوق =711 أأكخوبص ; يف مؤرخ =711 مس نة >876 ؿسد أأمص -  الإ

 .درامه بـني ادلويل امصاييض نومصكب واملايل

 : املصاراتج. 

وَة 9 يف مؤرخ واملامَة امبسهَة وامرتبَة وامصايضة امض باب وزٍصي من كصار -  ادلويل امـصاييض املصكـب كبـل مـن امللسمة اخلسمات ثـًصفات بضبط ًخـوق <711 جًو

 .درامه بـني

وَة  68ب وامصايضة ووٍزص املامَة مؤرخ يف كصار من وزٍص امض با -  امللسمة من كبل املصكب امصاييض ادلويل بـني درامه. ثـًصفات اخلسماتًخـوق بضبط  :716جًو

 

 مصاكز أأمـاب املوى. 61.6

 .  : املواهنيأأ

 مبصاكز أأمـاب املوى.ًخـوق  7117جاهفي  76مؤرخ يف  7117مس نة  ;ؿسد أأسايس كاهون -

 :الأوامصب. 

داري امخنؼمي بضبط ًخـوق 7117دٌسمرب 81 يف مؤرخ 7117 مس نة =891 دؿس أأمص -  املوى. أأمـاب مصاكز جس َري وظصق واملايل الإ

حساث ًخـوق 7118 أأفًصل 69 يف مؤرخ 7118 مس نة ;7= ؿسد أأمص -  .بوزًس بس َسي املوى أأمـاب مصكز ابإ

حساث ًخـوق 7118 أأفًصل 69 يف مؤرخ 7118 مس نة >7= ؿسد أأمص -  بلفعة. املوى ابأأمـ مصكز ابإ

حساث ًخـوق 7118 أأفًصل 69 يف مؤرخ 7118 مس نة =7= ؿسد أأمص -  ابملريوان. املوى أأمـاب مصكز ابإ

حساث ًخـوق >711 أأكخوبص 7 يف مؤرخ >711 مس نة 7997 ؿسد أأمص -  .بصادس املوى أأمـاب مصكز ابإ

 .بلبًل ىاملو  أأمـاب مصكز حساثابإ  ًخـوق >711 أأكخوبص 7 يف مؤرخ >711 مس نة 7998 ؿسد أأمص -

حساث ًخـوق <711 أأكخوبص >7 يف مؤرخ <711 مس نة 8776 ؿسد أأمص -  .بلابس املوى أأمـاب مصكز ابإ
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 نوصايضة احذاكم جلنة .66.6

 : الأوامص

حساث ًخـوق ;;<6 أأفًصل 9يف  مؤرخ ;;<6 مس نة =69 ؿسد أأمص -  .نوصايضة احذاكم جلنة ابإ

حساث املخـوق ;;<6 أأفًصل 9 يف املؤرخ ;;<6 مس نة =69 ؿسد الأمص بدنلِح ًخـوق 6><6 سمربدٌ  =6 يف مؤرخ 6><6 مس نة 9:6 ؿسد أأمص -   احـذاكم جلنـة ابإ

 نوصايضة.

 

 امواكةل اموظنَة ملاكحفة ثـاظي املنضعات .67.6

 : الأوامص

 عات.جس َري امواكةل اموظنَة  ملاكحفة ثـاظي املنضًخـوق بدنؼمي وضبط ظصق   =711 جاهفي ;6مؤرخ يف  =711مس نة  618أأمص ؿسد  -

متام بدنلِح ًخـوق 7161 أأفًصل 71 يف مؤرخ 7161 مس نة <7= ؿسد أأمص -  وضـبط بدنؼـمي املخـوـق =711 جـاهفي ;6 يف املـؤرخ 2008 مسـ نة 618 ؿـسد الأمص واإ

 .ثـاظي املنضعات ملاكحفة اموظنَة امواكةل جس َري ظصق

 

 اموظنَة نوثلافة وامصايضة وامـمل املنؼمة .68.6

 : املصارات

  .املنؼمة اموظنَة نوثلافة وامصايضة وامـمل جساول مسد اسدبلاء واثئق ؿىل ًخـوق ابملعادكة 7168سبمترب  7ص امض باب وامصايضة مؤرخ يف كصار من وزٍ -

 

 ثـاوهَة امصايضَني . 69.6

 .  : املواهنيأأ

حساث 7168سبمترب  76مؤرخ يف  7168مس نة  ;8كاهون ؿسد  -  ثـاوهَة امصايضَني. ًخـوق ابإ

  الأوامص:  ب.

داري امخنؼمي بضبط ًخـوق ;716 مارس = يف مؤرخ ;716 مس نة <;8 ؿسد حكويم أأمص -  .جس َريىا وظصق امصايضَني مخـاوهَة واملايل الإ

 

ؿساد رايضيي امنربةمصا. 6.:6  كز حكوٍن واإ

 : املواهني

ؿساد رايضيي امنربة ;716أأفًصل  <6مؤرخ يف  ;716مس نة  88كاهون ؿسد  -  .ًخـوق مبصاكز حكٍون واإ
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 ملضرتكة بني اميَالك امصايضَةامنعوص ا. 6.;6

 : املواهنيأأ. 

 ابدلـَات.( ًخـوق <:<6هومفرب  >)ىـ<>68جٌلدى الأوىل  ;مؤرخ يف  <:<6مس نة  6:9كاهون ؿسد  -

 ابميَلك الأسايس امصاييض والاجامتؾي امرتبوي.ًخـوق  ;><6هومفرب  9مؤرخ يف  ;><6مس نة  7<ؿسد  كاهون -

متام املاهون ؿسد  ==<6 أأوت 7خ يف مؤر ==<6مس نة  1<كاهون أأسايس ؿسد  -  .ابدلـَات واملخـوق >:<6هومفرب  >املؤرخ يف  <:<6مس نة  6:9ًخـوق بدنلِح واإ

متام املاهون ؿسد  7<<6أأفًصل  7مؤرخ يف  7<<6مس نة  :7كاهون ؿسد  -  .ابدلـَاتواملخـوق  <:<6هومفرب  >واملؤرخ يف  <:<6مس نة  6:9ًخـوق ابإ

 امصايضَة. ابميَالك ًخـوق :<<6 فِفصي ; يف مؤرخ :<<6 ةمس ن 66 ؿسد أأسايس كاهون -

احملمــوةل ؿــىل اجلامـــات وادلـَــات امصايضــَة  امضــٌلن الاجامتؾــي ًخـوــق بخكفــل ادلوةل ابصــرتااكت ;<<6دٌســمرب  <مــؤرخ يف  ;<<6مســ نة  =61كــاهون ؿــسد  -

 املينَة.والاصرتااكت بـنوان هؼام جرب الأرضار احلاظةل بسبب حوادث امضلل والأمصاض 

متام ًخـوق 7119 دٌسمرب ; يف مؤرخ 7119 مس نة => ؿسد أأسايس كاهون -  ابميَالك املخـوق :<<6 فِفصي ; يف املؤرخ :<<6 مس نة 66 ؿسد الأسايس املاهون ابإ

 امصايضَة.

وَة  79مؤرخ يف  ;711مس نة  <9كاهون أأسايس ؿسد  - متام املاهون الأسايس ؿسد  ;711جًو  املخـوـق :<<6فِفصي  ;املؤرخ يف  :<<6مس نة  66ًخـوق بدنلِح واإ

 ابميَالك امصايضَة.

ابميَـالك  املخـوـق :<<6فِفـصي  ;املـؤرخ يف  :<<6مسـ نة  66ًخـوق بدنلِح املاهون الأسـايس ؿـسد  ;711دٌسمرب  =6مؤرخ يف  ;711مس نة  <> ؿسد كاهون -

 امصايضَة.

 : ب. املصاس مي

وَـة  69مـؤرخ يف  7166مس نة  ;;مصسوم ؿسد  - متـام املـاهون الأسـايس ؿـسد  7166جًو  املخـوـق :<<6فِفـصي  ;املـؤرخ يف  :<<6مسـ نة  66ًخـوـق بدنلـِح واإ

 .ابميَالك امصايضَة

 : الأوامصج. 

 ابمبالد امخووس َة. امصايضَة واجلامـات ابدلـَات واميَئات ًخـوق ;:<6 هومفرب = يف مؤرخ أأمص -

دارات فنَة رايضَة حساثًخـوق ابإ  >><6جوان  71مؤرخ يف  >><6مس نة  7::ؿسد  أأمص -  .اإ

 : املصاراتد. 

اخملـوةل نومـسٍٍصن امفنَـني نومنخربـات اموظنَـة امللكفـني ابلإدارات  املنح امضـيًصة ًخـوق بضبط ملسار 1<<6دٌسمرب  68كصار من وزٍص امض باب وامعفوةل مؤرخ يف  -

 امفنَة دلى اجلامـات امصايضَة.

سدبلاء امواثئق ابملعادكة ؿىل ًخـوق 7161دٌسمرب  :6هَة مؤرخ يف كصار من وزٍص امض باب وامصايضة وامرتبَة امبس - اخلعوظَة نوجامـات امصايضـَة  جساول مسد اإ

 .ابمنؼص موزارة امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة امصاجـة
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 . ثنؼمي وثعوٍص كعاع امصايضة وامرتبَة امبسهَة7

 .  : املواهنيأأ

 حبٌلًة الأمفاظ وامضـارات الأوملبَة.( ًخـوق <:<6هومفرب  >) <>68جٌلدى الأول ; مؤرخ يف <:<6مس نة  <69كاهون ؿسد  -

وَة  9مؤرخ يف  ;;<6مس نة  =:كاهون ؿسد  - هؼـام امصايضـة  املخـوـق بضـبط 1;<6فِفـصي  <املـؤرخ يف  1;<6مسـ نة  9ًخـوق بدنلِح املصسوم ؿـسد  ;;<6جًو

 ابمبالد امخووس َة. املسهَة

 وامصايضَة. وحمنَة الأوضعة امبسهَةًخـوق بدنؼمي  9=<6أأوت  ;مؤرخ يف  9=<6مس نة  8;كاهون ؿسد  -

 والأوضعة امصايضة. وثعوٍص امرتبَة امبسهَةًخـوق بدنؼمي  9<<6أأوت  8مؤرخ يف  9<<6مس نة  619كاهون ؿسد  -

وَة  >7مؤرخ يف  :711مس نة  9;كاهون ؿسد  - وثعـوٍص امرتبَـة املخـوق بدنؼـمي  9<<6أأوت  8يف  املؤرخ 9<<6مس نة  619ًخـوق بدنلِح املاهون ؿسد  :711جًو

 .امبسهَة والأوضعة امصايضَة

 : ميب. املصاس 

 ابدليورًة امخووس َة.هؼام امصايضة املسهَة ( ًخـوق بخحسًس 1;<6فِفصي  <) <>68صـبان 66مؤرخ يف  1;<6مس نة  9ؿسد مصسوم   -

 : الأوامص. ج

حساث<:<6ماي =) =>68صوال  <7مؤرخ يف  <:<6مس نة  698أأمص ؿسد  -  .ًوم كويم اومليب ( ًخـوق ابإ

 نوفًصق الأومليب امخوويس. الأمفاظ وامضـار الأومليب( ًخـوق بخرعَط <:<6هومفرب  :7) <>68جٌلدي الأوىل  9 مؤرخ يف <:<6مس نة  >89أأمص ؿسد  -

هخاج ؾنس ثورًس بـغ الأهجزة امعاحلة نوصايضة.والأدا بخوكِف اس خزالص املـووم املمصيقًخـوق  9><6جاهفي  9مؤرخ يف  9><6مس نة  8 أأمص ؿسد -  ء ؿىل الإ

 ذات ظبلة كومِة ودومَة. ثؼاىصات رايضَة وص بابَة ًخـوق بدنؼمي ==<6ماي  78مؤرخ يف  ==<6مس نة  7=<أأمص ؿسد  -

حساث 9<<6مارس  >مؤرخ يف  9<<6مس نة  88:أأمص ؿسد  -  ًوم وظين أأومليب. ًخـوق ابإ

حساث  7116دٌسمرب  86 مؤرخ يف 7116مس نة  :<<7ؿسد  أأمص -  وضبط مضمولهتا وحصكَبهتا وسري معويا.انوجنة اموظنَة نوسووك احلضاري ًخـوق ابإ

وَة  >1مؤرخ يف  =711مس نة  =;:7أأمص ؿسد  -  ثـاظي  أأوضعة املوص.ًخـوق بضبط امرشوط امعحَة  وامفنَة  وكَفِة  =711جًو

 : املصاراتد. 

اظني كفاءة مس خوايت خمخوف بخحسًس ًخـوق  =711 هومفرب =6 يف مؤرخ امبسهَة وامرتبَة وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -  .اميواًة بـنوان املوي

 .ًخضمهنا أأن جيب اميت وامبَاتت املوص دفرت وصلك هؼام بخحسًس ًخـوق  =711 هومفرب =6 يف مؤرخ امبسهَة وامرتبَة وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -

 .اميواًة بـنوان املوص اإىل ابمنس بة وامصسلكة امخكوٍن رشوط بضبط ًخـوق <711 مارس 61 يف مؤرخ امبسهَة امرتبَةو  وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -

 .املواص كنش ًخضمهنا أأن جيب اميت وامبَاتت وصلك هؼام بخحسًس ًخـوق 7161 دٌسمرب :6 يف مؤرخ امبسهَة وامرتبَة وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -
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 .  رايضة امنربة8

 

 : الأوامص. أأ 

 اإىل اخلارج. مخنلل امفصق امصايضَة ابمخنؼمي املايلًخـوق  ==<6ماي  78مؤرخ يف  ==<6مس نة  8=<أأمص ؿسد  -

متام الأمص ؿـس 7<<6أأكخوبص  67مؤرخ يف  7<<6مس نة  18=6أأمص ؿسد  - ابمخنؼـمي املـايل املخـوـق  ==<6مـاي  78مـؤرخ يف  ==<6مسـ نة  8=<د ًخـوق بدنلِح واإ

 اإىل اخلارج. مصايضَةمخنلل امفصق ا

 مبؤسسات امخـومي امـايل.املزاومني دلراسات  بصايضيي امنربةًخـوق  ;<<6أأوت  ;7مؤرخ يف  ;<<6مس نة  1;69أأمص ؿسد  -

 امنربة. امنؼام الأسايس اخلاص بصايضييًخـوق بضبط  :711دٌسمرب  <6مؤرخ يف  :711مس نة  1<87أأمص ؿسد  -

س ناد ;711 مارس ;مؤرخ يف  ;711مس نة  =;;أأمص ؿسد  -  امصدط الاس خثنائَة مصايضيي امنربة. ًخـوق بضبط ظصق ورشوط اإ

وَة 71 يف مؤرخ ;716 مس نة 9<61 ؿسد حكويم أأمص -  املـايل ابمخنؼمي املخـوق ==<6 ماي 78 يف املؤرخ ==<6 مس نة 8=< ؿسد الأمص بدنلِح ًخـوق ;716 جًو

ىل امصايضَة امفصق مخنلل  .اخلارج اإ

 : املصاراتب. 

 امنربة. مصايضة اموظنَة انوجنة حصكَبة بضبط ًخـوق 7119 دٌسمرب 79 يف مؤرخ امبسهَة وامرتبَة وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -

متام ًخـوق :711 رسما > يف مؤرخ امبسهَة وامرتبَة وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -  اموظنَة انوجنة حصكَبة بضبط املخـوق 7119 دٌسمرب 79 يف املؤرخ املصار ابإ

 سريىا. وظصق امنربة مصايضة

ن مؤرخ يف  -  برتس مي رايضيي امنربة ابملـاىس امصايضَة.ًخـوق  ;711دٌسمرب  >7كصار من وزٍصي امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة وامرتبَة وامخكٍو

 .امفصدًة امصايضات يف املس هتسف امنربة مصاييض امخسًرب منحة ملسار بضبط ًخـوق ;716 فِفصي :6 يف مؤرخ املامَة ووٍزص وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -

 

 ئز رئاس َة.  جوا9

. الأوامص  : أأ

حساث  >:<6جوان  <7أأمص ؿًل مؤرخ يف  -  نوجسارة امصايضَة. وسام ثوويسًخـوق ابإ

وَة  76مؤرخ يف  <;<6مس نة  9=7أأمص ؿسد  - حساث  <;<6جًو  وسام الاس خحلاق امصاييض.ًخـوق ابإ

وَة  9<<6مس نة  =>69أأمص ؿسد  - حساث  9<<6مؤرخ يف أأول جًو  نوصوح امصايضَة. جائزة رئُس ادليورًةًخـوق ابإ

وَـة  9<<6مسـ نة  =>69ًخـوق بدنلِح الأمص ؿـسد  7111دٌسمرب  >مؤرخ يف  7111مس نة  <==7أأمص ؿسد  - حـساث 9<<6املـؤرخ يف أأول جًو جـائزة  املخـوـق ابإ

 نوصوح امصايضَة. رئُس ادليورًة
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حساث  7118هومفرب  9مؤرخ يف  7118مس نة  <;77أأمص ؿسد  -   ابملنضآ ت امصايضة.نوـناًة  جائزة رئُس ادليورًةًخـوق ابإ

حساث ًخـوق 2004 سبمترب 14 يف مؤرخ 2004 مس نة 2192 ؿسد أأمص -  "امبسهَة وامرتبَة نوصايضة امللاربَة اجلائزة "ابإ

حـساث جـائز املخـوـق  7118هـومفرب  9املـؤرخ يف  7118مس نة  <;77ًخـوق بدنلِح الأمص ؿسد  ;711فِفصي  ;مؤرخ يف  ;711مس نة  917أأمص ؿسد  - ة رئـُس ابإ

 ابملنضآ ت امصايضَة.نوـناًة  ادليورًة

حساث  ;711ماي  81مؤرخ يف  ;711مس نة  :699أأمص ؿسد  - جضـجؽ أأؾوااـا ؿـىل ذمارسـة امنضـاط امبـس   مؤسسـة لأحسـن جـائزة رئـُس ادليورًـةًخـوق ابإ

 وامصاييض.

متام بدنلِح ًخـوق <711 جاهفي 76 يف مؤرخ <711 مس نة 699 ؿسد أأمص - حـساث املخـوـق ;711 مـاي 81 يف املؤرخ ;711 مس نة 99:6 ؿسد الأمص واإ  جـائزة ابإ

 .وامصاييض امبس  امنضاط ذمارسة ؿىل أأؾوااا جضجؽ مؤسسة لأحسن ادليورًة رئُس

 : املصاراتب. 

 بوسام الاس خحلاق امصاييض.ًخـوق  9><6أأفًصل  <6كصار من وزٍص امض باب وامصايضة مؤرخ يف  -

 

 ةالاسدامثر يف كعاع امصايض .:

 .  : املواهنيأأ

 ثـووس" امـاملَـة امصايضـَة ةنـً املس" مرشـوع لإجنـاز اسـدامثر ابثفاكِـة الامزتام يف ندلوةل ابمرتدِط ًخـوق =711 ماي 68 يف مؤرخ =711 مس نة 86 ؿسد كاهون -

 .ثووس ملسًنة امضٌلمَة ابمبحرية

 : الأوامصب. 

 ابملاؿات اخلاظة نورتبَة امبسًنة وامصايضَة.مللذضَات املادًة وػصوف حفغ امعحة والأمن ًخـوق بضبط ا >;<6أأكخوبص  :مؤرخ يف  >;<6مس نة  898أأمص ؿسد  -

وَة  :6مؤرخ يف  7117مس نة  ;=;6أأمص ؿسد  - س ناد مزمـة  7117جًو جصاءات اإ  >اماكئنـة ابحلـي الأوملـيب  املنضـ ئات امصايضـَةسـ خلالل لإ ًخـوق بضبط رشوط واإ

 بصادس. >=<6هومفرب 

 

 : املصاراتج. 

 والأوضعة امصايضَة. املاؿات اخلاظة نورتبَة امبسهَةًخـوق ابملعادكة ؿىل كصاس رشوط  7116سبمترب  =من وزٍص امض باب وامعفوةل وامصايضة مؤرخ يف كصار  -

 .املاؿات اخلاظة نوصايضةًخـوق ابملعادكة ؿىل كصاس رشوط  :711أأكخوبص  =7كصار من وزٍص امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة مؤرخ يف  -

امصايضـَني مـن كبـل  بـر مصاكز امرتبعات وحكوٍنًخـوق ابملعادكة ؿىل كصاس رشوط  ;711جاهفي  8كصار من وزٍص امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة مؤرخ يف  -

 اخلواص.
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 ماكحفة ثـاظي املنضعات .;

 .  : املواهنيأأ

 أأكخوبص <6 يف بباٌرس املـمتسة امصايضة، جمال يف املنضعات ملاكحفة ادلومَة الثفاكِة ؿىل ابملوافلة ًخـوق ;711أأكخوبص  =7مؤرخ يف  ;711مس نة  6;كاهون ؿسد  -

 .وامثلافة وامـمل نورتبَة املخحسة الأدم ملنؼمة امـام نومؤمتص وامثالزني امثامثة ادلورة ذالل :711

 .امصايضة جمال يف املنضعات ثـاظي مباكحفة ًخـوق  >711 أأوت = يف مؤرخ >711 مس نة 9: ؿسد كاهون -

 : الأوامصب. 

وَة 76 يف مؤرخ =711 مس نة 6=;7 ؿسد أأمص - جصاءات ورشوط امصايضة جمال يف احملؼورة واموسائل املواد لس خـٌلل امرتدِط حالت بضبط ًخـوق =711 جًو  واإ

س ناده  .اإ

 امصايضة جمال يف املنضعات ثـاظي ماكحفة هعاق يف ةامبَوموجِ امـَنات أأذش وظصق مـاًري بضبط ًخـوق =711 دٌسمرب 77 يف مؤرخ =711 مس نة >8<8 ؿسد أأمص -

وَة 76 يف املؤرخ =711 مس نة 6=;7 ؿسد الأمص بدنلِح ًخـوق <711 دٌسمرب 7 يف مؤرخ <711 مس نة 7;;8 ؿسد أأمص -  حالت بضبط املخـوق =711 جًو

جصاءات ورشوط امصايضة جمال يف احملؼورة واموسائل املواد لس خـٌلل امرتدِط س ناده واإ  .اإ

متام بدنلِح ًخـوق 7161 جوان > يف مؤرخ 7161 مس نة 6968 ؿسد أأمص - وَة 76 يف املؤرخ =711 مس نة 6=;7 ؿسد الأمص واإ  حالت بضبط املخـوق =711 جًو

جصاءات ورشوط امصايضة جمال يف احملؼورة واموسائل املواد لس خـٌلل امرتدِط س ناده واإ  .اإ

وَة : يف مؤرخ 7161 مس نة 8<;6 ؿسد أأمص -  .املنضعات ثـاظي مصاكبة ملٌلرسة وامخآأىَل امخكٍون دمت صيادات اإس ناد رشوط بضبط ًخـوق 7161 جًو

 ثآأجري أأؾضاء فصق املصاكبة وامخفلس مخـاظي املنضعات يف اجملال امصاييضًخـوق بضبط هؼام  7169جاهفي  61مؤرخ يف  7169مس نة  9:أأمص ؿسد  -

وَة =6 يف مؤرخ ;716 مس نة :;66 ؿسد حكويم أأمص - متام بدنلِح ًخـوق ;716 جًو  بضبط املخـوق 7169 جاهفي 61 يف املؤرخ 7169 مس نة 9: ؿسد الأمص واإ

 .امصاييض اجملال يف املنضعات مخـاظي وامخفلس املصاكبة فصق أأؾضاء ثآأجري هؼام

 

 : املصاراتج. 

 يف الأصزاص ؿىل احملؼورة واموسائل املواد كامئة بضبط ًخـوق =711 ماي > يف مؤرخ امـمومِة امعحة ووٍزص امبسهَة بَةوامرت  وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -

 .امصايضة جمال

 ماكحفة اإظار يف وحمخواه نوصايضَني امبَوموجِة امـَنات أأذش حمرض صلك بضبط ًخـوق <711 فِفصي ;6 يف مؤرخ امبسهَة وامرتبَة وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -

 امصايضة جمال يف املنضعات ثـاظي

 امصايضة يف املس خـمةل نوحَواتت ابمنس بة امـَينات أأذش حمرض صلك بضبط ًخـوق <711 فِفصي ;6 يف مؤرخ امبسهَة وامرتبَة وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -

 .امصايضة جمال يف املنضعات ثـاظي ماكحفة اإظار يف وحمخواه

 واموسائل املواد كامئة بضبط ًخـوق <711 مارس 7 يف مؤرخ امـمومِة امعحة ووٍزص املائَة واملوارد امفالحة ووٍزص امبسهَة وامرتبَة وامصايضة بامض با وزٍص من كصار -

 .اخلَل س باكات ويف امفصوس َة رايضة يف املس خـمةل اخلَول ؿىل احملؼورة
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وَة ;7 يف مؤرخ امـمومِة امعحة ووٍزص امبسهَة وامرتبَة وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -  يف الأصزاص ؿىل احملؼورة واموسائل املواد كامئة بضبط ًخـوق 7161 جًو

 .امصايضة جمال

 .امصايضة جمال يف الأصزاص ؿىل احملؼورة واموسائل املواد كامئة بضبط ًخـوق 7168 ماي =7 يف مؤرخ امعحة ووٍزص وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -

امـسد الأكىص نومآأمورايت اميت ميكن أأن ًلوم هبا لك ؾضو من أأؾضاء ًخـوق بضبط  7169أأوت  =7وامصايضة واملصأأة والأرسة مؤرخ يف كصار من وزٍص امض باب  -

 فصق املصاكبة وامخفلس.

 

III.  كعاع امض باب 

 ىَالك ومؤسسات امض باب وامعفوةل . 6

.  :  املصاس مي أأ

 .نوض باب امـمومِة ابميَالك قًخـو 7166 هومفرب : يف مؤرخ 7166 مس نة <66 ؿسد مصسوم -

 : الأوامصب. 

حساث ًخـوق 7167 دٌسمرب =6 يف مؤرخ 7167 مس نة 8811 ؾـسد أأمص -  .نوض باب معومِة مؤسسات ابإ

 .نوض باب امـمومِة املؤسسات جس َري وظصق واملايل الإداري امخنؼمي بضبط ًخـوق 7168 جاهفي >6 يف مؤرخ 7168 مس نة 7;: ؿسد أأمص -

 : املصاراتج. 

وَة 61 يف مؤرخ املامَة ووٍزص وامصايضة امض باب وزٍص من ركصا - كامة مـاممي بضبط ًخـوق 7168 جًو  .نوض باب امـمومِة ابميَالك الإضافِة واخلسمات والإؿاصة الإ

ملؤسسـات امضـ بابَة ذات مصاكـز ًخـوـق ابمرتدـِط ملـسٍصي ا :716جـاهفي  =7كصار من وزٍص امض باب وامصايضة واملصأأة والأرسة ووٍزص الاكذعاد واملامَة مـؤرخ يف  -

ًواء أأؾوان كوات اجلُش اموظين وكوات الأمن ادلاذًل وادلًواهة واذلاًة املسهَةالإكامة ومصاكز امرتبعات والاظعَاف وامخرَمي يف  جمات مبناس بة الاهخزاابت امدرشًـَة  اإ

 7169وامصئاس َة مس نة 

 

 .  اجملوس الأؿىل نوض باب6.6

 .  : الأوامصأأ

حساث ًخـوق 6;<6 فِفصي 79 يف مؤرخ 6;<6 مس نة 9< ؿسد أأمص -  نوض باب. ؿوَا جلنة ابإ

حساث امعادر 6;<6 فِفصي 79 يف املؤرخ 6;<6 مس نة 9< ؿسد الأمص بدنلِح ًخـوق 6;<6 مارس 81 يف مؤرخ 6;<6 مس نة ;69 ؿسد أأمص -  نوض باب. ؿوَا جلنة ابإ

حساث ًخـوق 1<<6 مارس 77 يف مؤرخ 1<<6 مس نة 71: ؿسد أأمص -  .ارمارم وضبط وثنؼمييا نوض باب هجوًة وجمامس أأؿىل وسجم ابإ

حساث ًخـوق :<<6 مارس ; يف مؤرخ :<<6 مس نة ;91 ؿسد أأمص -  .وظصق جس َريه حصكَبذو وبضبط نوض باب وظين جموس ابإ
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حساث ><<6أأفًصل  =7مؤرخ يف  ><<6مس نة  88>أأمص ؿسد  -  ريه.وضبط رمامو وحصكَبذو وظصق جس َ اجملوس الأؿىل نوض باب ًخـوق ابإ

حـساث ><<6أأفًصـل  =7املؤرخ يف  ><<6مس نة  88>ًخـوق بدنلِح الأمص ؿسد  :711 جوان ;مؤرخ يف  :711مس نة  <1>6أأمص ؿسد  - اجملوـس الأؿـىل  املخـوـق ابإ

 .وضبط رمامو وحصكَبذو وظصق جس َريه نوض باب

 

 املصظس اموظين نوض باب. 7.6

 : الأوامص

حساث  7117ماي  69مؤرخ يف  7117مس نة  9=61أأمص ؿسد  -  وبضبط ثنؼميو الإداري واملايل. " مصظس وظين نوض باب"ًخـوق ابإ

داري واملايلًخـوق بضبط  ;711أأفًصل  68مؤرخ يف  ;711مس نة  6197أأمص ؿسد  -  نومصظس اموظين نوض باب.  امخنؼمي الإ

 

 . املـيس امـايل نوخنض َط امض بايب وامثلايف ببرئ امباي8.6

 .  : املواهنيأأ

حساث >;<6دٌسمرب  81مؤرخ يف  >;<6نة مس   >:كاهون ؿسد  -  .ببرئ امبايلإظارات امض باب  مـيس كويم ًخـوق ابإ

دماج خـوقً  :<<6 جاهفي 7 يف مؤرخ :<<6 مس نة : ؿسد كاهون -  امس ؿوهيا ًعوق واحسة معومِة مؤسسة يف امثلايف نوخنض َط امـايل واملـيس نوض باب الأؿىل املـيس ابإ

 وامثلايف. امض بايب نوخنض َط امـايل املـيس

 : الأوامصب. 

ظارات املومِة الأسايس نومسرسة املاهون بضبط ًخـوق 7><6 ماي 61 يف مؤرخ 7><6 مس نة 7>6 ؿسد أأمص -  امباي. ببرئ امض باب مالإ

داري ابمخنؼمي ًخـوق 7<<6 أأوت 8 يف مؤرخ 7<<6 مس نة 6999 ؿسد أأمص -  .نوض باب الأؿىل نومـيس واملايل الإ

 : املصاراتج. 

 امباي. املسرسة املومِة لإظارات امض باب ببرئًخـوق بدنؼمي  7><6ماي  61ص امض باب وامصايضة مؤرخ يف كصار من وزٍ -

 

 . اموحسات امس َاحِة اخملععة نوض باب9.6

 : الأوامص

حساث وحسة ثرصف حسب الأىساف لإجناز مرشوع  7119سبمترب  >7مؤرخ يف  7119مس نة  :787أأمص ؿسد  - اخملععة  احِةاههنوض ابموحسات امس ًَخـوق ابإ

 نوض باب وبضبط ثنؼمييا وظصق سريىا.

حـساث 7119سـبمترب  >7املـؤرخ يف  7119مسـ نة  :787ًخـوق بدنلـِح الأمـص ؿـسد  :711جوان  >7مؤرخ يف  :711مس نة  99=6أأمص ؿسد  - وحـسة  املخـوـق ابإ

 وظصق سريىا. حسب الأىساف لإجناز مرشوع اههنوض ابموحسات امس َاحِة اخملععة نوض باب وبضبط ثنؼمييا ثرصف
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 .  جوائز رئاس َة7

 .  : الأوامصأأ

حساث  6=<6مارس  <مؤرخ يف  6=<6مس نة  :86أأمص ؿسد  -  .وسام اس خحلاق امض بابًخـوق ابإ

حساث  6<<6مارس  71مؤرخ يف  6<<6مس نة  961أأمص ؿسد  -  جائزة ؿًل امبويوان"." مىنوض باب جس جائزة رئُس ادليورًةًخـوق ابإ

 : املصاراتب. 

حساث  6=<6مس نة  :86ًخـوق بضبط ظصق ثعبَق الأمص ؿسد  9=<6مارس  6ن وزٍص امض باب وامصايضة مؤرخ يف كصار م -  وسام اس خحلاق امض باب.املخـوق ابإ

 

 كصارات مفائسة امض باب. 8

. الأوامص :  أأ

حساث  :716دٌسمرب  7مؤرخ يف  :716مس نة  ;6<6أأمص حكويم ؿسد  - جصاءا "بعاكة صاب"ًخـوق ابإ بصام اثفاكِات الاهخفاع ابمذَازاهتا.وبضبط رشوط واإ  ت اإ

 ب. املصارات :

ن  9=<6أأكخوبص  :كصار من وزٍص امض باب وامصايضة مؤرخ يف  -  نوض باب. انوجنة اموظنَة نوس نة ادلومَةًخـوق بخكٍو

 املوهجة نوض باب. مي الأوضعة امرتفهيَةثنؼ ًخـوق ابملعادكة ؿىل كصاس رشوط :711أأكخوبص  =7كصار من وزٍص امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة مؤرخ يف  -

 ذارج ادليورًة. ثنؼمي امصحالت امض بابَةًخـوق ابملعادكة ؿىل كصاس رشوط  :711أأكخوبص  =7كصار من وزٍص امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة مؤرخ يف  -

 وامفضاءات امصايضَة.  ددول الأصزاص املـوكني اإىل املالؾبة ًخـوق مبجاهَ ;711جــاهفي  8كصار من وزٍص امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة مؤرخ يف  -

ملاء ًخـوق 7168 هومفرب 76 يف مؤرخ وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -  امـصحالت ثنؼـمي رشوط كصاس ؿىل ابملعادكة املخـوق :711 أأكخوبص =7 يف املؤرخ املصار ابإ

 .ادليورًة ذارج امض بابَة

 

 الاسدامثر يف كعاع امض باب  .9

 : ملصاراتا

 وامباؾثني اخلواص يف كعاع امض باب وامعفوةل. دمَل املسدمثٍصنًخـوق ابملعادكة ؿىل  =<<6مارس  86كصار من وزٍص امض باب وامعفوةل مؤرخ يف  -

 .اخلاظةمؤسسات امض باب  املخـوق ببـر ًخـوق ابملعادكة ؿىل كصاس امرشوط 7116جوان  76كصار من وزٍص امض باب وامعفوةل وامصايضة مؤرخ يف  -

 مؤسسات امض باب اخلاظة. ًخـوق ابملعادكة ؿىل كصاس رشوط اإحساث :711أأكخوبص  =7كصار من وزٍص امض باب وامعفوةل وامصايضة مؤرخ يف  -

حـساث ;711جاهفي  8كصار من وزٍص امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة مؤرخ يف  - َـة ملأظفـال امفضـاءات امرتفهي  ًخـوق ابملعـادكة ؿـىل كـصاس امرشـوط املخـوـق ابإ

 من كبل اخلواص. وامض باب
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IV رايضة( –. امنعوص املضرتكة)ص باب 

 رايضة( –اميَالك واملؤسسات املضرتكة )ص باب  . 6

 .  : الأوامصأأ

حساث =;<6ماي  86مؤرخ يف  =;<6مس نة  769أأمص ؿسد  -  جامتؾَة.يف املؤسسات امـمومِة امخابـة مكذابة ادلوةل نوض باب وامصايضة وامضؤون الا دعط ًخـوق ابإ

 ؤسسات امخابـة موزارة امض باب وامصايضة.نومـاىس وامل اموػَفِة ابخلعطخـوق ً  9><6هومفرب  7ؤرخ يف م 9><6مس نة  ::<أأمص ؿسد  -

متام الأمص ؿسد  6=<6ماي  68مؤرخ يف  6=<6مس نة 78;أأمص ؿسد  -  وػَفِـةام اخلعط املخـوق بضبط 9><6هومفرب  7املؤرخ يف  9><6مس نة  ::<ًخـوق بدنلِح واإ

 ؤسسات امخابـة موزارة امض باب وامصايضة.نومـاىس وامل

ةًخـوق بضبط  :<<6فِفصي  71مؤرخ يف  :<<6مس نة  ;86أأمص ؿسد  - داًر وزارة امضـ باب وامعفـوةل واملؤسسـات امـمومِـة  امـيت جيـوز ملعـاحل كامئة امضيادات الإ

 واملنضآ ت امـمومِة امصاجـة ميا ابمنؼص اإسساؤىا نومخـاموني مـيا.

س نادىا ورشوط اموػَفِة اخلعط بضبط ًخـوق =711 جوان ;6 يف مؤرخ =711 مس نة 7896 ؿسد أأمص - ـة الاجامتؾَـة ابملؤسسـات بـنوااـا اخملـوةل واملـنح اإ  امرتبًو

 .واملس نني وامعفوةل والأرسة املصأأة وصؤون امبسهَة وامرتبَة وامصايضة امض باب موزاريت امخابـة

 : املصاراتب. 

ىلًخـوق بضبط  7117جوان  :7ض باب وامعفوةل وامصايضة مؤرخ يف كصار من وزٍص ام  - ابملؤسسات واملنضآ ت امـمومِة امخابــة هؼام وحسة امبحر  مـاًري الارثلاء اإ

 موزارة امض باب وامعفوةل وامصايضة.

اخلعوظـَة نومؤسسـات اخلاضــة  اسـدبلاء امواثئـقجـساول مـسد ًخـوق ابملعادكة ؿىل  :711مارس  :كصار من وزٍص امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة مؤرخ يف  -

 لإرشاف وزارة امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة.

 

 . اجملوس الأؿىل نوض باب وامصايضة6.6

 .  : الأوامصأأ

حساث ًخـوق 6><6 أأوت 67 يف مؤرخ 6><6 مس نة >81 ؿسد أأمص -  وامصايضة. نوض باب الأؿىل اجملوس ابإ

حساث ًخـوق 9><6 جاهفي =7 يف مؤرخ 9><6 مس نة ;9 ؿسد أأمص -  وامصايضة. نوض باب هجوًة وجمامس أأؿىل جموس ابإ

حساث ًخـوق =711 جوان 7 يف مؤرخ =711 مس نة 6;71 ؿسد أأمص -  وحصكَبذـو رمامـو وضـبط وامرتفِـو امبسهَة وامرتبَة وامصايضة وامعفوةل نوض باب الأؿىل اجملوس ابإ

 .جس َريه وظصق

 : املصاراتب. 

 وامصايضة. نوض باب اجليوًة واجملامس الأؿىل نومجوس املارة امكذابة جس َري ظصق بضبط ًخـوق ;><6 سبمترب <7 يف مؤرخ ايضةوامص امض باب وزٍص من كصار -
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 اجملوس اموظين ملأوضعة امعَفِة. 7.6

. ا  : لأوامصأأ

حساث ًخـوق :<<6 ماي 77 يف مؤرخ :<<6 مس نة 61< ؿسد أأمص - وضعة وظين جموس ابإ  جس َريه. وظصق صكَبذووح رمامو وضبط امعَفِة ملأ

حـساث املخـوـق :<<6 مـاي 77 يف املـؤرخ :<<6 مسـ نة 61< ؿـسد الأمص بدنلِح ًخـوق =711 مارس 79 يف مؤرخ =711 مس نة ==> ؿسد أأمص -  وظـين جموـس ابإ

وضعة  .جس َريه وظصق وحصكَبذو رمامو وبضبط امعَفِة ملأ

 

ظارات امض باب8.6  مرتبَة امبسهَةوامصايضة وا . املصكز اموظين مخكوٍن ورسلكة اإ

 .  : الأوامصأأ

حساث ًخـوق 7118 أأكخوبص 69 يف مؤرخ 7118 مس نة >767 ؿسد أأمص -  واملايل. الإداري ثنؼميو وبضبط امصايضة لإظارات وامصسلكة نوخكوٍن وظين مصكز ابإ

ن اموظين املصكز جسمَة بخلَري ًخـوق =711 جاهفي 7 يف مؤرخ 2008 مس نة 79 ؿسد أأمص -  وظـصق واملايل الإداري ثنؼميو وبضبط امصايضة راتلإظا وامصسلكة نوخكٍو

 .جس َريه

ن مصاحل وضبط ادلدول مناػصات بدنؼمي ًخـوق <711 جاهفي ;7 يف مؤرخ <711 مس نة >=6 ؿسد أأمص -  امض باب اإظارات ورسلكة مخكوٍن اموظين ابملصكز امخكٍو

 .امبسهَة وامرتبَة وامصايضة

ن امـوظين ابملصكـز سـ خثنائَةلإ ا والأؾـٌلل املسرسـني الأؾـوان أأظـناف خمخوـف ثآأجري هؼام بضبط ًخـوق 7161 جاهفي 66 يف مؤرخ 7161 مس نة 1; ؿسد أأمص -  مخكـٍو

 امبسهَة وامرتبَة وامصايضة امض باب اإظارات لكةسور

 : املصاراتب. 

ابملصكـز امـوظين  ولات امخكوًنِـة ودورات امصسـلكةثـًصفات احلًخـوق بضبط  ;711أأفًصل  67كصار من وزٍصي امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة واملامَة مؤرخ يف  -

ن وامصسلكة لإظارات امصايضة.  نوخكٍو

متـام املـصار املـؤرخ يف  ;711أأكخـوبص  =7كصار من وزٍصي امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة واملامَـة مـؤرخ يف  - ثـًصفـات املخـوـق بضـبط  ;711أأفًصـل  67ًخـوـق ابإ

ن وامصسلكة لإظارات امصايضة. احلولات امخكوًنِة ودورات امصسلكة  ابملصكز اموظين نوخكٍو

وَة  9كصار من وزٍصي امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة واملامَة مؤرخ يف  - نِـة  مـاممي امدسجَل مبصاحـل امخكـوٍنًخـوق بضبط  <711جًو وثـًصفـات احلولـات امخكًو

ن ورسلكة اإظارات امض باب وا  .مصايضة وامرتبَة امبسهَةودورات امصسلكة ابملصكز اموظين مخكٍو

 

 املصكز امثلايف وامصاييض نوض باب ابملزنه. 9.6

 .  : املواهنيأأ

حـساث 6>)امفعـل 8<<6ًخـوـق بلـاهون املامَـة مخرصـف سـ نة  7<<6دٌسمرب  <7مؤرخ يف  7<<6مس نة  677كاهون ؿسد  - " املصكـز امثلـايف وامـصاييض ( ًخـوـق ابإ

 .نوض باب ابملزنه"
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 ًخـوـق امضــبَة امعـني مجيورًة وحكومة امخووس َة ادليورًة حكومة بني رسائل ثبادل ؿىل ابملوافلة ًخـوق 7161 أأفًصل 71 يف مؤرخ 7161 ةمس ن <6 ؿسد كاهون -

جناز  .امسادس ابملزنه نوض باب وامصاييض امثلايف املصكز حصممي مرشوع ابإ

 : الأوامصب. 

داري امخنؼمي بضبط ًخـوق 8<<6 دٌسمرب 68 يف مؤرخ 8<<6 مس نة 79:7 ؿسد أأمص -  .ابملزنه نوض باب وامصاييض امثلايف نومصكز املايل و الإ

وَة 6 يف مؤرخ =711 مس نة 6=79 ؿسد أأمص - داري امخنؼمي بضبط ًخـوق =711 جًو  .ابملزنه نوض باب وامصاييض امثلايف نومصكز واملايل الإ

 : املصاراتج. 

 وامـصاييض امثلـايف املصكـز كبـل مـن امللسمـة اخلـسمات ثـًصفـات بضـبط ًخـوـق <711 فِفصي : يف مؤرخ مَةواملا امبسهَة وامرتبَة وامصايضة امض باب وزٍصي من كصار -

 .ابملزنه نوض باب

 

 مصكز ادلراسات وامبحوث وامخوزَق نوض باب وامعفوةل وامصايضة .6.:

. ا  : ملواهنيأأ

حساث ًخـوق 9<<6 جاهفي 86 يف مؤرخ 9<<6 مس نة :6 ؿسد كاهون -  .وامصايضة وامعفوةل نوض باب وامخوزَق امبحوثو  ادلراسات مصكز ابإ

 : الأوامصب. 

 وامعفـوةل نوضـ باب وامخوزَق وامبحوث مصكز ادلراسات جس َري وظصق واملايل الإداري امخنؼمي بضبط ًخـوق :<<6 مارس ; يف مؤرخ :<<6 مس نة :91 ؿسد أأمص -

 وامصايضة.

 وامصايضة. وامعفوةل نوض باب وامخوزَق وامبحوث ادلراسات زمصك حبل ًخـوق 7118 مارس 86 يف مؤرخ 7118 مس نة ;>> ؿسد أأمص -

 ادلراسـات مصكـز حبـل املخـوـق 7118 مارس 86 يف املؤرخ 7118 مس نة ;>> ؿسد الأمص بدنلِح ًخـوق :711 مارس 86 يف مؤرخ :711 مس نة 7>61 ؿسد أأمص -

 وامصايضة. وامعفوةل نوض باب وامخوزَق وامبحوث

 

 ة نوض باب وامصايضة املنسوبَات اجليوً. 6.;

 .  : املواهنيأأ

حـساث :;)امفعـل  8<<6ًخـوق بلاهون املامَـة مخرصـف سـ نة  7<<6دٌسمرب  <7مؤرخ يف  7<<6مس نة  677كاهون ؿسد  - منـسوبَات هجوًـة نوضـ باب ( ًخـوـق ابإ

 وامعفوةل.

 : الأوامصب. 

س ناد ىاثو اخلعة ا اخلعة اموػَفِةًخـوق بضبط  ;><6فِفصي  66مؤرخ يف  ;><6مس نة  668أأمص ؿسد  - مخابـة نومعاحل اخلارجِة موزارة امض باب وامصايضة وبدنؼمي اإ

 وثآأجريىا.

دارات رمام ًخـوق بدنؼمي وضبط 8=<6 دٌسمرب 69 يف مؤرخ 8=<6 مس نة <<66 ؿسد أأمص -  وامصايضة. نوض باب اجليوًة الإ
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دارات بدنؼمي ًخـوق 7<<6 أأفًصل 68 يف مؤرخ 7<<6 مس نة >=; ؿسد أأمص -  مضمولهتا. وضبط وامعفوةل نوض باب ًةاجليو  الإ

داري امخنؼمي بضبط ًخـوق 8<<6 ماي 61 يف مؤرخ 8<<6 مس نة <667 ؿسد أأمص -  وامعفوةل. نوض باب اجليوًة املنسوبَات جس َري وظصق واملايل الإ

داري امخنؼـمي بضـبط املخـوـق 8<<6 مـاي 61 يف املؤرخ 8<<6 مس نة <667 ؿسد الأمص بدنلِح ًخـوق 9<<6 أأكخوبص 8 يف مؤرخ 9<<6 مس نة 71:8 ؿسد أأمص -  الإ

 وامعفوةل. نوض باب اجليوًة املنسوبَات جس َري وظصق واملايل

متام الأمص ؿـسد  ><<6أأكخوبص  ;مؤرخ يف  ><<6مس نة  =<<6أأمص ؿسد  - داري املخـوـق بضـبط  8<<6مـاي  61املـؤرخ يف  8<<6مسـ نة  <667ًخـوق ابإ امخنؼـمي الإ

 وامعفوةل. نوض باباجليوًة  املنسوبَاتوظصق جس َري  واملايل

حساث  7116أأفًصل  61مؤرخ يف  7116مس نة  :6=أأمص ؿسد  -  منوبة.نوض باب وامعفوةل وامصايضة بولًة منسوبَة هجوًة ًخـوق ابإ

 مضمولهتا. وضبط وامعفوةل نوض باب اجليوًة املنسوبَات جسمَة بخلَري ًخـوق 7118 أأكخوبص >7 يف مؤرخ 7118 مس نة 7778 ؿسد أأمص -

داري امخنؼمي بضبط ًخـوق 7119 أأكخوبص 9 يف مؤرخ 7119مس نة  1>78ؿسد  أأمص -  نوصايضة. اجليوًة املنسوبَات جس َري وظصق واملايل الإ

 .امضمولهت وضبط نوصايضة اجليوًة املنسوبَات جسمَة بخلَري ًخـوق :711 جوان >7 يف مؤرخ :711 مس نة 98=6 ؿسد أأمص -

داري امخنؼمي بضبط ًخـوق =711 انجو  7 يف مؤرخ =711 مس نة 7;71 ؿسد أأمص -  امبسهَة وامرتبَة وامصايضة نوض باب اجليوًة املنسوبَات جس َري وظصق واملايل الإ

 

 : املصاراتج. 

ة امخابـة موزارة امض باب وامصايضة.  املنعلة امرتابَةًخـوق بضبط  9=<6جاهفي  81كصار من وزٍص امض باب وامصايضة مؤرخ يف  -  ومصاكز الإدارات اجليًو

ني نوض باب وامصايضة. بخفوًغ حق الإمضاءًخـوق  9=<6جاهفي  81كصار من وزٍص امض باب وامصايضة مؤرخ يف  -  مفائسة املسٍٍصن اجليًو

حساث ًخـوق ><<6 ماي 8 يف مؤرخ وامعفوةل امض باب وزٍص من كصار - داًرة جلان ابإ  .هجوًة مذناظفة اإ

ة نوصايضة. جساول مسد اسدبلاء امواثئقابملعادكة ؿىل  ًخـوق 7118دٌسمرب  67كصار من وزٍص امصايضة مؤرخ يف  -  اخلعوظَة نومنسوبَات اجليًو

ـة  جـساول مـسد اسـدبلاء امواثئـقًخـوق ابملعادكة ؿـىل  ;711أأفًصل  67كصار من وزٍص امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة مؤرخ يف  - اخلعوظـَة نومنـسوبَات اجليًو

 نوض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة.

ـة نومنـسوبَات اخلعوظـَة امواثئـق اسدبلاء مسد جساول حتَني ؿىل ابملعادكة ًخـوق >716 مارس 76 يف مؤرخ وامصايضة امض باب صؤون وزٍصة من كصار -  اجليًو

 .وامصايضة امض باب مضؤون

 ض باب وامصايضة امخابـة موزارة ام املـاىس امـوَا . 6.>

 .  : الأوامصأأ

املعامب بو بـغ أأظـناف الأؾـوان املبـارشٍن نوـمـل ابملـاىـس امخابــة  ثوكِت امـمل الأس بوؾيًخـوق بضبط  9><6هومفرب  7مؤرخ يف  9><6مس نة  >:<أأمص ؿسد  -

 موزارة امض باب وامصايضة.
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ثوكِـت امـمـل املخـوـق بضـبط  9><6هـومفرب  7املـؤرخ يف  9><6مسـ نة  >:<ًخـوـق بدنلـِح الأمـص ؿـسد  =><6مارس  ;6مؤرخ يف  =><6مس نة  >87أأمص ؿسد  -

 املعامب بو بـغ أأظناف الأؾوان املبارشٍن نوـمل ابملـاىس امخابـة موزارة امض باب وامصايضة. الأس بوؾي

متام ا 6=<6ماي  68مؤرخ يف  6=<6مس نة 78;أأمص ؿسد  -  اموػَفِـة اخلعط املخـوق بضبط 9><6هومفرب  7املؤرخ يف  9><6مس نة  ::<لأمص ؿسد ًخـوق بدنلِح واإ

 ؤسسات امخابـة موزارة امض باب وامصايضة.نومـاىس وامل

متام الأمص ؿـسد  ًخـوق بدنلِح  8=<6ماي  71مؤرخ يف  8=<6مس نة  7<9أأمص ؿسد  -  ةابخلعـط اموػَفِـاملخـوـق  6=<6مـاي  68املـؤرخ يف  6=<6مسـ نة  78;واإ

 امخابـة موزارة امض باب وامصايضة. واملؤسسات ابملـاىس

 : ملصاراتب. ا

املعبـق يف املـاىـس امـوَـا  هؼـام ادلراسـات والامذحـاتتًخـوق بضبط  ;711جوان  69كصار من وزٍص امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة وامخـومي امـايل مؤرخ يف  -

 َة امبسهَة.امصاجـة ابمنؼص موزارة امض باب وامصايضة وامرتب 

 

V .   املوارد امبرشًة 

 الإظار امبَساقويج .6

 سكل امخـومي .6.6

 سكل امخـومي )كعاع امصايضة وامرتبَة امبسهَة( .6.6.6

 : املواهنيأأ. 

 .بس  راييض ثـاظي رمنة مصيبًخـوق بدنؼمي  >;<6أأوت  :مؤرخ يف  >;<6مس نة  ;8 كاهون ؿسد -

 : الأوامصب. 

حساث  ;:<6سبمترب  79ص الأكرب رئُس احلكومة مؤرخ يف أأمص من اموزٍ -  صيادة مـمل ومـومة امرتبَة امبسهَة وامصايضة.ًخـوق ابإ

حساث  1957دٌسمرب 18مؤرخ يف  >:<6مس نة  6:8 أأمص ؿسد -  صيادة دومَة نوممصهني امصايضَني.ًخـوق ابإ

ابملـاهون اخلـاص ًخـوـق  <:<6أأفًصـل  68مـؤرخ يف  <:<6مسـ نة  8<ؿـسد  ًلذيضـ خبـصق أأحـاكم الأمـص 8;<6 جـاهفي =7مـؤرخ يف  8;<6مس نة  <8أأمص ؿسد  -

 لإدارة امض باب وامصايضة. ابملوػفني امفنني

  امبسهَة وامصايضة. املاهون الأسايس مسكل أأساثشة امرتبَةًخـوق بضبط  >;<6سبمترب  <7مؤرخ يف  >;<6مس نة  <87أأمص ؿسد  -

املنعبلني ؿـىل بــغ مـوػفي كخابـة ادلوةل نوضـ باب وامصايضـة  ابمرتثُب امخفاضًل وامخسرج املِايسًخـوق  >;<6سبمترب  <7مؤرخ يف  >;<6مس نة  881أأمص ؿسد  -

 وامضؤون الاجامتؾَة )أأساثشة امرتبَة امبسهَة وامصايضَة(.

 بسهَة وامصايضَة.نورتبَة ام  املساؿسٍن املاهون الأسايس مسكل الأساثشةًخـوق بضبط  >;<6سبمترب  <7مؤرخ يف  >;<6مس نة  886أأمص ؿسد  -
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نورتبَـة امبسهَـة  الأسـاثشة املسـاؿسٍنوذاركة نولاهون الأسـايس اخلـاص بسـكل  أأحاكم اهخلامَةًخـوق ابختاذ  >;<6سبمترب  <7مؤرخ يف  >;<6مس نة  887أأمص ؿسد  -

 وامصايضَة.

ملنعبلني ؿىل بـغ املوػفني بكذابة ادلوةل نوضـ باب وامصايضـة ا ابمرتثُب امخفاضًل وامخسرج املِايسًخـوق  >;<6سبمترب  <7مؤرخ يف  >;<6مس نة  888أأمص ؿسد  -

 وامضؤون الاجامتؾَة )الأساثشة املساؿسون نورتبَة امبسهَة وامصايضَة(.

 املـاهون الأسـايساملخـوـق بضـبط  <:<6أأفًصـل  68املؤرخ يف  <:<6مس نة  8<ًخـوق بدنلِح الأمص ؿسد  >;<6سبمترب  <7مؤرخ يف  >;<6مس نة  889أأمص ؿسد  -

دارة امض باب وامصايضة. اخلاص نوسكل امفين  ابإ

دارة امض باب وامصايضة. نوسكل امفينوذاركة نولاهون الأسايس اخلاص  أأحاكم اهخلامَةًخـوق ابختاذ  >;<6سبمترب  <7مؤرخ يف  >;<6مس نة  :88أأمص ؿسد  -  ابإ

وذاركة  أأحاكم اهخلامَةًخـوق ابختاذ  >;<6دٌسمرب  <7مؤرخ يف  >;<6مس نة  887ًخـوق بدنلِح الأمص ؿسد  =;<6ماي  86مؤرخ يف  =;<6مس نة  ::6أأمص ؿسد  -

 .نورتبَة امبسهَة وامصايضَة الأساثشة املساؿسٍننولاهون الأسايس اخلاص بسكل 

الأسـايس املـاهون ًخـوـق بضـبط  >;<6دٌسـمرب  <7مؤرخ يف  >;<6مس نة  <87ًخـوق بدنلِح الأمص ؿسد  =;<6ماي  86مؤرخ يف  =;<6مس نة  :76أأمص ؿسد  -

 .مسكل أأساثشة امرتبَة امبسهَة وامصايضة

ن الأويل مسكل  أأحاكم اهخلامَةًخـوق ابختاذ  <;<6فِفصي  =مؤرخ يف  <;<6مس نة  ::أأمص ؿسد  -  نورتبَة امبسهَة وامصايضَة. الأساثشة املساؿسٍنثخـوق ابمخكٍو

س ناد  1><6ماي  68مؤرخ يف  1><6مس نة  8;6أأمص ؿسد  -  نورتبَة امبسهَة وامصايضَة. لأساثشة املساؿسٍنمنحة مؤكذة مًخـوق ابإ

س ناد  1><6ماي  68مؤرخ يف  1><6مس نة  8;6ًخـوق بدنلِح الأمص ؿسد  1><6سبمترب  76مؤرخ يف  1><6مس نة  871أأمص ؿسد  - منحة مؤكذة ملأساثشة ًخـوق ابإ

 امصايضة.نورتبَة امبسهَة وامصايضَة امصاجـني ابمنؼص موزارة امرتبَة وامض باب و  املساؿسٍن

حساث  9=<6سبمترب 9مؤرخ يف  9=<6مس نة  ;617أأمص ؿسد  -  بوزارة امض باب وامصايضة. امخـومي الابخسايئاخملوةل مبـغ رجال  منحة امًصفًخـوق ابإ

حساث سكل  1<<6دٌسمرب  8مؤرخ يف  1<<6مس نة  ;717أأمص ؿسد  -  وضبط هؼامو الأسايس اخلاص. املنضعني امصايضَنيًخـوق ابإ

 .امصايضَني ًخـوق ابملنضعني 1<<6دٌسمرب  8مؤرخ يف  1<<6مس نة  >717أأمص ؿسد  -

امخابـني  امخـومي الابخسايئ)منحة امخاكمَف امبَساقوجِة( اخملوةل مصجال  املنحة اخلعوظَةًخـوق بضبط ملادٍص  6<<6فِفصي  9مؤرخ يف  6<<6مس نة  :79أأمص ؿسد  -

 موزارة امض باب وامعفوةل.

 سكل املنضعني امصايضَني.املعامب بو  ثوكِت امـمل الأس بوؾيًخـوق بضبط  7<<6مارس  7يف  مؤرخ 7<<6مس نة  78:أأمص ؿسد  -

 امخـومي الابخسايئ)منحة امخاكمَف امبَساقوجِة( اخملوةل مفائسة رجال  املنحة اخلعوظَةًخـوق بضبط ملادٍص  8<<6مؤرخ يف أأول هومفرب  8<<6مس نة  :;76أأمص ؿسد  -

 عفوةل.امخابـني موزارة امض باب وام

 نورتبَة امبسهَة وامصايضة. امنؼام الأسايس اخلاص ابملـومني الأومنيًخـوق بضبط  9<<6جوان  >7مؤرخ يف  9<<6مس نة  6976أأمص ؿسد  -

 ة وامصايضة.نورتبَة امبسهَ املـومني الأومنياملنعبلني ؿىل  ابمرتثُب امخفاضًل وامخسرج املِايسًخـوق  9<<6جوان  >7مؤرخ يف  9<<6مس نة  6977أأمص ؿسد  -
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نورتبَة امبسهَة  نومـومني الأومني)منحة امخاكمَف امبَساقوجِة( اخملوةل  املنحة اخلعوظَةًخـوق بضبط ملسار  9<<6جوان  >7مؤرخ يف  9<<6مس نة  6978أأمص ؿسد  -

 وامصايضة.

هخاجًخـوق بضبط ملسار  9<<6جوان  >7مؤرخ يف  9<<6مس نة  6979أأمص ؿسد  -  نورتبَة امبسهَة وامصايضة. ني الأومنينومـوماخملوةل  منحة الإ

امخـوـمي )منحـة امخاكمَـف امبَساقوجِـة( اخملـوةل مفائـسة رجـال  املنحـة اخلعوظـَةًخـوق ابمرتفِؽ يف ملادٍص  ;<<6أأكخوبص  ;6مؤرخ يف  ;<<6مس نة  >6<6أأمص ؿسد  -

 مفائسة الأؾوان املمتخـني هبشه املنحة. =<<6 – ;<<6 امفرتة امخابـني موزارة امض باب وامعفوةل وبضبط امزايدة ادلوَة يف الأجص ظَةل الابخسايئ

املنضـعني )منحـة امخاكمَـف امبَساقوجِـة( اخملـوةل مسـكل  املنحـة اخلعوظـَةًخـوـق ابمرتفِـؽ يف ملـادٍص  ;<<6هـومفرب  66مـؤرخ يف  ;<<6مسـ نة  :776أأمص ؿسد  -

 مفائسة الأؾوان املمتخـني هبشه املنحة. =<<6 – ;<<6دة ادلوَة يف الأجص ظَةل امفرتة امصاجـني ابمنؼص موزارة امض باب وامعفوةل وبضبط امزاي امصايضَني

امخـوـمي )منحـة امخاكمَـف امبَساقوجِـة( اخملـوةل مفائـسة رجـال  املنحـة اخلعوظـَةًخـوـق ابمرتفِـؽ يف ملـادٍص  ><<6جـوان  <مؤرخ يف  ><<6مس نة  =667أأمص ؿسد  -

 .><<6امعفوةل بـنوان س نة امخابـني موزارة امض باب و  الابخسايئ

 املنضعني امصايضَني)منحة امخاكمَف امبَساقوجِة( اخملوةل مسكل  املنحة اخلعوظَةًخـوق ابمرتفِؽ يف ملادٍص  ><<6جوان  <مؤرخ يف  ><<6مس نة  <667أأمص ؿسد  -

 .><<6امصاجـني ابمنؼص موزارة امض باب وامعفوةل بـنوان س نة 

امخـوـمي )منحـة امخاكمَـف امبَساقوجِـة( اخملـوةل مفائـسة رجـال  املنحـة اخلعوظـَةًخـوق ابمرتفِؽ يف ملـادٍص  =<<6جوان  :6مؤرخ يف  =<<6مس نة  <=67أأمص ؿسد  -

 .=<<6امخابـني موزارة امض باب وامعفوةل بـنوان س نة  الابخسايئ

املنضـعني نحـة امخاكمَـف امبَساقوجِـة( اخملـوةل مسـكل )م  املنحـة اخلعوظـَةًخـوـق ابمرتفِـؽ يف ملـادٍص  =<<6جـوان  :6مـؤرخ يف  =<<6مسـ نة  <<67أأمص ؿسد  -

 .=<<6امصاجـني ابمنؼص موزارة امض باب وامعفوةل بـنوان س نة  امصايضَني

 ايئامخـوـمي الابخـساخملـوةل مفائـسة رجـال  منحة امخاكمَف امبَساقوجِةًخـوق بضبط امزايدة ادلوَة يف ملادٍص  <<<6أأكخوبص  9مؤرخ يف  <<<6مس نة  <<76أأمص ؿسد  -

س ناد املسط الأول مفائسة الأؾوان املمتخـني هبشه املنحة. 7116 – <<<6امخابـني موزارة امض باب وامعفوةل ظَةل امفرتة   واإ

 نياملنضـعني امصايضـَاخملـوةل مفائـسة  امخاكمَـف امبَساقوجِـة منحـةًخـوق بضبط امزايدة ادلوَة يف ملـادٍص  <<<6أأكخوبص  9مؤرخ يف  <<<6مس نة  7711أأمص ؿسد  -

س ناد املسط الأول مفائسة الأؾوان املمتخـني هبشه املنحة. 7116 – <<<6امصاجـني ابمنؼص موزارة امض باب وامعفوةل ظَةل امفرتة   واإ

متام الأمص ؿسد  <<<6أأكخوبص  66مؤرخ يف  <<<6مس نة  6>77أأمص ؿسد  - حـساث  1<<6دٌسمرب  8املؤرخ يف  1<<6مس نة  ;717ًخـوق بدنلِح واإ  سـكلاملخـوـق ابإ

 وضبط هؼامو الأسايس اخلاص. املنضعني امصايضَني

 راييض ومس خوايت امخآأجري. املعابلة بني درجات رثبة منضطًخـوق بضبط  <<<6أأكخوبص  66مؤرخ يف  <<<6مس نة  7>77أأمص ؿسد  -

متام الأمص ؿسد  <<<6أأكخوبص  >7مؤرخ يف  <<<6مس نة  1>78أأمص ؿسد  - امنؼـام املخـوـق بضـبط  9<<6جـوان  >7 املـؤرخ يف 9<<6مس نة  6976ًخـوق بدنلِح واإ

 نورتبَة امبسهَة وامصايضَة.  الأسايس اخلاص ابملـومني الأول

 ومس خوايت امخآأجري.  نورتبَة امبسهَة وامصايضَةاملعابلة بني درجات رثب مـمل أأول ًخـوق بضبط  <<<6أأكخوبص  >7مؤرخ يف  <<<6مس نة  6>78أأمص ؿسد  -

امخـابـني مـوزارة  امخـوـمي الابخـسايئاخملوةل مفائسة رجال  منحة امخاكمَف امبَساقوجِةًخـوق ابمرتفِؽ يف ملادٍص  7111ماي  :6 مؤرخ يف 7111مس نة  ;;61أأمص ؿسد  -

 .7111امض باب وامعفوةل وامصايضة بـنوان س نة 
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امـصاجـني  املنضـعني امصايضـَنيوةل مفائـسة سـكل اخملـ منحة امخاكمَف امبَساقوجِةًخـوق ابمرتفِؽ يف ملادٍص  7111ماي  :6مؤرخ يف  7111مس نة  >;61أأمص ؿسد  -

  7111ابمنؼص موزارة امض باب وامعفوةل وامصايضة بـنوان س نة 

س ناد املسط امثامرًخـوق  7116ماي  8مؤرخ يف  7116س نة  1;<أأمص ؿسد  - امخـوـمي مفائـسة رجـال  منحـة امخاكمَـف امبَساقوجِـةمن امزايدة ادلوَة يف ملادٍص  ابإ

 .7116بـني موزارة امض باب وامعفوةل وامصايضة بـنوان س نة امخا الابخسايئ

س ناد املسط امثامرًخـوق  7116ماي  8مؤرخ يف  7116س نة  6;<أأمص ؿسد  - املنضعني مفائسة سكل  منحة امخاكمَف امبَساقوجِةمن امزايدة ادلوَة يف ملادٍص  ابإ

 .7116 امخابـني موزارة امض باب وامعفوةل وامصايضة بـنوان س نة امصايضَني

 امخـوـمي الابخـسايئاخملوةل مفائسة رجال  منحة امخاكمَف امبَساقوجِةًخـوق بضبط امزايدة ادلوَة يف ملادٍص  7117أأكخوبص  <7مؤرخ يف  7117مس نة  81=7أأمص ؿسد  -

سـ ناد املسـط الأول مفائـسة الأؾـوان املنخفــني هبـشه  7119 – 7117امخابـني موزارات امصايضة وصؤون املصأأة والأرسة وامعفوةل وامثلافة وامض باب وامرتفِو ظَةل امفـرتة  واإ

 املنحة.

املنضـعني اخملـوةل مفائـسة سـكل  منحـة امخاكمَـف امبَساقوجِـةًخـوـق بضـبط امـزايدة ادلوَـة يف ملـادٍص  7117أأكخـوبص  <7مؤرخ يف  7117مس نة  86=7أأمص ؿسد  -

س ناد املسط الأول مفائسة الأؾوان املنخفـني هبشه املنحة. 7119 – 7117امصاجـني ابمنؼص موزارة امصايضة ظَةل امفرتة  امصايضَني  واإ

مـوزارة امصايضـة  امخـوـمي الابخـسايئاخملوةل مفائسة رجـال  امخاكمَف امبَساقوجِةًخـوق ابمرتفِؽ يف ملادٍص منحة  7118أأوت  9مؤرخ يف  7118مس نة  99;6أأمص ؿسد  -

  7118بـنوان س نة 

امـصاجـني  املنضـعني امصايضـَنياخملـوةل مفائـسة سـكل  امخاكمَـف امبَساقوجِـةًخـوق ابمرتفِؽ يف ملادٍص منحة  7118أأوت  9 مؤرخ يف 7118مس نة  :9;6أأمص ؿسد  -

 .7118ابمنؼص موزارة امصايضة بـنوان س نة 

امخـابـني مـوزارة  امخـوـمي الابخـسايئسة رجال اخملوةل مفائ امخاكمَف امبَساقوجِةًخـوق ابمرتفِؽ يف ملادٍص منحة  :711جاهفي  <6مؤرخ يف  :711مس نة  671أأمص ؿسد  -

 .7119امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة بـنوان س نة 

امخابـني موزارة  املنضعني امصايضَنياخملوةل مفائسة سكل  امخاكمَف امبَساقوجِةًخـوق ابمرتفِؽ يف ملادٍص منحة  :711جاهفي  <6مؤرخ يف  :711مس نة  676أأمص ؿسد  -

 .7119وامرتبَة امبسهَة بـنوان س نة  امض باب وامصايضة

 امخـومي الابخسايئاخملوةل مفائسة رجال  منحة امخاكمَف امبَساقوجِةًخـوق بضبط امزايدة ادلوَة يف ملادٍص  :711دٌسمرب  67مؤرخ يف  :711مس نة  8<86أأمص ؿسد  -

س ناد امل  >711 – :711موزارة امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة ظَةل امفرتة   سط الأول مفائسة الأؾوان املنخفـني هبشه املنحة.واإ

املنضـعني اخملـوةل مفائـسة سـكل  منحـة امخاكمَـف امبَساقوجِـةًخـوق بضـبط امـزايدة ادلوَـة يف ملـادٍص  :711دٌسمرب  67مؤرخ يف  :711مس نة  9<86أأمص ؿسد  -

س ناد املسط الأول مفائسة الأؾوان املنخفـني هبشه املنحة. >711 – :711موزارة امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة ظَةل امفرتة  امصايضَني  واإ

 املنضـعني امصايضـَنياخملـوةل مفائـسة أأؾضـاء سـكل  امخاكمَف امبَساقوجِـة منحةًخـوق ابمرتفِؽ يف ملادٍص  ;711جوان  ;7مؤرخ يف  ;711مس نة  >=>6أأمص ؿسد  -

  ;711ة امخابـني موزارة امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة بـنوان س ن

امخـابـني مـوزارة  امخـومي الابخسايئاخملوةل مفائسة رجال  منحة امخاكمَف امبَساقوجِةًخـوق ابمرتفِؽ يف ملادٍص  ;711جوان  ;7مؤرخ يف  ;711مس نة  ==>6أأمص ؿسد  -

 .;711امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة بـنوان س نة 

س ناد املسط امثامرًخـوق  >711ماي  69مؤرخ يف  >711مس نة  1221 أأمص ؿسد - امخـومي اخملوةل مصجال  منحة امخاكمَف امبَساقوجِةيف ملادٍص  من امزايدة ادلوَة ابإ

بخسايئ  .>711امخابـني موزاريت امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة وصؤون املصأأة والأرسة وامعفوةل واملس نني بـنوان س نة  الإ
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س ناد املسط امثامرًخـوق  >711ماي  69مؤرخ يف  >711مس نة  6778أأمص ؿسد  - اخملوةل لأؾضاء سكل  منحة امخاكمَف امبَساقوجِةيف ملادٍص  من امزايدة ادلوَة ابإ

 .>711امخابـني موزاريت امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة وصؤون املصأأة والأرسة وامعفوةل واملس نني بـنوان س نة  املنضعني امصايضَني

ة مفائسة منحة ًخـوق ابحساث  >711أأكخوبص  <1مؤرخ يف  >711مس نة  7:18أأمص ؿسد  - امصاجـني ابمنؼص اإىل وزارة امضـ باب وامصايضـة  امبسهَة مسريس امرتبَةذاظي

ن امصاييض جسمى " ة ملعاًرف املس خوزمات املسرس َةوامرتبَة امبسهَة واملبارشٍن نوخسٌرس أأو امخكٍو س ناد املسط  منحة ذاظي ل مهنا " وضبط املبوف ادلًل ميشه املنحة واإ الأوي

 .>711بـنوان س نة 

س ناد ًخـوق =711 أأوت :7 يف مؤرخ =711 مس نة <8<7 ؿسد أأمص -  امرتبَـة مـسريس مفائـسة "املسرس َة املس خوزمات ملعاًرف اخلاظة املنحة" من امثا  املسط ابإ

ن أأو سٌرسنوخ واملبارشٍن امبسهَة وامرتبَة وامصايضة امض باب وزارة اإىل ابمنؼص امصاجـني وامصايضة امبسهَة  .=711 س نة بـنوان امصاييض امخكٍو

موزارة امض باب وامصايضة   بسكل اإظارات رمن امصايضة امصاجؽ ابمنؼص امنؼام الأسايس اخلاصًخـوق بضبط  =711ماي  17 مؤرخ يف =711مس نة  69=6 ؿسد أأمص -

 وامرتبَة امبسهَة.

ظارات رمن امصايضةاملعابًخـوق  بضبط  =711ماي 17ِمصخ يف  =711مس نة  :6=6ؿسد أأمص  - امصاجؽ ابمنؼص موزارة امض باب وامصايضة  لة بني درجات رثب سكل اإ

 .ومس خوايت امخآأجريوامرتبَة امبسهَة 

س ناد املسط امثامرًخـوق  <711جوان  <مؤرخ يف  <711مس نة  69<6أأمص ؿسد  - ةمن " ابإ مفائسة مـسريس امرتبَـة  ملعاًرف املس خوزمات املسرس َة" املنحة اخلاظي

ن امصاييض بـنوان س نة امبسهَ  .<711ة وامصايضة امصاجـني ابمنؼص اإىل وزارة امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة واملبارشٍن نوخسٌرس أأو امخكٍو

ظارات رمن امصايضـة هؼام ثآأجريًخـوق بضبط  <711أأكخوبص  :مؤرخ يف  <711مس نة  7><7أأمص ؿسد  - بَـة امصاجـؽ ابمنؼـص مـوزارة امضـ باب وامصايضـة وامرت  سكل اإ

 .امبسهَة

س ناد املسط امثا ًخـوق  <711أأكخوبص  >7مؤرخ يف  <711مس نة   ;877أأمص ؿسد  - اخملوةل مفائسة سكل  منحة امخاكمَف امبَساقوجِةمن امزايدة ادلوَة يف ملادٍص  ابإ

 .<711امخابـني موزارة امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة بـنوان س نة  املنضعني امصايضَني

س ناد املسط امثامرًخـوق  7161ماي  86مؤرخ يف  7161مس نة  >686أأمص ؿسد  - اخملوةل مفائسة سكل  منحة امخاكمَف امبَساقوجِةادلوَة يف ملادٍص  من امزايدة ابإ

  2010 امخابـني موزارة امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة بـنوان س نة امصايضَني املنضعني

س ناد املسط امثامرًخـوق  7161جوان  >مؤرخ يف  7161مس نة  ><68ؿسد  أأمص - اخملوةل مفائسة رجال  منحة امخاكمَف امبَساقوجِةادلوَة يف ملادٍص  من امزايدة ابإ

 7161 امخابـني موزارة امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة بـنوان س نة الابخسايئ امخـومي

متام الأمص ؿس 7166أأكخوبص  77مؤرخ يف  7166مس نة  8717أأمص ؿسد  - هؼام ثآأجري سـكل املخـوق بضبط  <711أأكخوبص  :املؤرخ يف  <711مس نة  7><7د ًخـوق ابإ

ظارات رمن امصايضة  .امصاجؽ ابمنؼص موزارة امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة اإ

امخابـني موزارة  امخـومي الابخسايئجال املس نسة مفائسة ر  امبَساقوجِة منحة امخاكمَفًخـوق ابمرتفِؽ يف ملادٍص  7166أأكخوبص  >7مؤرخ يف  7166مس نة  8896أأمص ؿسد  -

 .7166امض باب وامصايضة بـنوان س نة 

 املنضـعني امصايضـَنياملس نسة مفائسة أأؾـوان سـكل  امبَساقوجِة منحة امخاكمَفًخـوق ابمرتفِؽ يف ملادٍص  7166أأكخوبص  >7مؤرخ يف  7166مس نة  8897أأمص ؿسد  -

 .7166امخابـني موزارة امض باب وامصايضة بـنوان س نة 

امــصاجـني ابمنــؼص مـوزارة امضـ باب امنؼام الأسايس اخلاص بسكل مسريس امرتبَـة امبسهَـة ًخـوق بضبط  7167مارس  76مؤرخ يف  7167مس نة  661أأمص ؿسد  -

 .وامصايضة
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امخابـني موزاريت  امخـومي امثاهويائسة رجال املس نسة مف منحة امخاكمَف امبَساقوجِةًخـوق ابمرتفِؽ يف ملادٍص  7167هومفرب  <7مؤرخ يف  7167مس نة  ;=<7أأمص ؿسد  -

 .7167امض باب وامصايضة وصؤون املصأأة والأرسة بـنوان س نة 

امخابـني موزارة  امخـومي الابخسايئاملس نسة مفائسة رجال  امبَساقوجِة منحة امخاكمَفًخـوق ابمرتفِؽ يف ملادٍص  7167هومفرب  <7مؤرخ يف  7167مس نة  >=<7أأمص ؿسد  -

 .7167امصايضة بـنوان س نة امض باب و 

 املنضـعني امصايضـَنياملس نسة مفائـسة أأؾـوان سـكل امبَساقوجِة  منحة امخاكمَفًخـوق ابمرتفِؽ يف ملادٍص  7167هومفرب  <7مؤرخ يف  7167مس نة  ==<7أأمص ؿسد  -

 .7167امخابـني موزارة امض باب وامصايضة بـنوان س نة 

 .امصاجـني ابمنؼص موزارة امض باب وامصايضة امصايضَني امنؼام الأسايس اخلاص بسكل املنضعنيًخـوق بضبط  7168ماي  ;مؤرخ يف  7168مس نة  6:66أأمص ؿسد  -

امصاجـني ابمنؼص موزارة امض باب وامصايضة  املعابلة بني درجات رثب سكل املنضعني امصايضَنيًخـوق بضبط  7168ماي  ;مؤرخ يف  7168مس نة  6:67أأمص ؿسد  -

 .ومس خوايت امخآأجري

 .امصاجـني ابمنؼص موزارة امض باب وامصايضة ثآأجري سكل املنضعني امصايضَني هؼامًخـوق بضبط  7168ماي  ;مؤرخ يف  7168مس نة  6:68ؿسد  أأمص -

املبـارشٍن ابمرتفِؽ يف املنحة اخلاظة ملعاًرف املس خوزمات املسرس َة مفائسة مسريس امرتبَـة امبسهَـة ًخـوـق  7169جوان  7مؤرخ يف  7169مس نة  =769أأمص ؿسد  -

 وامصاجـني ابمنؼص موزارة امض باب وامصايضة واملصأأة والأرسة. نوخسٌرس أأو امخكوٍن امصاييض

حساث منحة صيًصة ذاظة مفائسة مسريس امرتبَة امبسهَةًخـوق  7169جوان  7مؤرخ يف  7169مس نة  <769أأمص ؿسد  - امـاموني ابملسارس الإؿسادًة واملـاىس امخابـة  ابإ

 موزارة امرتبَة.

حساث "منحة امخـَني" مفائسة مسريس امرتبَة امبسهَةًخـوق  7169جوان  7مؤرخ يف  7169مس نة  76:1أأمص ؿسد  -  امـاموني ابملـاىس امـوَا نوصايضة وامرتبَة امبسهَة. ابإ

حساث "منحة امخـَني" مفائسة مسريس امرتبَة امبسهَة ابملسًخـوق  7169جوان  7مؤرخ يف  7169مس نة  76:6أأمص ؿسد  - ارس الإؿسادًة واملـاىس كـري املبـارشٍن ابإ

 نوخسٌرس.

امنؼـام الأسـايس املخـوـق بضـبط  7168مـاي  ;مـؤرخ يف  7168مسـ نة  6:66ًخـوق بدنلِح الأمص ؿسد  7169أأكخوبص  >مؤرخ يف  7169مس نة  :>;8أأمص ؿسد  -

 امصاجـني ابمنؼص موزارة امض باب وامصايضة. اخلاص بسكل املنضعني امصايضَني

حساث منحة امًصـفاملخـوق  9=<6سبمترب  9املؤرخ يف  9=<6مس نة  ;617ًخـوق بدنلِح الأمص ؿسد  7169دٌسمرب  86مؤرخ يف  7169مس نة  ==:9أأمص ؿسد  -  ابإ

 بوزارة امض باب وامصايضة. مبـغ رجال امخـومي الابخسايئاخملوةل 

حساث  :716سبمترب  66مؤرخ يف  :716مس نة  <677أأمص حكويم ؿسد  - يس امرتبَة امبسهَةذاظة مفائسة  ًصةمنحة صيًخـوق ابإ امصاجـني ابمنؼص موزارة امض باب  مسري

 وامصايضة.

حساث  :716سبمترب  66مؤرخ يف  :716مس نة  6781أأمص حكويم ؿسد  -  .مسريس امرتبَة امبسهَةمبصاكز امـمل ادلوري مفائسة  منحة امخسٌرسًخـوق ابإ

 :716سـبمترب  66املـؤرخ يف  :716مسـ نة  <677ًخـوـق بسـحب أأحــاكم الأمـص احلكـويم ؿـسد  :716دٌسمرب  81مؤرخ  :716مس نة  <6>7أأمص حكويم ؿسد  -

حساث  ظارات رمـن امصايضـةذاظة مفائسة مسريس امرتبَة امبسهَة امصاجـني ابمنؼص موزارة امض باب وامصايضة، ؿىل  منحة صيًصةاملخـوق ابإ ن  اإ املبـارشٍن نوخـسٌرس وامخكـٍو

ة وامصاجـني اب  منؼص موزارة امض باب وامصايضة.ابملؤسسات امرتبًو
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ظـارات رمـن اخلاظة احملسزة مفائسة  ابمرتفِؽ يف املنحة امضيًصةًخـوق  :716دٌسمرب  81مؤرخ يف  :716مس نة  71>7أأمص حكويم ؿسد  - مـسريس امرتبَـة امبسهَـة واإ

ة وامصاجـني ابمنؼص موزارة امض باب  املبارشٍن نوخسٌرس وامخكوٍن امصايضة  وامصايضة.ابملؤسسات امرتبًو

خ >716 مس نة =:61 ؿسد حكويم أأمص - ظـارات بسـكل اخلاص الأسايس امنؼام بضبط ًخـوق >716 سبمترب :7 يف مؤري  مـوزارة ابمنؼـص امصاجـؽ امصايضـة رمـن اإ

 .ايضةوامص امض باب صؤون

ظارات سكل ثآأجري هؼام بضبط ًخـوق >716 سبمترب :7 يف مؤرخ >716 مس نة <:61 ؿسد حكويم أأمص -  امضـ باب صـؤون مـوزارة ابمنؼص امصاجؽ امصايضة رمن اإ

 .وامصايضة

خ >716 مس نة 1;61 ؿسد حكويم أأمص - ظارات سكل رثب درجات بني املعابلة بضبط ًخـويق >716 سبمترب :7 يف مؤري  مـوزارة ابمنؼـص امصاجـؽ امصايضـة رمـن اإ

 .امخآأجري ومس خوايت وامصايضة امض باب صؤون

 : املصاراتج. 

 .الامذحان امليين نومسربنيًخـوق بضبط كَفِات اإجصاء  ;;<6مارس  ;7كصار اكثب ادلوةل نوض باب وامصايضة وامضؤون الاجامتؾَة مؤرخ يف  -

ـومـي امرتبَـة امبسهَـة وامصايضـَة يف مرتثُـب مًخـوق بضـبط جـسول امللارهـة  ;;<6كصار اكثب ادلوةل نوض باب وامصايضة وامضؤون الاجامتؾَة مؤرخ يف أأول أأكخوبص  -

 .امخسرج املِايس

امللـصر لإحـصاز مـسريب امرتبَـة  امذحـان امخآأىـلًخـوق بضـبط هؼـام وبـصتم   >;<6سبمترب  <7كصار اكثب ادلوةل نوض باب وامصايضة وامضؤون الاجامتؾَة مؤرخ يف  -

 دعة مـمل امرتبَة امبسهَة وامصايضَة.امبسهَة وامصايضَة ؿىل 

رثبـة أأسـ خاذ أأول فـوق ابملوفات نورتكِة اإىل  املناػصة ادلاذوَةًخـوق بضبط كَفِة ثنؼمي  ;711سبمترب  68وزٍص امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة مؤرخ يف  كصار من -

 نورتبَة امبسهَة. امصثبة

 رثبة أأس خاذ فوق امصثبـةابملوفات نورتكِة اإىل  املناػصة ادلاذوَةمي ًخـوق بضبط كَفِة ثنؼ ;711سبمترب  68كصار من وزٍص امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة مؤرخ يف  -

 نورتبَة امبسهَة. 

نورتبَـة  رثبة أأس خاذ أأولابملوفات نورتكِة اإىل  املناػصة ادلاذوَةًخـوق بضبط كَفِة ثنؼمي  ;711سبمترب  69كصار من وزٍص امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة مؤرخ يف  -

 امبسهَة.

 حصبَة بسهَة. رثبة أأس خاذابملوفات نورتكِة اإىل  املناػصة ادلاذوَةًخـوق بضبط كَفِة ثنؼمي  ;711سبمترب  69ص امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة مؤرخ يف كصار من وزٍ -

املنـاػصة املخـوق بضـبط كَفِـة ثنؼـمي  ;711سبمترب  68ًخـوق بدنلِح املصار املؤرخ يف  >711أأكخوبص  81كصار من وزٍص امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة مؤرخ يف  -

لابملوفات نورتكِة اإىل رثبة  ادلاذوَة  نورتبَة امبسهَة. فوق امصثبة أأس خاذ أأوي

ة املنـاػص املخـوق بضـبط كَفِـة ثنؼـمي  ;711سبمترب  69ًخـوق بدنلِح املصار املؤرخ يف  >711أأكخوبص  81كصار من وزٍص امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة مؤرخ يف  -

لابملوفات نورتكِة اإىل  ادلاذوَة  .نورتبَة امبسهَة رثبة أأس خاذ أأوي

املنـاػصة املخـوق بضـبط كَفِـة ثنؼـمي  ;711سبمترب  68ًخـوق بدنلِح املصار املؤرخ يف  >711أأكخوبص  81كصار من وزٍص امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة مؤرخ يف  -

 نورتبَة امبسهَة. ق امصثبةرثبة أأس خاذ فو ابملوفات نورتكِة اإىل  ادلاذوَة

املنـاػصة املخـوق بضبط كَفِة ثنؼـمي  ;711سبمترب  69ًخـوق بدنلِح املصار املؤرخ يف   >711أأكخوبص  81كصار من وزٍص امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة مؤرخ يف  -

 .نورتبَة امبسهَة رثبة أأس خاذابملوفات نورتكِة اإىل  ادلاذوَة
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 .يف امصايضة لهخساب أأساثشةابملوفات  املناػصة اخلارجِةًخـوق بضبط كَفِة ثنؼمي   <711فِفصي  68صايضة وامرتبَة امبسهَة مؤرخ يف كصار من وزٍص امض باب وام -

يف الأوضـعة  أأولمـصبني ابملوفات لهخساب  املناػصة اخلارجِةًخـوق بضبط كَفِة ثنؼمي   <711فِفصي  68كصار من وزٍص امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة مؤرخ يف  -

 .امصايضَة املالمئة

 .يف امصايضة مصبني أأولابملوفات لهخساب  املناػصة اخلارجِةًخـوق بضبط كَفِة ثنؼمي   <711أأكخوبص  =7كصار من وزٍص امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة مؤرخ يف  -

حكـوٍن ابلدذبـارات مالمخحـاق مبـصحةل  املنـاػصة اخلارجِـةًخـوق بضـبط كَفِـة ثنؼـمي   <711أأكخوبص  =7كصار من وزٍص امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة مؤرخ يف  -

ن ورسلكة اإظارات امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة مسرٍين يف امصايضة  .ابملصكز اموظين مخكٍو

وَة  ;7من وزٍص امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة مؤرخ يف  كصار - وامرتبعات وامرتاثُب والإجصاءات اخلاظة بخلِمي امنخاجئ  ًخـوق بضبط هؼام ادلراسات 7161جًو

ن املسرٍين يف امصايضةوادذخام مصحةل   ابملصكز اموظين مخكٍون ورسلكة اإظارات امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة. حكٍو

 .يف امصايضة نوجمَؽ منضعني أأولملوفات لهخساب اب املناػصة اخلارجِةًخـوق بضبط كَفِة ثنؼمي  7166مارس  =كصار من وزٍص امض باب وامصايضة مؤرخ يف  -

 .يف امصايضة رثبة أأس خاذ أأولابملوفات نورتكِة اإىل  املناػصة ادلاذوَةًخـوق بضبط كَفِة ثنؼمي  7167مارس  67كصار من وزٍص امض باب وامصايضة مؤرخ يف  -

خ يف  - ابملوفات لإدماج أأساثشة املـصحةل الأوىل مـن امخـوـمي امثـاهوي  املناػصة ادلاذوَةؼمي ًخـوق بضبط كَفِة ثن 7167هومفرب  >7كصار من وزٍص امض باب وامصايضة مؤري

 .حصبَة بسهَة أأس خاذ ثـومي اثهويحصبَة بسهَة يف رثبة 

خ يف  - مــمل بَـة بسهَـة يف رثبـة ابملوفات لإدماج مـومي امخعبَق حص  املناػصة ادلاذوَةًخـوق بضبط كَفِة ثنؼمي  7167هومفرب  >7كصار من وزٍص امض باب وامصايضة مؤري

 .حصبَة بسهَة ثعبَق أأول

خ يف  -  بسهَة. حصبَة أأس خاذ أأول ثـومي اثهويابملوفات نورتكِة اإىل رثبة  املناػصة ادلاذوَة ًخـوق بضبط كَفِة ثنؼمي 7168جاهفي  9كصار من وزٍص امض باب وامصايضة مؤري

خ يف  -  بسهَة. حصبَة أأس خاذ أأول فوق امصثبةابملوفات نورتكِة اإىل رثبة  املناػصة ادلاذوَة بضبط كَفِة ثنؼميًخـوق  7168جاهفي  9كصار من وزٍص امض باب وامصايضة مؤري

خ يف  -  .حصبَة بسهَة رثبة أأس خاذ فوق امصثبةابملوفات نورتكِة اإىل  املناػصة ادلاذوَةًخـوق بضبط كَفِة ثنؼمي  7168جاهفي  9كصار من وزٍص امض باب وامصايضة مؤري

املناػصة اخلارجِة ابملوفات لهخساب أأساثشة امخـومي امثاهوي حصبَة  ًخـوق بضبط كَفِة ثنؼمي 7169أأوت  6امض باب وامصايضة واملصأأة والأرسة مؤرخ يف كصار من وزٍص  -

 (.7169)اس خثنائَا بـنوان اهخساابت س نة  بسهَة

 املناػصة اخلارجِة ابملوفات لهخساب مـومني أأول حصبَة بسهَةكَفِة ثنؼمي  ًخـوق بضبط 7169أأوت  6كصار من وزٍص امض باب وامصايضة واملصأأة والأرسة مؤرخ يف  -

 (.7169)اس خثنائَا بـنوان اهخساابت س نة 

خ يف  - املناػصة ادلاذوَة ابملوفات نورتكِة اإىل رثبة منضط راييض أأول ًخـوق بضبط كَفِة ثنؼمي  7169أأوت  >كصار من وزٍص امض باب وامصايضة واملصأأة والأرسة مؤري

 امصاجـني ابمنؼص موزارة امض باب وامصايضة. بسكل املنضعني امصايضَني

املناػصة اخلارجِة ابملوفات لهخساب أأساثشة يف الأوضعة امبسهَة ًخـوق بضبط كَفِة ثنؼمي  7169أأكخوبص  >كصار من وزٍص امض باب وامصايضة واملصأأة والأرسة مؤرخ يف  -

 وامصايضَة املالمئة.

املناػصة املخـوق بضبط كَفِة ثنؼمي  <711فِفصي  68املصار املؤرخ يف  بدنلِحًخـوق  7169أأكخوبص  >امصايضة واملصأأة والأرسة مؤرخ يف كصار من وزٍص امض باب و  -

 .اخلارجِة ابملوفات لهخساب أأساثشة يف امصايضة
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املناػصة املخـوق بضبط كَفِة ثنؼمي  7166مارس  =املؤرخ يف املصار  بدنلِحًخـوق  7169أأكخوبص  >كصار من وزٍص امض باب وامصايضة واملصأأة والأرسة مؤرخ يف  -

 اخلارجِة ابملوفات لهخساب منضعني أأول يف امصايضة نوجمَؽ.

ة املناػص املخـوق بضبط كَفِة ثنؼمي  <711أأكخوبص  =7ًخـوق بدنلِح املصار املؤرخ يف  7169أأكخوبص  >كصار من وزٍص امض باب وامصايضة واملصأأة والأرسة مؤرخ يف  -

 اخلارجِة ابملوفات لهخساب مصبني أأول يف امصايضة.

املناػصة ادلاذوَة ابملوفات نورتكِة اإىل رثبة أأس خاذ أأول ذمي حصبَة ًخـوق بضبط كَفِة ثنؼمي  7169هومفرب  >7كصار من وزٍص امض باب وامصايضة واملصأأة والأرسة مؤرخ يف  -

 .بسهَة

املناػصة ادلاذوَة ابملوفات نورتكِة اإىل رثبة أأس خاذ أأول فوق ًخـوق بضبط كَفِة ثنؼمي  7169هومفرب  >7ة مؤرخ يف كصار من وزٍص امض باب وامصايضة واملصأأة والأرس  -

 .امصثبة حصبَة بسهَة

رثبة أأس خاذ أأول حصبَة املناػصة ادلاذوَة ابملوفات نورتكِة اإىل ًخـوق بضبط كَفِة ثنؼمي  7169هومفرب  >7كصار من وزٍص امض باب وامصايضة واملصأأة والأرسة مؤرخ يف  -

 .بسهَة

املناػصة ادلاذوَة ابملوفات نورتكِة اإىل رثبة أأس خاذ ذمي حصبَة ًخـوق بضبط كَفِة ثنؼمي  7169هومفرب  >7كصار من وزٍص امض باب وامصايضة واملصأأة والأرسة مؤرخ يف  -

 بسهَة.

املناػصة ادلاذوَة ابملوفات نورتكِة اإىل رثبة أأس خاذ فوق امصثبة خـوق بضبط كَفِة ثنؼمي ً  7169هومفرب  >7كصار من وزٍص امض باب وامصايضة واملصأأة والأرسة مؤرخ يف  -

 .حصبَة بسهَة

املناػصة ادلاذوَة ابملوفات نورتكِة اإىل رثبة أأس خاذ ثـومي اثهوي ًخـوق بضبط كَفِة ثنؼمي  7169هومفرب  >7كصار من وزٍص امض باب وامصايضة واملصأأة والأرسة مؤرخ يف  -

 .سهَةحصبَة ب

 .أأساثشة امرتبَة امبسهَة ابملسارس الابخسائَة، ًخـوق بضبط كَفِة ثنؼمي املناػصة اخلارجِة ابملوفات لهخساب :716أأوت  :7كصار من وزٍص امض باب وامصايضة مؤرخ يف  -

 ابملوفات اخلارجِة املناػصة ثنؼمي كَفِة بضبط املخـوق 7169 أأكخوبص > يف املؤرخ املصار بدنلِح ًخـوق ;716 جاهفي = يف مؤرخ وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -

 .املالمئة وامصايضَة امبسهَة الأوضعة يف أأساثشة لهخساب

 وادذخام امنخاجئ بخلِمي اخلاظة والإجصاءات وامرتاثُب وامرتبعات ادلراسات هؼام بضبط ًخـوق >716 أأفًصل 61 يف مؤرخ وامصايضة امض باب صؤون وزٍصة من كصار -

ن مصحةل ن اموظين ابملصكز امصايضة يف املسرٍين حكٍو  .امبسهَة وامرتبَة وامصايضة امض باب اإظارات ورسلكة مخكٍو

 

 سكل امخـومي )كعاع امض باب وامعفوةل( .7.6.6

 : الأوامصأأ. 

 ملنضعي امخعبَق واملنضعني)منحة امخاكمَف امبَساقوجِة( اخملوةل  املنحة اخلعوظَةًخـوق بضبط ملادٍص  6<<6أأكخوبص  76مؤرخ يف  6<<6مس نة  ;6:7أأمص ؿسد  -

 بوزارة امض باب وامعفوةل ومنضعي ثعبَق رايض الأظفال ومنضعي رايض الأظفال امـاموني مبرخوف اموزارات وادلاؿات امـمومِة احملوَة.

سـاثشة الأومـني)منحة امخاكمَف امبَساقوجِة( اخملـوةل  املنحة اخلعوظَةًخـوق بضبط ملسار  8<<6جوان  69مؤرخ يف  8<<6مس نة  ;:68أأمص ؿسد  - نوضـ باب  ملأ

 وامعفوةل. 



 

36 

 

حساث منحة صيًصةًخـوق  7169دٌسمرب  86مؤرخ يف  7169مس نة  ;=:9أأمص ؿسد  - ظارات امخنض َط امرتبوي الاجامتؾـي ذاظة  ابإ امــاموني ابملؤسسـات مفائسة اإ

 ابمنؼص موزارة امض باب وامصايضة واملصأأة والأرسة.امصاجـة 

حـساث منحـة ذاظـة مفائـسة امسـكل امفصؾـي لإظـارات امخنضـ َط امرتبـوي الاجامتؾـي  :716سـبمترب  66مـؤرخ يف  :716مس نة  =677أأمص حكويم ؿسد  - ًخـوـق ابإ

 وامعفوةل جسمى "منحة ذاظة ملعاًرف املس خوزمات امبَساقوجِة".املبارشٍن نوخنض َط وامصاجـني ابمنؼص موزارة امض باب وامصايضة ووزارة املصأأة والأرسة 

ـة  7169ماي  <6مؤرخ يف  7169مس نة  <1=6أأمـص ؿسد  - سـ نادىا واملـنح اخملـوةل بـنوااـا ابملؤسسـات الاجامتؾَـة امرتبًو ًخـوق بضبط اخلعط اموػَفِة ورشوط اإ

 امخابـة موزارة امض باب وامصايضة واملصأأة والأرسة.

متام الأمص ؿسد  :716سبمترب  66مؤرخ يف  :716مس نة  6788د أأمص حكويم ؿس - املخـوـق بضـبط اخلعـط  7169مـاي  <6املؤرخ يف  7169مس نة  <1=6ًخـوق ابإ

ة امخابـة موزارة امض باب وامصايضة واملصأأة والأرسة. س نادىا واملنح اخملوةل بـنوااا ابملؤسسات الاجامتؾَة امرتبًو  اموػَفِة ورشوط اإ

 : املصاراتب. 

 نوض باب وامعفوةل.  أأساثشة أأومني اهخساب ًخـوق بضبط هؼام وبصتم  مناػصة <=<6أأوت  =6كصار من وزٍص امض باب وامعفوةل مؤرخ يف  -

أأسـ خاذ أأول فـوق ابملوفات نورتكِة اإىل رثبـة  املناػصة ادلاذوَةًخـوق بضبط كَفِة ثنؼمي  ;711سبمترب  69كصار من وزٍص امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة مؤرخ يف  -

 .نوض باب وامعفوةل امصثبة

نوض باب  أأس خاذ أأول ابملوفات نورتكِة اإىل رثبة املناػصة ادلاذوَةًخـوق بضبط كَفِة ثنؼمي  ;711سبمترب  69كصار من وزٍص امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة مؤرخ يف  -

 وامعفوةل.

 أأس خاذ فوق امصثبـةابملوفات نورتكِة اإىل رثبة  املناػصة ادلاذوَةًخـوق بضبط كَفِة ثنؼمي  ;711سبمترب  69كصار من وزٍص امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة مؤرخ يف  -

 نوض باب وامعفوةل.

صـ باب  ابملوفـات نورتكِـة اإىل رثبـة أأسـ خاذ املنـاػصة ادلاذوَـةًخـوق بضبط كَفِة ثنؼـمي  ;711سبمترب  69كصار من وزٍص امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة مؤرخ يف  -

 وظفوةل.

 املنـاػصة ثنؼـمي كَفِـة بضـبط املخـوق ;711 سبمترب 69 يف املؤرخ املصار بدنلِح ًخـوق >711 أأكخوبص 81 يف مؤرخ امبسهَة وامرتبَة وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -

 .وظفوةل ص باب أأس خاذ رثبة اإىل نورتكِة ابملوفات ادلاذوَة

 املنـاػصة ثنؼـمي كَفِـة بضـبط املخـوق ;711 سبمترب 69 يف املؤرخ املصار بدنلِح ًخـوق >711 أأكخوبص 81 يف مؤرخ بسهَةام  وامرتبَة وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -

 .وامعفوةل نوض باب امصثبة فوق أأس خاذ رثبة اإىل نورتكِة ابملوفات ادلاذوَة

 املنـاػصة ثنؼـمي كَفِـة بضـبط املخـوق ;711 سبمترب 69 يف املؤرخ املصار ِحبدنل  ًخـوق >711 أأكخوبص 81 يف مؤرخ امبسهَة وامرتبَة وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -

ل أأس خاذ رثبة اإىل نورتكِة ابملوفات ادلاذوَة  .وامعفوةل نوض باب أأوي

 املنـاػصة ثنؼـمي كَفِـة بطبضـ  املخـوق ;711 سبمترب 69 يف املؤرخ املصار بدنلِح ًخـوق >711 أأكخوبص 81 يف مؤرخ امبسهَة وامرتبَة وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -

ل أأس خاذ رثبة اإىل نورتكِة ابملوفات ادلاذوَة  .وامعفوةل نوض باب امصثبة فوق أأوي

بضبط كَفِة ثنؼمي املناػصة اخلارجِة ابملوفات لهخساب أأساثشة نوضـ باب وامعفـوةل ًخـوق  7169أأوت  6كصار من وزٍص امض باب وامصايضة واملصأأة والأرسة مؤرخ يف  -

 (.7169نوان اهخساابت س نة )اس خثنائَا بـ 
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املناػصة ادلاذوَة ابملوفـات نورتكِـة اإىل رثبـة أأسـ خاذ أأول ذمـي ًخـوق بضبط كَفِة ثنؼمي  7169هومفرب  >7كصار من وزٍص امض باب وامصايضة واملصأأة والأرسة مؤرخ يف  -

 .نوض باب وامعفوةل

املناػصة ادلاذوَة ابملوفات نورتكِـة اإىل رثبـة أأسـ خاذ أأول فـوق ًخـوق بضبط كَفِة ثنؼمي  1697هومفرب  >7كصار من وزٍص امض باب وامصايضة واملصأأة والأرسة مؤرخ يف  -

 .امصثبة نوض باب وامعفوةل

ض باب املناػصة ادلاذوَة ابملوفات نورتكِة اإىل رثبة أأس خاذ أأول نو ًخـوق بضبط كَفِة ثنؼمي  7169هومفرب  >7كصار من وزٍص امض باب وامصايضة واملصأأة والأرسة مؤرخ يف  -

 .وامعفوةل

املناػصة ادلاذوَة ابملوفات نورتكِة اإىل رثبة أأس خاذ ذمي نوض باب ًخـوق بضبط كَفِة ثنؼمي  7169هومفرب  >7كصار من وزٍص امض باب وامصايضة واملصأأة والأرسة مؤرخ يف  -

 وامعفوةل.

املناػصة ادلاذوَة ابملوفات نورتكِة اإىل رثبة أأس خاذ فوق امصثبـة كَفِة ثنؼمي  ًخـوق بضبط 7169هومفرب  >7كصار من وزٍص امض باب وامصايضة واملصأأة والأرسة مؤرخ يف  -

 نوض باب وامعفوةل.

املناػصة ادلاذوَة ابملوفـات نورتكِـة اإىل رثبـة أأسـ خاذ نوضـ باب ًخـوق بضبط كَفِة ثنؼمي  7169هومفرب  >7كصار من وزٍص امض باب وامصايضة واملصأأة والأرسة مؤرخ يف  -

 .وامعفوةل

 

 رتبَة بسهَة(امصايضة و امض باب و ام  كعاعسكل امخـومي ) .8.6.6

 : الأوامصأأ. 

متام الأمص ؿسد  1;<6دٌسمرب  ;7مؤرخ يف  1;<6مس نة  996أأمص ؿسد  - دذـال اسـ خثناءات ؿـىل  <:<6أأفًصـل  68املـؤرخ يف  <:<6مس نة  9<ًخـوق ابإ املخـوـق ابإ

 ض باب وامصايضة.لإدارة ام  نوموػفني امفنَنيامرتاثُب املاهوهَة 

ابملـاهون اخلـاص ابملـوػفني ًخـوـق  <:<6أأفًصـل  68مؤرخ يف  <:<6مس نة  8<ًخـوق بدنلِح الأمص ؿسد  ;;<6مارس  ;7مؤرخ يف  ;;<6مس نة  ;67أأمص ؿسد  -

 لإدارة امض باب وامصايضة. امفنني

ابملـاهون الأسـايس اخلـاص املخـوـق  <:<6أأفًصـل  68املؤرخ يف  <:<6مس نة  8<ًخـوق بدنلِح الأمص ؿسد  ;;<6أأوت  71مؤرخ يف  ;;<6مس نة  867أأمص ؿسد  -

دارة امض باب وامصايضة نوسكل امفين  .ابإ

ملسـ خزسيم  ابمرتثُب امخفاضـًلاملخـوق  <:<6أأفًصل  68املؤرخ يف  <:<6مس نة  :<ًخـوق بدنلِح الأمص ؿسد ;;<6أأوت  71مؤرخ يف ;;<6مس نة  868أأمص ؿسد  -

دارة امض باب وامص امسكل امفين  .ايضةابإ

 ابملـاهون الأسـايس اخلـاصًخـوـق  <:<6أأفًصـل  68مؤرخ يف  <:<6مس نة  8<ًخـوق بدنلِح الأمص ؿسد  ;;<6مؤرخ يف أأول أأكخوبص  ;;<6مس نة  >=8أأمص ؿسد  -

دارة امض باب وامصايضة امسكل امفينملس خزسيم    .ابإ

ملس خزسيم  ابمرتثُب امخفاضًلًخـوق  <:<6أأفًصل  68مؤرخ يف  <:<6مس نة  :<ًخـوق بدنلِح الأمص ؿسد  ;;<6مؤرخ يف أأول أأكخوبص  ;;<6مس نة  ==8أأمص ؿسد  -

دارة امض باب وامصايضة. امسكل امفين  ابإ

 من ادلرجة الأوىل امخابـني موزارة امرتبَة و امض باب وامصايضة. رجال امخـومياملصكز اخملوةل مبـغ  مبنحةًخـوق  1><6مارس  66مؤرخ يف  1><6مس نة  ;=أأمص ؿسد  -

 مبـاىس وزارة امض باب وامصايضة. سكل امخـوميبصجال  املاهون الأسايس اخلاصًخـوق بضبط  9><6هومفرب  7مؤرخ يف  9><6مس نة  7:< أأمص ؿسد -
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 املنعبلني ؿىل رجال سكل امخـومي بوزارة امض باب وامصايضة. ابمرتثُب امخفاضًل وامخسرج املِايسًخـوق  9><6هومفرب  7مؤرخ يف  9><6مس نة  8:<أأمص ؿسد  -

متام الأمص ؿسد  ;><6جوان  77مؤرخ يف  ;><6مس نة  91:أأمص ؿسد  - املاهون الأسايس ًخـوق بضبط  9><6هومفرب  7مؤرخ يف  9><6مس نة  7:<ًخـوق بدنلِح واإ

 مبـاىس وزارة امض باب وامصايضة. سكل امخـوميبصجال  اخلاص

متام الأ  ;><6جوان  77مؤرخ يف  ;><6مس نة  96:أأمص ؿسد  - املاهون الأسايس ًخـوق بضبط  9><6هومفرب  7مؤرخ يف  9><6مس نة  7:<مص ؿسد ًخـوق بدنلِح واإ

 مبـاىس وزارة امض باب وامصايضة. سكل امخـوميبصجال  اخلاص

متـام الأمـص ؿـسد  ;><6جوان  77مؤرخ يف  ;><6مس نة  97:أأمص ؿسد  -  ابمرتثُـب امخفاضـًلًخـوـق  9><6هـومفرب  7مـؤرخ يف  9><6مسـ نة  8:<ًخـوق بدنلِح واإ

 .بوزارة امض باب وامصايضة سكل امخـومياملنعبلني ؿىل رجال  وامخسرج املِايس

ابمرتثُـب امخفاضـًل وامخـسرج ًخـوـق  9><6هومفرب  7مؤرخ يف  9><6مس نة  8:<ًخـوق بدنلِح الأمص ؿسد  ;><6جوان  77مؤرخ يف  ;><6مس نة  98:أأمص ؿسد  -

 ـاىس امخـومي امثاهوي امـام أأو مبؤسسات اتبـة موزارة امض باب وامصايضة.امـاموني مب رجال امخـومياملنعبلني ؿىل بـغ  املِايس

متام الأمص ؿسد  ;><6جوان  77مؤرخ يف  ;><6مس نة  99:أأمص ؿسد  - حـساث  9><6هومفرب  7مؤرخ يف  9><6مس نة  ;:<ًخـوق بدنلِح واإ هخـاجًخـوق ابإ  منحـة الإ

 وزارة امض باب وامصايضة. موػفيمبـغ أأظناف 

متام الأمص ؿسد  ;><6جوان  77مؤرخ يف  ;><6مس نة  :9:أأمص ؿسد  - هخـاجاحملـسد  9><6هـومفرب  7مؤرخ يف  9><6مس نة  ;:<ًخـوق ابإ مـبـغ أأظـناف  ملنحـة الإ

 وزارة امض باب وامصايضة. موػفي

متام الأمص ؿسد  ;><6جوان  77مؤرخ يف  ;><6مس نة  ;9:أأمص ؿسد  - ثوكِـت امـمـل ًخـوـق بضـبط  9><6هـومفرب  7مؤرخ يف  9><6مس نة  >:<ًخـوق بدنلِح واإ

 وزارة امض باب وامصايضة. موػفياملعامب بو بـغ أأظناف  الأس بوؾي

متام الأمص ؿسد  ;><6جوان  77مؤرخ يف  ;><6مس نة  =9:أأمص ؿسد  - املنحـة ًخـوـق بضـبط ملـسار  9><6هـومفرب  7مـؤرخ يف  9><6مسـ نة  =:<ًخـوق بدنلِح واإ

 سكل امخـومي. ل اخملععة مصجا امس نوًة نوساؿات الإضافِة

متام الأمص  ;><6جوان  77مؤرخ يف  ;><6مس نة  <9:أأمص ؿسد  - ًخـوق بضبط ملـسار  9><6هومفرب  7مؤرخ يف مؤرخ يف  9><6ؿسد مس نة  =:<ًخـوق بدنلِح واإ

 سكل امخـومي.اخملععة مصجال  املنحة امس نوًة نوساؿات الإضافِة

متام الأمص ؿـسد  ;><6جوان  77املؤرخ يف  ;><6مس نة  96:ـوق بدنلِح الأمص ؿسد ًخ ;><6دٌسمرب  68مؤرخ يف ;><6مس نة  8>61أأمص ؿسد  - املخـوق بدنلِح واإ

 امـامل مبـاىس امخـومي امخابـة موزارة امض باب وامصايضة. املاهون الأسايس اخلاص بسكل امخـومياملخـوق بضبط  9><6هومفرب  7املؤرخ يف  9><6مس نة  7:<

متام الأمص ؿسد  =><6جاهفي  :يف مؤرخ  =><6مس نة  ;6أأمص ؿسد  - املـاهون الأسـايس ًخـوـق بضـبط  9><6هومفرب  7مؤرخ يف  9><6مس نة  7:<ًخـوق بدنلِح واإ

 مبـاىس امخـومي امـام أأو املؤسسات امخابـة موزارة امض باب وامصايضة. سكل امخـوميبصجال  اخلاص

ابمرتثُـب امخفاضـًل وامخـسرج ًخـوـق  9><6هـومفرب  7مـؤرخ يف  9><6مسـ نة  8:<مـص ؿـسد ًخـوق بدنلِح الأ  =><6جاهفي  :مؤرخ يف  =><6مس نة  >6أأمص ؿسد  -

 بوزارة امض باب وامصايضة. سكل امخـومياملنعبلني ؿىل رجال  املِايس

اهون الأسـايس املـًخـوـق بضـبط  9><6هـومفرب  7مـؤرخ يف  9><6مسـ نة  7:<ًخـوق بدنلِح الأمـص ؿـسد  =><6هومفرب  68مؤرخ يف  =><6مس نة  6=<أأمص ؿسد  -

 مبـاىس امخـومي امـام أأو املؤسسات امخابـة موزارة امض باب وامصايضة. سكل امخـوميبصجال  اخلاص

 امخابـني موزارة امض باب وامصايضة.ملوػفي امخـومي امـايل  املاهون الأسايسًخـوق بضبط  1=<6جاهفي  7مؤرخ يف  1=<6مس نة  <أأمص ؿسد  -
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حساث  6=<6ماي  >مؤرخ يف  6=<6مس نة  :6;أأمص ؿسد  -  نوض باب وامصايضة. رثبة أأس خاذ أأولًخـوق ابإ

 نوض باب وامصايضة. أأس خاذ أأولاملنعبلني ؿىل رثبة  امرتثُب امخفاضًل وامخسرج املِايسًخـوق بضبط  6=<6ماي  >مؤرخ يف  6=<6مس نة  ;6;أأمص ؿسد  -

حـساث  9><6هـومفرب  7مـؤرخ يف  9><6ة مسـ ن ;:<ًخـوق بدنلِح الأمص ؿسد  6=<6ماي  >مؤرخ يف  6=<6مس نة  >6;أأمص ؿسد - هخـاجًخـوـق ابإ مـبـغ  منحـة الإ

 وزارة امض باب وامصايضة. موػفي أأظناف

ملوػفي  املاهون الأسايسًخـوق بضبط  1=<6جاهفي  7مؤرخ يف  1=<6مس نة  <ًخـوق بدنلِح الأمص ؿسد  8=<6أأفًصل  76مؤرخ يف  8=<6مس نة  979أأمص ؿسد  -

 ارة امض باب وامصايضة.امخابـني موز امخـومي امـايل

 املـاهون الأسـايسًخـوـق بضـبط  9><6هـومفرب  7مـؤرخ يف  9><6مسـ نة  7:<ًخـوق بدنلِح الأمـص ؿـسد  8=<6أأفًصل  76مؤرخ يف  8=<6مس نة  :97أأمص ؿسد  -

 امـاموني بوزارة امض باب وامصايضة. سكل امخـومياخلاص بصجال 

حساث  ًخـوق 8=<6جوان  :7مؤرخ يف  8=<6مس نة  6>:أأمص ؿسد  -  امخابـني موزارة امض باب وامصايضة. امخـومي الابخسايئمفائسة أأؾوان سكل  منحة كَوومرًتةابإ

املـاهون الأسـايس ًخـوـق بضـبط  9><6هـومفرب  7مـؤرخ يف  9><6مسـ نة  7:<ًخـوق بدنلِح الأمص ؿسد  8=<6هومفرب  =7مؤرخ يف  8=<6مس نة  6619أأمص ؿسد  -

 خـومي امـام أأو املؤسسات امخابـة موزارة امض باب وامصايضة.مبـاىس ام امخـومي  سكلبصجال  اخلاص

ثوكِـت امـمـل ًخـوـق بضـبط  9><6هـومفرب  7مـؤرخ يف  9><6مسـ نة  >:<ًخـوـق بدنلـِح الأمـص ؿـسد  8=<6هـومفرب  =7مؤرخ يف  8=<6مس نة  :661أأمص ؿسد  -

ة.املعامب بو بـغ أأظناف الأؾوان امخابـني موزارة امض باب وامصايضة وا الأس بوؾي  ملبارشٍن نوـمل ابملـاىس واملؤسسات الاجامتؾَة امرتبًو

حـساث  6=<6مـاي  >املـؤرخ يف  6=<6مسـ نة  :6;ًخـوق بدنلِح الأمص ؿسد  9=<6أأفًصل  81مؤرخ يف  9=<6مس نة  19:أأمص ؿسد  -  رثبـة أأسـ خاذ أأولاملخـوـق ابإ

 نوض باب وامصايضة.

 بوزارة امض باب وامصايضة. امخـومي الابخسايئاخملوةل مبـغ رجال  منحة امًصفحساث ًخـوق ابإ  9=<6سبمترب 9مؤرخ يف  9=<6مس نة  ;617أأمص ؿسد  -

امخابـني موزارة  امخـومي امثاهوي والابخسايئ واملمينيادلوَة اخملوةل مصجال  املنحة امكِوومرًتةًخـوق بضبط ملسار  :=<6أأكخوبص  :مؤرخ يف  :=<6مس نة  9>67أأمص ؿسد  -

 امض باب وامصايضة.

)منحة امخاكمَف امبَساقوجِة( اخملوةل مصجال امخـومي الابخسايئ امخابـني  املنحة اخلعوظَةًخـوق بضبط ملادٍص  :=<6أأكخوبص  :مؤرخ يف  :=<6مس نة  >>67أأمص ؿسد  -

 موزارة امض باب وامصايضة.

 امخـوـمي امثـاهويف امبَساقوجِة( اخملوةل مصجـال سـكل ًخـوق بضبط ملادٍص املنحة اخلعوظَة )منحة امخاكمَ :=<6أأكخوبص  :مؤرخ يف  :=<6مس نة  <>67أأمص ؿسد  -

 امخابـني موزارة امض باب وامصايضة.

بـوزارة امضـ باب  امخـوـمي امثـاهوي والابخـسايئ واملميـنيادلوَة مفائسة رجـال  املنحة امكِوومرًتةًخـوق بضبط  ;=<6مارس  =7مؤرخ يف  ;=<6مس نة  971أأمص ؿسد  -

 وامصايضة.

وَـة  81املؤرخ يف  1<<6مس نة  6791ًخـوق بسحب أأحاكم الأمص ؿسد  6<<6فِفصي  66مؤرخ يف  6<<6مس نة  9;7أأمص ؿسد  - املخـوـق بدنلـِح الأمـص  1<<6جًو

حساث  :=<6هومفرب  =املؤرخ يف  :=<6مس نة  :691املنلح ملأمص ؿسد  ;=<6جاهفي  77املؤرخ يف  ;=<6مس نة  ;69ؿسد  سـكل وحبر مفائـسة  منحة ثآأظرياملخـوق ابإ

 ؿىل سكل رجال امخـومي امـايل امخابـني موزارة امض باب وامعفوةل. مي امـايلامخـو
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املخـوق بدنلِح الأمص ؿسد  6=<6أأفًصل  68املؤرخ يف  6=<6مس نة  ;6:ًخـوق بسحب أأحاكم الأمص ؿسد  6<<6هومفرب  =6مؤرخ يف  6<<6مس نة  7:>6أأمص ؿسد  -

امخـابـني مـوزارة امضـ باب  رجـال امخـوـمي امــايلوحبر مفائسة سكل امخـومي امـايل ؿىل سـكل  منحة ثآأظريحساث املخـوق ابإ  :=<6هومفرب  8املؤرخ يف  :=<6مس نة  :691

 وامعفوةل.

امخابـني  امخـومي امثاهوي)منحة امخاكمَف امبَساقوجِة( اخملوةل مصجال  املنحة اخلعوظَةًخـوق بضبط ملادٍص  6<<6هومفرب  =6مؤرخ يف  6<<6مس نة  8:>6أأمص ؿسد  -

 وزارات امض باب وامعفوةل. م

س ناد  7<<6جاهفي  ;مؤرخ يف  7<<6مس نة  >7أأمص ؿسد  - هخاجًخـوق بضبط رشوط اإ  مبـغ أأظناف موػفي وزارة امض باب وامعفوةل. منحة الإ

 املنحـة امكِوومرًتـة املخـوـق بضـبط ;=<6مـارس  =7املـؤرخ يف  ;=<6مسـ نة  971ًخـوق بدنلِح الأمص ؿسد  7<<6جاهفي  ;مؤرخ يف  7<<6مس نة  86أأمص ؿسد  -

 امخابـني موزارة امض باب وامعفوةل. امخـومي امثاهوي والابخسايئ واملمينيادلوَة مفائسة رجال 

 امخـومي امثاهوي)منحة امخاكمَف امبَساقوجِة( اخملوةل مفائسة رجال  املنحة اخلعوظَةًخـوق بضبط ملادٍص  8<<6دٌسمرب  68مؤرخ يف  8<<6مس نة  ;7:1أأمص ؿسد  -

 ابـني موزارة امض باب وامعفوةل. امخ

امخـوـمي )منحـة امخاكمَـف امبَساقوجِـة( اخملـوةل مفائـسة رجـال  املنحـة اخلعوظـَةًخـوق ابمرتفِؽ يف ملادٍص  ;<<6أأكخوبص  ;6مؤرخ يف  ;<<6مس نة  ;6<6أأمص ؿسد  -

 مفائسة الأؾوان املمتخـني هبشه املنحة. =<<6 – ;<<6 امخابـني موزارة امض باب وامعفوةل وبضبط امزايدة ادلوَة يف الأجص ظَةل امفرتة امثاهوي

 امخـومي امثاهوي)منحة امخاكمَف امبَساقوجِة( اخملوةل مفائسة رجال  املنحة اخلعوظَةًخـوق ابمرتفِؽ يف ملادٍص  ><<6جوان  <مؤرخ يف  ><<6مس نة  >667أأمص ؿسد  -

 .><<6امخابـني موزارة امض باب وامعفوةل بـنوان س نة 

حـساث  9=<6سبمترب  9املؤرخ يف  9=<6مس نة  ;617ًخـوق بدنلِح الأمص ؿسد  ><<6أأكخوبص  68مؤرخ يف  ><<6مس نة  7167أأمص ؿسد  -  منحـة امًصـفاملخـوـق ابإ

 بوزارة امض باب وامصايضة. امخـومي الابخسايئاخملوةل مبـغ رجال 

امخـوـمي )منحـة امخاكمَـف امبَساقوجِـة( اخملـوةل مفائـسة رجـال  ملنحـة اخلعوظـَةاًخـوق ابمرتفِؽ يف ملـادٍص  =<<6جوان  :6مؤرخ يف  =<<6مس نة  >=67أأمص ؿسد  -

 .1998امخابـني موزارة امض باب وامعفوةل بـنوان س نة  امثاهوي

 امخـوـمي امثـاهوياخملـوةل مفائـسة رجـال  امخاكمَـف امبَساقوجِـة منحـة ًخـوق بضبط امزايدة ادلوَة يف ملادٍص <<<6أأكخوبص  9مؤرخ يف  <<<6مس نة  =<76أأمص ؿسد  -

س ناد املسط الأول مفائسة الأؾوان املمتخـني هبشه املنحة. 7116 – <<<6امخابـني موزارة امض باب وامعفوةل ظَةل امفرتة   واإ

متام الأمص ؿسد  <<<6أأكخوبص  66مؤرخ يف  <<<6مس نة  <;77أأمص ؿسد  - حساث  6=<6ماي  >املؤرخ يف  6=<6مس نة  :6;ًخـوق بدنلِح واإ ثبـة أأسـ خاذ ر املخـوق ابإ

 نوض باب وامصايضة. أأول

 ومس خوايت امخآأجري.نوض باب وامصايضة  املعابلة بني درجات رثبة أأس خاذ أأولًخـوق بضبط  <<<6أأكخوبص  66مؤرخ يف  <<<6مس نة  1>77أأمص ؿسد  -

متـام الأمـص ؿـسد  <<<6أأكخوبص  >7مؤرخ يف  <<<6مس نة  =;78أأمص ؿسد  - امنؼـام املخـوـق بضـبط  <<<6هـومفرب  7املـؤرخ يف  9><6مسـ نة  7:<ًخـوـق بدنلـِح واإ

 امصاجـني ابمنؼص موزارة امض باب وامعفوةل. بصجال امخـومي الأسايس اخلاص

 ومس خوايت امخآأجري.بوزارة امض باب وامعفوةل  املعابلة بني درجات رثب سكل امخـوميًخـوق بضبط  <<<6أأكخوبص  >7مؤرخ يف  <<<6مس نة  <;78أأمص ؿسد  -

امخـابـني مـوزارة  امخـوـمي امثـاهوياخملـوةل مفائـسة رجـال  امخاكمَف امبَساقوجِةًخـوق ابمرتفِؽ يف ملادٍص منحة  7111ماي  :6مؤرخ يف  7111مس نة  :;61أأمص ؿسد  -

 .7111امض باب وامعفوةل وامصايضة بـنوان س نة 
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حساث  7111أأكخوبص  86مؤرخ يف  7111مس نة  1<79أأمص ؿسد  - نوضـ باب وامصايضـة  وأأس خاذ فوق امصثبـةباب وامصايضة نوض   رثبيت أأس خاذ أأول فوق امصثبةًخـوق ابإ

 بوزارة امض باب وامعفوةل وامصايضة.

نوضـ باب  والأساثشة فوق امصثبـةنوض باب وامصايضة  الأساثشة الأول فوق امصثبة هؼام ثآأجريًخـوق بضبط  7111أأكخوبص  86مؤرخ يف  7111مس نة  6<79أأمص ؿسد  -

 ضة.وامصايضة بوزارة امض باب وامعفوةل وامصاي

 وأأس خاذ فـوق امصثبـةنوض باب وامصايضة  فوق امصثبة املعابلة بني درجات رثبيت أأس خاذ أأولًخـوق بضبط  7111أأكخوبص  86مؤرخ يف  7111مس نة  7<79أأمص ؿسد  -

 .ومس خوايت امخآأجرينوض باب وامصايضة بوزارة امض باب وامعفوةل وامصايضة 

متام الأمص ؿسد ًخـ 7111دٌسمرب  67مؤرخ يف  7111مس نة  19<7أأمص ؿسد  - حساث  6=<6ماي  >املؤرخ يف  6=<6مس نة  :6;وق بدنلِح واإ رثبة أأس خاذ املخـوق ابإ

 نوض باب وامصايضة. أأول

متام الأمـص ؿـسد  7111دٌسمرب  67مؤرخ يف  7111مس نة  :1<7أأمص ؿسد  - امنؼـام املخـوـق بضـبط  9><6هـومفرب  7املـؤرخ يف  9><6مسـ نة  7:<ًخـوق بدنلِح واإ

 امصاجـني ابمنؼص موزارة امض باب وامعفوةل وامصايضة.  بصجال امخـومي الأسايس اخلاص

س ناد  7116ماي  8مؤرخ يف  7116س نة  =:<أأمص ؿسد  - امخـوـمي مفائـسة رجـال  منحـة امخاكمَـف امبَساقوجِـةمن امزايدة ادلوَة يف ملادٍص  املسط امثامرًخـوق ابإ

 . 7116ـنوان س نة امخابـني موزارة امض باب وامعفوةل وامصايضة ب  امثاهوي

نوضـ باب وامصايضـة  فـوق امصثبـة الأساثشة الأولمفائسة  منحة امخاكمَف امبَساقوجِةًخـوق ابمرتفِؽ يف ملادٍص  7116ماي  =مؤرخ يف  7116مس نة  6117أأمص ؿسد  -

 .7116والأساثشة فوق امصثبة نوض باب وامصايضة امخابـني موزارة امض باب وامعفوةل وامصايضة بـنوان س نة 

امخـابـني مـوزارات  امخـوـمي امثـاهوياخملوةل مفائسة رجـال  منحة امخاكمَف امبَساقوجِةًخـوق ابمرتفِؽ يف ملادٍص  7118أأوت  9مؤرخ يف  7118مس نة  98;6ص ؿسد أأم -

 .7118امصايضة وصؤون املصأأة والأرسة وامعفوةل وامثلافة وامض باب وامرتفِو بـنوان س نة 

متـام الأمـص ؿـسد  7118أأكخوبص  >7مؤرخ يف  7118مس نة  7779أأمص ؿسد  - امنؼـام املخـوـق بضـبط  9><6هـومفرب  7املـؤرخ يف  9><6مسـ نة  7:<ًخـوـق بدنلـِح واإ

 امصاجـني ابمنؼص اإىل وزارة امض باب وامصايضة. الأسايس اخلاص بصجال امخـومي

املعابلة ًخـوق بضبط  <<<6أأكخوبص  >7مؤرخ يف  <<<6 مس نة <;78الأمص ؿسد  بسحب أأحاكمًخـوق  7118أأكخوبص  >7مؤرخ يف  7118مس نة  :777أأمص ؿسد  -

، ؿىل رجال امخـومي بـوزارات امصايضـة وصـؤون املـصأأة والأرسة وامعفـوةل وامثلافـة وامضـ باب ومس خوايت امخآأجريبوزارة امض باب وامعفوةل  بني درجات رثب سكل امخـومي

 وامرتفِو.

متام الأمص ؿسد ًخـو 7118أأكخوبص  >7مؤرخ يف  7118مس نة  ;777أأمص ؿسد  - حساث  6=<6ماي  >املؤرخ يف  6=<6مس نة  :6;ق بدنلِح واإ رثبـة أأسـ خاذ املخـوق ابإ

 نوض باب وامصايضة. أأول

املعابلة ًخـوق بضبط  <<<6أأكخوبص  66مؤرخ يف  <<<6مس نة  1>77الأمص ؿسد  بسحب أأحاكمًخـوق  7118أأكخوبص  >7مؤرخ يف  7118مس نة  >777أأمص ؿسد  -

، ؿىل رثبة أأس خاذ أأول نورتبَة امبسهَة وأأس خاذ أأول نوض باب وامعفوةل موزارات امصايضة وصؤون املـصأأة امخآأجري مس خوايتنوض باب وامصايضة و خاذ أأولبني درجات رثبة أأس  

 والأرسة وامعفوةل وامثلافة وامض باب وامرتفِو.

حـساث  7111أأكخوبص  86مؤرخ يف  7111مس نة  1<79ًخـوق بدنلِح الأمص ؿسد  7118أأكخوبص  >7مؤرخ يف  7118مس نة  7781أأمص ؿسد  - رثبـيت أأسـ خاذ ًخـوـق ابإ

 نوض باب وامصايضة بوزارة امض باب وامعفوةل وامصايضة. وأأس خاذ فوق امصثبةنوض باب وامصايضة فوق امصثبة  أأول

املعابلة ًخـوق بضبط  7111 أأكخوبص 86مؤرخ يف  7111مس نة  7<79الأمص ؿسد  بسحب أأحاكمًخـوق  7118أأكخوبص  >7مؤرخ يف  7118مس نة  7786أأمص ؿسد  -

ؿـىل رثبـيت  ومسـ خوايت امخـآأجرينوض باب وامصايضة بوزارة امض باب وامعفوةل وامصايضة  وأأس خاذ فوق امصثبةنوض باب وامصايضة  بني درجات رثبيت أأس خاذ أأول فوق امصثبة
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 وامثلافة وامض باب وامرتفِو. أأس خاذ أأول فوق امصثبة وأأس خاذ فوق امصثبة موزارات امصايضة وصؤون املصأأة والأرسة وامعفوةل

موزارة  امخـومي امثاهوياخملوةل مفائسة رجال  منحة امخاكمَف امبَساقوجِةًخـوق بضبط امزايدة ادلوَة يف ملادٍص  :711دٌسمرب  <6مؤرخ يف  :711مس نة  7<87أأمص ؿسد  -

س ناد املسط الأو  >711 – :711امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة ظَةل امفرتة   ل مفائسة الأؾوان املنخفـني هبشه املنحة.واإ

متام الأمص ؿسد  ;711ماي  81مؤرخ يف  ;711مس نة  <698أأمص ؿسد  - امنؼام الأسايس املخـوق بضبط  9><6هومفرب  7املؤرخ يف  9><6مس نة  7:<ًخـوق بدنلِح واإ

 امعفوةل وامثلافة وامض باب وامرتفِو.امصاجـني ابمنؼص اإىل وزارات امصايضة وصؤون املصأأة والأرسة و  اخلاص بصجال امخـومي

متام الأمص ؿسد  ;711ماي  81مؤرخ يف  ;711مس نة  6991أأمص ؿسد  - حـساث  6=<6مـاي  >املؤرخ يف  6=<6مس نة  :6;ًخـوق بدنلِح واإ رثبـة أأسـ خاذ املخـوـق ابإ

 والأرسة وامعفوةل وامثلافة وامض باب وامرتفِو.نورتبَة امبسهَة أأو نوض باب وامعفوةل امصاجـني ابمنؼص اإىل وزارات امصايضة وصؤون املصأأة  أأول

متام الأمص ؿسد  ;711ماي  81مؤرخ يف  ;711مس نة  6996أأمص ؿسد  - حـساث  7111أأكخـوبص  86املـؤرخ يف  7111مسـ نة  1<79ًخـوق بدنلِح واإ رثبـيت املخـوـق ابإ

نورتبَة امبسهَة أأو أأسـ خاذ فـوق امصثبـة نوضـ باب وامعفـوةل امـصاجـني  أأس خاذ فوق امصثبةو نوض باب وامعفوةل  امصثبة أأس خاذ أأول فوقنورتبَة امبسهَة أأو  أأس خاذ أأول فوق امصثبة

 ابمنؼص اإىل وزارات امصايضة وصؤون املصأأة والأرسة وامعفوةل وامثلافة وامض باب وامرتفِو.

الأمـص  بسـحب أأحـاكماملخـوـق  7118كخـوبص أأ  >7املؤرخ يف  7118مس نة  :777لأمص ؿسد بدنلِح اًخـوق  ;711ماي  81مؤرخ يف  ;711مس نة  6997أأمص ؿسد  -

ؿـىل رجـال  ومس خوايت امخـآأجريموزارة امض باب وامعفوةل  املعابلة بني درجات رثب سكل امخـومياملخـوق بضبط  <<<6أأكخوبص  >7املؤرخ يف  <<<6مس نة  <;78ؿسد 

 .امخـومي بوزارات امصايضة وصؤون املصأأة والأرسة وامعفوةل وامثلافة وامض باب وامرتفِو

الأمـص  بسـحب أأحـاكماملخـوـق  7118أأكخـوبص  >7املؤرخ يف  7118مس نة  >777الأمص ؿسد بدنلِح ًخـوق  ;711ماي  81مؤرخ يف  ;711مس نة  6998أأمص ؿسد  -

ؿىل رثبة أأس خاذ أأول  ومس خوايت امخآأجرينوض باب وامصايضة  املعابلة بني درجات رثبة أأس خاذ أأول، املخـوق بضبط <<<6أأكخوبص  66املؤرخ يف  <<<6مس نة  1>77ؿسد 

 نورتبَة امبسهَة أأو أأس خاذ أأول نوض باب وامعفوةل موزارات امصايضة وصؤون املصأأة والأرسة وامعفوةل وامثلافة وامض باب وامرتفِو.

الأمـص  ب أأحـاكمبسـحاملخـوـق  7118أأكخـوبص  >7املؤرخ يف  7118مس نة  7786الأمص ؿسد بدنلِح ًخـوق  ;711ماي  81مؤرخ يف  ;711مس نة  6999أأمص ؿسد  -

نوض باب  وأأس خاذ فوق امصثبةنوض باب وامصايضة  املعابلة بني درجات رثبيت أأس خاذ أأول فوق امصثبة، املخـوق بضبط 7111أأكخوبص  86املؤرخ يف  7111مس نة  7<79ؿسد 

وق امصثبة موزارات امصايضة وصؤون املـصأأة والأرسة وامعفـوةل ؿىل رثبيت أأس خاذ أأول فوق امصثبة وأأس خاذ ف ومس خوايت امخآأجريوامصايضة بوزارة امض باب وامعفوةل وامصايضة 

 .وامثلافة وامض باب وامرتفِو

امخابـني مـوزارات  امخـومي امثاهوياخملوةل مفائسة رجال  منحة امخاكمَف امبَساقوجِةًخـوق ابمرتفِؽ يف ملادٍص  ;711جوان  ;7مؤرخ يف  ;711مس نة  ;=>6أأمص ؿسد  -

 ;711بـنوان س نة  امبسهَة وصؤون املصأأة والأرسة وامعفوةل واملس ننيامض باب وامصايضة وامرتبَة 

س ناد  >711ماي   69مؤرخ يف  >711مس نة  1220أأمص ؿسد  - امخـومي اخملوةل مصجال  منحة امخاكمَف امبَساقوجِةيف ملادٍص  من امزايدة ادلوَة املسط امثامرًخـوق ابإ

 .>711بَة امبسهَة وصؤون املصأأة والأرسة وامعفوةل واملس نني بـنوان س نة وامرت  امخابـني موزاريت امض باب وامصايضة امثاهوي

س ناد  <711أأكخوبص  >7مؤرخ يف  <711مس نة  :877أأمص ؿسد  - اخملوةل مفائسة رجال  منحة امخاكمَف امبَساقوجِةمن امزايدة ادلوَة يف ملادٍص  املسط امثا ًخـوق ابإ

 .<711وامصايضة وامرتبَة امبسهَة بـنوان س نة امخابـني موزارة امض باب  امخـومي الابخسايئ

س ناد املسط امثامر من امزايدة 7161ماي  86مؤرخ يف  7161مس نة  :686أأمص ؿسد  - اخملوةل مفائسة رجـال  منحة امخاكمَف امبَساقوجِةادلوَة يف ملادٍص  ًخـوق ابإ

 7161واملس نني، بـنوان س نة  ون املصأأة والأرسة وامعفوةلامخابـني موزاريت امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة وصؤ  امخـومي امثاهوي

ًخـوق ابمرتفِؽ يف ملادٍص منحة امخاكمَف امبَساقوجِة املس نسة مفائسة رجال امخـومي امثاهوي امخابـني موزاريت  7166أأكخوبص  >7مؤرخ يف  7166مس نة  8899أأمص ؿسد  -

 .7166امض باب وامصايضة وصؤون املصأأة بـنوان س نة 

ابمنــؼص مـوزارة امضـ باب وامصايضـة  بسكل رجال امخـومي امــصاجـنياخلاص  امنؼام الأساسـيًخـوق بضبط  7169ماي  <6مؤرخ يف  7169مس نة  =1=6 أأمص ؿسد -

 .واملصأأة والأرسة
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مـوزارة امضـ باب وامصايضـة امصاجـني ابمنؼـص  املعابلة بني درجات رثب سكل رجال امخـوميًخـوق بضبط  7169جوان  81مؤرخ يف  7169مس نة  >798أأمص ؿسد  -

 واملصأأة والأرسة ومس خوايت امخآأجري.

وَة  8مؤرخ يف  7169مس نة  =798أأمص ؿسد  -  امصاجـني ابمنؼص موزارة امض باب وامصايضة واملصأأة والأرسة. هؼام ثآأجري سكل رجال امخـوميًخـوق بضبط  7169جًو

امنؼام الأسـايس املخـوق بضبط  7169ماي  <6املؤرخ يف  7169مس نة  =1=6الأمص ؿسد بدنلِح ًخـوق  7169أأكخوبص  79مؤرخ يف  7169مس نة  :9<8أأمص ؿسد  -

 امصاجـني ابمنؼص موزارة امض باب وامصايضة واملصأأة والأرسة. اخلاص بسكل رجال امخـومي

عة مفائسة امساؿات الإضافِة ًخـوق بضبط منحة  :716سبمترب  66مؤرخ يف  :716مس نة  6787أأمص حكويم ؿسد  - امصاجـني ابمنؼص  رجال امخـوميخمخوف رثب اخملعي

 موزارة امض باب وامـصايضة ووزارة املـصأأة والأرسة وامعفوةل.

متام بدنلِح ًخـوق ;716 جاهفي :7 يف مؤرخ ;716 مس نة 6:7 ؿسد حكويم أأمص - خ 7169 مس نة =1=6 ؿسد الأمص واإ ق 7169 مـاي <6 يف املـؤري  بضـبط املخـوـي

 .والأرسة واملصأأة وامصايضة امض باب موزارة ابمنـؼص امـصاجـني امخـومي رجال بسكل اخلاص الأساسـي امنؼام

وَة 8 يف املؤرخ 7169 مس نة =798 ؿسد الأمص بدنلِح ًخـوق ;716 جاهفي :7 يف مؤرخ ;716 مس نة 6:8 ؿسد حكويم أأمص -  هؼـام بضـبط املخـوـق 7169 جًو

 .والأرسة واملصأأة وامصايضة امض باب موزارة ابمنؼص امصاجـني امخـومي رجال سكل ثآأجري

 امضـ باب مـوزارة ابمنؼـص امـصاجـني امخـوـمي رجال سكل رثب درجات بني املعابلة بضبط ًخـوق ;716 جاهفي :7 يف مؤرخ ;716 مس نة 6:9 ؿسد حكويم أأمص -

 .امخآأجري ومس خوايت وامعفوةل والأرسة املصأأة ووزارة وامصايضة

 صـؤون مـوزارة ابمنؼص امصاجـني امخـومي رجال بو املعامب الأس بوؾي امـمل ثوكِت بضبط ًخـوق >716 أأوت >6 يف مؤرخ >716 مس نة ==< ؿسد حكويم أأمص -

 .وامعفوةل والأرسة املصأأة ووزارة وامصايضة امض باب

 : املصاراتب. 

ؿادة حصثُب سكل رجال امخـوميًخـوق  9><6هومفرب  7كصار من وزٍص امض باب وامصايضة مؤرخ يف  -  بوزارة امض باب وامصايضة. ابإ

دماج  الامذحانًخـوق بضبط هؼام  ;><6هومفرب  <6رخ يف كصار من وزٍص امض باب وامصايضة مؤ  - امرتبَة امبسهَة  املسربني املرتبعني واموكذَني يف رثبة مـملامصايم اإىل اإ

 أأو منضط كوكذَني.

 ىل وزارة امض باب وامصايضة.امصاجـني ابمنؼص اإ  الأساثشة مناػصة اهخساباملخـوق بضبط حصاثُب وبصتم   >><6هومفرب =كصار من وزٍص امض باب وامصايضة مؤرخ يف  -

 .واملصبني نومصحةل الأوىل أأساثشة امخـومي امثاهوي مناػصة لهخسابًخـوق بضبط حصاثُب وبصتم   >><6هومفرب  =كصار من وزٍص امض باب وامصايضة مؤرخ يف  -

وَة  81كصار من وزٍص امض باب وامعفوةل مؤرخ يف  -  .واملصبنينومصحةل الأوىل  لهخساب أأساثشة امخـومي امثاهوي الامذحان امليينًخـوق بضبط هؼام وبصتم   6<<6جًو

فـوق امصثبـة  أأسـ خاذ أأولابملوفات نورتكِة اإىل رثبـة  ادلاذوَة املناػصةًخـوق بضبط كَفِة ثنؼمي  7116جاهفي  78كصار من وزٍص امض باب وامعفوةل وامصايضة مؤرخ يف  -

 نوض باب وامصايضة.

أأسـ خاذ فـوق امصثبـة ابملوفـات نورتكِـة اإىل رثبـة  املنـاػصة ادلاذوَـةًخـوق بضـبط كَفِـة ثنؼـمي  7116جاهفي  78ايضة مؤرخ يف كصار من وزٍص امض باب وامعفوةل وامص -

 نوض باب وامصايضة.

نوضـ باب  خاذ أأولأأسـ  ابملوفـات نورتكِـة اإىل رثبـة  املنـاػصة ادلاذوَـةًخـوق بضبط كَفِة ثنؼمي  7116جوان  69كصار من وزٍص امض باب وامعفوةل وامصايضة مؤرخ يف  -

 .وامصايضة
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 رايضة. ص باب و  أأس خاذابملوفات نورتكِة اإىل رثبة املناػصة ادلاذوَة ًخـوق بضبط كَفِة ثنؼمي  7116جوان  69كصار من وزٍص امض باب وامعفوةل وامصايضة مؤرخ يف  -

ابملوفات نورتكِة اإىل  املناػصة ادلاذوَةاملخـوق بضبط كَفِة ثنؼمي  7116جاهفي  78ًخـوق بدنلِح املصار املؤرخ يف  7117أأكخوبص  :6كصار من وزٍص امصايضة مؤرخ يف  -

 نوض باب وامصايضة. أأس خاذ أأول فوق امصثبةرثبة 

 ة اإىلابملوفات نورتكِ املناػصة ادلاذوَةاملخـوق بضبط كَفِة ثنؼمي  7116جاهفي  78ًخـوق بدنلِح املصار املؤرخ يف  7117أأكخوبص  :6كصار من وزٍص امصايضة مؤرخ يف  -

 .نوض باب وامصايضة أأس خاذ أأولرثبة 

ابملوفات نورتكِة اإىل  املناػصة ادلاذوَةاملخـوق بضبط كَفِة ثنؼمي  7116جاهفي  78ًخـوق بدنلِح املصار املؤرخ يف  7117أأكخوبص  :6كصار من وزٍص امصايضة مؤرخ يف  -

 نوض باب امصايضة. أأس خاذ رثبة

 

 سكل امخفلس امبَساقويج .7.6

 سكل امخفلس امبَساقويج) كعاع امصايضة وامرتبَة امبسهَة( .6.7.6

 : الأوامصأأ.  

دارة امض باب وامصايضة خبصق الأحاكم امخآأسُس َة نوسكل امفينًخـوق  ;;<6جوان  :7مؤرخ يف  ;;<6مس نة  7:9أأمص ؿسد  -  .ابإ

 .امرتبَة امبسهَة وامصايضَة ثفلسًة يمملس خزس املاهون الأسايسًخـوق بضبط  =;<6هومفرب  >7مؤرخ يف  =;<6مس نة  =;8أأمص ؿسد  -

س ناد  =;<6هومفرب  >7مؤرخ يف  =;<6مس نة  1>8أأمص ؿسد  -  نورتبَة امبسهَة وامصايضَة وملخفلسي امخـومي الابخسايئ منحة مؤكذة ملخفلسي امخـومي امثاهويًخـوق ابإ

ؿادة حصثُبًخـوق  1><6جاهفي  79مؤرخ يف  1><6مس نة  ;8أأمص ؿسد  -  بوزارة امرتبَة وامض باب وامصايضةامفنَة  ظارات املعاحلاإ بـغ أأظناف  ابإ

 : املصاراتب. 

يف امرتبَـة  مذفلس نوخـومي الابخسايئموػائف  امذحان كفاءةًخـوق بضبط بصتم   <;<6فِفصي  >كصار اكثب ادلوةل نوض باب وامصايضة وامضؤون الاجامتؾَة مؤرخ يف  -

 .امبسهَة وامصايضَة

 حصبَـة ؿـام مذفلـس رثبـة اإىل نورتكِـة ابملوفات ادلاذوَة املناػصة ثنؼمي كَفِة بضبط ًخـوق >711 أأكخوبص >7 يف مؤرخ امبسهَة وامرتبَة ايضةوامص امض باب وزٍص من كصار -

 .ورايضة بسهَة

 حصبَـة أأول مذفلـس رثبـة اإىل نورتكِـة وفـاتابمل ادلاذوَة املناػصة ثنؼمي كَفِة بضبط ًخـوق >711 أأكخوبص >7 يف مؤرخ امبسهَة وامرتبَة وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -

 .ورايضة بسهَة

 نورتبَة امبَساقوجِني املصصسٍن لإدماج ابملوفات امليين الامذحان ثنؼمي كَفِة بضبط ًخـوق =711 جوان 7 يف مؤرخ امبسهَة وامرتبَة وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -

 .وامصايضة هَةامبس نورتبَة أأوىل درجة مذفلس رثبة يف وامصايضة امبسهَة

ن مـصحةل يف نولبـول ابلدذبـارات اخلارجِـة املنـاػصة ثنؼـمي كَفِـة بضـبط ًخـوق =711 دٌسمرب 78 يف مؤرخ امبسهَة وامرتبَة وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -  حكـٍو

 .ورايضة بسهَة حصبَة الأوىل ادلرجة مذفلسي لهخساب

ن مـصحةل يف نولبـول ابلدذبـارات اخلارجِـة املنـاػصة ثنؼـمي كَفِـة بضبط ًخـوق =711 دٌسمرب 78 يف خمؤر امبسهَة وامرتبَة وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -  حكـٍو

 .ورايضة بسهَة حصبَة امثاهَة ادلرجة مذفلسي لهخساب
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ن صحةلمب وامخرصج وادلراسات امخكوٍن هؼام بضبط ًخـوق <711 أأكخوبص : يف مؤرخ امبسهَة وامرتبَة وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -  الأوىل ادلرجـة مذفلـسي حكٍو

ن اموظين ابملصكز ورايضة بسهَة حصبَة  .امبسهَة وامرتبَة وامصايضة امض باب اإظارات ورسلكة مخكٍو

ن مبصحةل وامخرصج وادلراسات امخكوٍن هؼام بضبط ًخـوق <711 أأكخوبص : يف مؤرخ امبسهَة وامرتبَة وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -  امثاهَـة جـةادلر  مذفلـسي حكٍو

ن اموظين ابملصكز ورايضة بسهَة حصبَة  .امبسهَة وامرتبَة وامصايضة امض باب اإظارات ورسلكة مخكٍو

ن مبصحةل وامخرصج وادلراسات امخكوٍن هؼام بضبط ًخـوق 7161 دٌسمرب 68 يف مؤرخ امبسهَة وامرتبَة وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -  امبسهَة امرتبَة مذفلسي حكٍو

ن اموظين ابملصكز وامصايضة  .امبسهَة وامرتبَة وامصايضة امض باب اإظارات ورسلكة مخكٍو

ن مصحةل اإىل ندلدول ابلدذبارات اخلارجِة املناػصة ثنؼمي كَفِة بضبط ًخـوق 7168 ماي ;6 يف مؤرخ وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -  مذفلـسٍن لهخـساب امخكٍو

 .وامصايضة امبسهَة نورتبَة

وَـة <7 يف مـؤرخ وامصايضة ابامض ب وزٍص من كصار -  امبسهَـة نورتبَـة أأول مذفلـس رثبـة اإىل نورتكِـة ابملوفـات ادلاذوَـة املنـاػصة ثنؼـمي كَفِـة بضـبط ًخـوـق 7168 جًو

 .وامصايضة

 امبسهَة وامصايضة. هؼام امخكوٍن مبصحةل حكوٍن مذفلسي امرتبَةًخـوق بضبط  7169هومفرب  8كصار من وزٍص امض باب وامصايضة واملصأأة والأرسة مؤرخ يف  -

 

 وامعفوةل(سكل امخفلس امبَساقويج ) كعاع امض باب  .7.7.6

 .  : الأوامصأأ

 .نوض باب لهخساب مذفلسٍنًخـوق بضبط املواؿس الاس خثنائَة والاهخلامَة  =;<6سبمترب  <مؤرخ يف  =;<6مس نة  9=7أأمص ؿسد  -

امضـابط نولواؿـس الاسـ خثنائَة  =;<6سـبمترب  <املـؤرخ يف  =;<6مسـ نة  9=7الأمـص ؿـسد  ًخـوق بمتسًس أأحاكم <;<6جاهفي  9مؤرخ يف  <;<6مس نة  :أأمص ؿسد  -

 .نوض باب لهخساب مذفلسٍنواموكذَة 

متام الأمص ؿسد  <;<6ماي  =مؤرخ يف  <;<6مس نة  ;;6أأمص ؿسد  - امضـابط نولواؿـس الاسـ خثنائَة واموكذَـة  =;<6سـبمترب  <املؤرخ يف  =;<6مس نة  9=7ًخـوق ابإ

 .نوض باب ذفلسٍنلهخساب م 

 : املصاراتب. 

 صـ باب أأول مذفلس رثبة اإىل نورتكِة ابملوفات ادلاذوَة املناػصة ثنؼمي كَفِة بضبط ًخـوق >711 أأكخوبص >7 يف مؤرخ امبسهَة وامرتبَة وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -

 .وظفوةل

 صـ باب ؿـام مذفلس رثبة اإىل نورتكِة ابملوفات ادلاذوَة املناػصة ثنؼمي كَفِة بضبط ًخـوق >711 أأكخوبص >7 يف مؤرخ امبسهَة وامرتبَة وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -

 .وظفوةل

دمـاج ابملوفـات امليـين الامذحـان ثنؼـمي كَفِـة بضبط ًخـوق =711 جوان 7 يف مؤرخ امبسهَة وامرتبَة وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -  امبَـساقوجِني املصصـسٍن لإ

 .وامعفوةل نوض باب أأوىل درجة مذفلس ةرثب يف وامعفوةل نوض باب

ن مـصحةل يف نولبـول ابلدذبـارات اخلارجِـة املنـاػصة ثنؼـمي كَفِـة بضبط ًخـوق =711 دٌسمرب 78 يف مؤرخ امبسهَة وامرتبَة وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -  حكـٍو

 .وظفوةل ص باب الأوىل ادلرجة مذفلسي لهخساب
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ن مـصحةل يف نولبـول ابلدذبـارات اخلارجِـة املنـاػصة ثنؼـمي كَفِـة بضبط ًخـوق =711 دٌسمرب 78 يف مؤرخ امبسهَة َةوامرتب  وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -  حكـٍو

 .وظفوةل ص باب امثاهَة ادلرجة مذفلسي لهخساب

ن وا وادلراسات امخكوٍن هؼامًخـوق بضبط  <711أأكخوبص  :كصار من وزٍص امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة مؤرخ يف  -  مذفلـسي ادلرجـة الأوىلمخرصج مبصحةل حكٍو

ن ورسلكة اإظارات امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة  .ص باب وظفوةل ابملصكز اموظين مخكٍو

ن  وادلراسات هؼام امخكوٍنًخـوق بضبط  <711أأكخوبص  :كصار من وزٍص امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة مؤرخ يف  -  جـة امثاهَـةمذفلـسي ادلر وامخرصج مبصحةل حكٍو

ن ورسلكة اإظارات امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة  .ص باب وظفوةل ابملصكز اموظين مخكٍو

ن  وادلراسـات هؼام امخكوٍن ًخـوق بضبط 7161دٌسمرب  68كصار من وزٍص امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة مؤرخ يف  - امضـ باب  مذفلـسيوامخرـصج مبـصحةل حكـٍو

ن ورسلكة اإظارات امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَةاموظين م  وامعفوةل ابملصكز  .خكٍو

ن مصحةل اإىل ندلدول ابلدذبارات اخلارجِة املناػصة ثنؼمي كَفِة بضبط ًخـوق 7168 ماي ;6 يف مؤرخ وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -  مذفلـسٍن لهخـساب امخكٍو

 .وامعفوةل نوض باب

 .وامعفوةل نوض باب أأول مذفلس رثبة اإىل نورتكِة ابملوفات ادلاذوَة املناػصة ثنؼمي كَفِة بضبط ًخـوق 7168 ًوَةجو  <7 يف مؤرخ وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -

 هؼام امخكوٍن مبصحةل حكوٍن مذفلسي امض باب وامعفوةل.ًخـوق بضبط  7169هومفرب  8كصار من وزٍص امض باب وامصايضة واملصأأة والأرسة مؤرخ يف  -

 

 اقويج ) كعاع امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة(سكل امخفلس امبَس .8.7.6

 .  : الأوامصأأ

دذال  <:<6أأفًصل  68مؤرخ يف  <:<6مس نة  9<أأمص ؿسد  -  .لإدارة امض باب وامصايضة نوموػفني امفنَني اس خثناءات ؿىل امرتاثُب املاهوهَةًخـوق ابإ

 68) =>68صـوال  9املـؤرخ يف  <:<6مسـ نة  9<سًـس حصاثُـب الأمـص ؿـسد ًليض بمت( <:<6دٌسمرب  86) <>68رجب  6مؤرخ يف  <:<6مس نة  <91 أأمص ؿسد -

دذال <:<6أأفًصل  دارة امض باب وامصايضة املاهوهَة ملوػفي اس خثناءات ؿىل امرتاثُب( املخـوق ابإ  .اإ

دذـال  <:<6أأفًصل  68املؤرخ يف  <:<6مس نة  9<ًليض بمتسًس حصاثُب الأمص ؿسد  1;<6جوان  =6مؤرخ يف  1;<6مس نة  761أأمص ؿسد  - اسـ خثناءات املخـوق ابإ

 .1;<6دٌسمرب  86لإدارة امض باب وامصايضة اإىل اترخي  ؿىل امرتاثُب املاهوهَة نوموػفني امفنَني

 ابملاهون اخلاص ابملوػفني امفننيًخـوق  <:<6أأفًصل  68مؤرخ يف  <:<6مس نة  8<ًخـوق بدنلِح الأمص ؿسد  7;<6ماي  78مؤرخ يف  7;<6مس نة  ;;6أأمص ؿسد  -

 .دارة امض باب وامصايضةلإ 

دارة امض باب وامصايضة. خبصق الأحاكم امنؼامِة نوموػفني امفنَنيًخـوق  8;<6ماي  76مؤرخ يف  8;<6مس نة  :=6أأمص ؿسد  -  ابإ

حاكم امنؼامِة خبصق الأ ًخـوق  8;<6ماي  76مؤرخ يف  8;<6مس نة  :=6ًخـوق بمتسًس أأحاكم الأمص ؿسد  8;<6هومفرب  71مؤرخ يف  8;<6مس نة  898أأمص ؿسد  -

دارة امض باب وامصايضة نوموػفني امفنَني  .ابإ

خبصق الأحاكم امنؼامِـة ًخـوق  8;<6ماي  76مؤرخ يف  8;<6مس نة  :=6ًخـوق بمتسًس أأحاكم الأمص ؿسد  9;<6جاهفي  :7مؤرخ يف  9;<6مس نة  81أأمص ؿسد  -

دارة امض باب وامصايضة نوموػفني امفنَني  .ابإ
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املنعبلـني ؿـىل بــغ مـوػفي كخابـة ادلوةل نوضـ باب وامصايضـة  ابمرتثُب امخفاضًل وامخسرج املِايسًخـوق  =;<6هومفرب  >7يف  مؤرخ =;<6مس نة  <;8أأمص ؿسد  -

 وامضؤون الاجامتؾَة.

 .بوزارة امض باب وامصايضة امخفلس امبَساقويجبآأؾضاء سكل  ابملاهون الأسايس اخلاصًخـوق  9><6هومفرب  7مؤرخ يف  9><6مس نة  1:<أأمص ؿسد  -

مـوزارة امضـ باب  امخفلـس امبَـساقويجاملنعبلني ؿىل أأؾضاء سكل  ابمرتثُب امخفاضًل وامخسرج املِايسًخـوق  9><6هومفرب  7مؤرخ يف  9><6مس نة  6:<أأمص ؿسد  -

 .وامصايضة

 ابملـاهون الأسـايس اخلـاصًخـوـق  9><6هـومفرب  7املـؤرخ يف  9><6مس نة  1:<ًخـوق بدنلِح الأمص ؿسد  :><6أأفًصل  :7مؤرخ يف  :><6مس نة  ;:7أأمص ؿسد  -

 .بوزارة امض باب وامصايضة امخفلس امبَساقويجبآأؾضاء سكل 

 ابملـاهون الأسـايس اخلـاصاملخـوق  9><6هومفرب  7املؤرخ يف  9><6مس نة  1:<ًخـوق بدنلِح الأمص ؿسد  ;><6أأكخوبص  66مؤرخ يف  ;><6مس نة  ===أأمص ؿسد  -

 .امض باب وامصايضة بوزارة امخفلس امبَساقويجبآأؾضاء سكل 

س ناد  6=<6أأفًصل  71مؤرخ يف  6=<6مس نة  68:أأمص ؿسد  -  امخابـني موزارة امض باب وامصايضة. امخفلس أأؾوانمجوَة مفائسة  منحة كَوومرًتةًخـوق ابإ

متـام الأمـص ؿـسد  8=<6أأفًصل  81مؤرخ يف  8=<6مس نة  ;98أأمص ؿسد  - ابملـاهون الأسـايس  ًخـوـق 9><6هـومفرب  7املـؤرخ يف  9><6مسـ نة  1:<ًخـوق بدنلِح واإ

 بوزارة امض باب وامصايضة. ساقويجامخفلس امبَبآأؾضاء سكل  اخلاص

سـ ناد  8=<6جـوان  >6مؤرخ يف  8=<6مس نة  =<:أأمص ؿسد  - ـةًخـوـق ابإ امخـابـني مـوزارة امضـ باب  امخفلـس امبَـساقويجمجوَـة مفائـسة أأؾضـاء ىَئـة  منحـة كَوومرًت

 .وامصايضة

 ابملـاهون الأسـايس اخلـاصًخـوـق  9><6هـومفرب  7املؤرخ يف  9><6مس نة  1:<ًخـوق بدنلِح الأمص ؿسد  :=<6جاهفي  78رخ يف مؤ  :=<6مس نة  =66أأمص ؿسد  -

 .بوزارة امض باب وامصايضة امخفلس امبَساقويجبآأؾضاء سكل 

امخفلـس امبَساقوجِـة( اخملـوةل لأؾضـاء سـكل  )منحـة امخاكمَـف املنحـة اخلعوظـَةًخـوـق بضـبط ملـادٍص  :=<6أأكخـوبص  :مـؤرخ يف  :=<6مسـ نة  =>67أأمص ؿسد  -

 .امخابـني موزارة امض باب وامصايضة امبَساقويج

امخـابـني مـوزارة امضـ باب  امخفلـس امبَـساقويجادلوَة مفائـسة أأؾـوان  املنحة امكِوومرًتةًخـوق بضبط ملسار  :=<6أأكخوبص  :مؤرخ يف  :=<6مس نة  1=67أأمص ؿسد  -

 .وامصايضة

 .امخابـني موزارة امض باب وامصايضة امخفلس امبَساقويجادلوَة مفائسة أأؾوان  املنحة امكِوومرًتة ًخـوق بضبط ;=<6مارس  =7مؤرخ يف  ;=<6مس نة  976أأمص ؿسد  -

وَة  ;7مؤرخ يف  ==<6مس نة  6997أأمص ؿسد  - س ناد  ==<6جًو ات امرتبَـة امخـابـني مـوزار  امخفلـس امبَـساقويجمفائسة أأؾضاء ىَئـة  منحة امخاكمَف اخلاظةًخـوق ابإ

 ؾَة وامض باب وامصايضة.املومِة وامضؤون الاجامت

 امخفلس امبَساقويج)منحة امخاكمَف امبَساقوجِة( اخملوةل لأؾضاء سكل  املنحة اخلعوظَةًخـوق بضبط ملادٍص  7<<6جاهفي  ;مؤرخ يف  7<<6مس نة  <7أأمص ؿسد  -

 .ةلامخابـني موزارة امض باب وامعفو

املنحـة املخـوـق بضـبط ملـسار  ;=<6مارس  =7املؤرخ يف  ;=<6مس نة  976ًخـوق بدنلِح الأمص ؿسد  7<<6دٌسمرب  76 خ يفمؤر 7<<6مس نة  7767أأمص ؿسد  -

 .امخابـني موزارة امض باب وامعفوةل امخفلس امبَساقويجادلوَة مفائسة أأؾوان  امكِوومرًتة
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امخفلـس )منحـة امخاكمَـف امبَساقوجِـة( اخملـوةل لأؾضـاء سـكل  حـة اخلعوظـَةاملنًخـوـق بضـبط ملـادٍص  8<<6مـؤرخ يف أأول مـارس  8<<6مس نة  98:أأمص ؿسد  -

 .امخابـني موزارة امض باب وامعفوةل امبَساقويج

امخفلـس )منحـة امخاكمَـف امبَساقوجِـة( اخملـوةل لأؾضـاء سـكل  املنحـة اخلعوظـَةًخـوـق بضـبط ملـادٍص  9<<6مـارس  =7مـؤرخ يف  9<<6مسـ نة  19>أأمص ؿسد  -

 بـني موزارة امض باب وامعفوةل.امخا امبَساقويج

 ابملـاهون الأسـايس اخلـاصاملخـوـق  9><6هومفرب  7املؤرخ يف  9><6مس نة  1:<ًخـوق بدنلِح الأمص ؿسد  9<<6جوان  ;مؤرخ يف  9<<6مس نة  67:1أأمص ؿسد  -

 .بوزارة امض باب وامصايضة امخفلس امبَساقويجبآأؾضاء سكل 

امخفلـس )منحـة امخاكمَـف امبَساقوجِـة( اخملـوةل لأؾضـاء سـكل  املنحة اخلعوظَةًخـوق ابمرتفِؽ يف ملادٍص  ;<<6ص أأكخوب ;6مؤرخ يف  ;<<6مس نة  :6<6أأمص ؿسد  -

 مفائسة الأؾوان املمتخـني هبشه املنحة. =<<6 – ;<<6امخابـني موزارة امض باب وامعفوةل وبضبط امزايدة ادلوَة يف الأجص ظَةل امفرتة  امبَساقويج

امخفلـس )منحـة امخاكمَـف امبَساقوجِـة( اخملـوةل لأؾضـاء سـكل  املنحـة اخلعوظـَةًخـوق ابمرتفِؽ يف ملـادٍص  ><<6جوان  <مؤرخ يف  ><<6مس نة  :667أأمص ؿسد  -

 .><<6امخابـني موزارة امض باب وامعفوةل بـنوان س نة امبَساقويج 

امخفلـس )منحـة امخاكمَـف امبَساقوجِـة( اخملـوةل لأؾضـاء سـكل  اخلعوظَةاملنحة ًخـوق ابمرتفِؽ يف ملادٍص  =<<6جوان  81مؤرخ يف  =<<6مس نة  8>68أأمص ؿسد  -

 .=<<6امخابـني موزارة امض باب وامعفوةل بـنوان س نة  امببِساقويج

امخفلـس  اخملـوةل مفائـسة أأؾضـاء سـكل امخاكمَـف امبَساقوجِـة منحـة ًخـوق بضبط امزايدة ادلوَـة يف ملـادٍص <<<6أأكخوبص  9مؤرخ يف  <<<6مس نة  :<76أأمص ؿسد  -

س ناد املسط الأول مفائسة الأؾوان املمتخـني هبشه املنحة 7116 – <<<6امخابـني موزارة امض باب وامعفوةل ظَةل امفرتة  امبَساقويج  .واإ

متام الأمص ؿـسد  <<<6أأكخوبص >7مؤرخ يف  <<<6مس نة  ;;78أأمص ؿسد  - نؼـام الأسـايس ابم املخـوـق  9><6هـومفرب  7املـؤرخ يف  9><6مسـ نة  1:<ًخـوق بدنلِح واإ

 .بوزارة امض باب وامعفوةل امخفلس امبَساقويجبآأؾضاء سكل  اخلاص

بـوزارة امضـ باب وامعفـوةل املعابلة بني درجـات رثـب أأؾضـاء سـكل امخفلـس امبَـساقويج ًخـوق بضبط  <<<6أأكخوبص  >7مؤرخ يف  <<<6مس نة  >;78أأمص ؿسد  -

 .ومس خوايت امخآأجري

امخابـني  امخفلس امبَساقويجاخملوةل مفائسة أأؾضاء سكل  منحة امخاكمَف امبَساقوجِةًخـوق ابمرتفِؽ يف ملادٍص  7111اي م :6مؤرخ يف  7111مس نة  7;61أأمص ؿسد  -

 .7111س نة  موزارة امض باب وامعفوةل وامصايضة بـنوان

 ابملاهون الأسايس اخلـاصاملخـوق  9><6ومفرب ه 7املؤرخ يف  9><6مس نة  1:<ًخـوق بدنلِح الأمص ؿسد  7111أأكخوبص  86مؤرخ يف  7111مس نة  <=79أأمص ؿسد  -

 .بوزارة امض باب وامعفوةل وامصايضة امخفلس امبَساقويجبآأؾضاء سكل 

س ناد ًخـوق  2001ماي 3 يف مؤرخ 2001 مس نة 957  ؿسد أأمص -  سـكل أأؾضـاء مفائـسة امبَساقوجِة امخاكمَف منحة ملادٍص يف ادلوَة امزايدة من امثامر املسط ابإ

 .2001س نة بـنوان وامصايضة وامعفوةل ابامض ب موزارة امخابـني اقويجامبَس امخفلس

امـصاجـني ابمنؼـص مـوزارة امضـ باب وامعفـوةل  امبَـساقويج امخفلـسأأؾـوان سـكل  هؼـام ثـآأجريًخـوق بضبط  7117جاهفي  =7مؤرخ يف  7117مس نة  >61أأمص ؿسد  -

 .وامصايضة

امخـابـني  امخفلس امبَساقويجاخملوةل مفائسة أأؾضاء سكل  منحة امخاكمَف امبَساقوجِةمرتفِؽ يف ملادٍص ًخـوق اب 7118أأوت  9مؤرخ يف  7118مس نة  96;6أأمص ؿسد  -

 .7118موزارات امصايضة وصؤون املصأأة والأرسة وامعفوةل وامثلافة وامض باب وامرتفِو بـنوان س نة 
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متام الأمص  7118أأكخوبص  >7مؤرخ يف  7118مس نة  =777أأمص ؿسد  - ابملـاهون الأسـايس املخـوـق  9><6هـومفرب  7املؤرخ يف  9><6مس نة  1:<ؿسد ًخـوق بدنلِح واإ

 .بوزارة امض باب وامعفوةل وامصايضة امخفلس امبَساقويجبآأؾضاء سكل  اخلاص

املعابلة  ًخـوق بضبط <<<6أأكخوبص  >7مؤرخ يف  <<<6مس نة  >;78الأمص ؿسد  بسحب أأحاكمًخـوق  7118أأكخوبص  >7مؤرخ يف  7118مس نة  <777أأمص ؿسد  -

ؿىل سكل امخفلس امبَساقويج بوزارات امصايضة وصؤون املـصأأة والأرسة  ومس خوايت امخآأجريبوزارة امض باب وامعفوةل  رثب أأؾضاء سكل امخفلس امبَساقويج بني درجات

 امثلافة وامض باب وامرتفِو.وامعفوةل و 

امخفلـس اخملـوةل مفائـسة أأؾضـاء سـكل  منحة امخاكمَف امبَساقوجِةادلوَة يف ملادٍص ًخـوق بضبط امزايدة  :711دٌسمرب  <6مؤرخ يف  :711مس نة  6<87أأمص ؿسد  -

س ناد املسط الأول مفائسة ا >711 – :711موزارة امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة ظَةل امفرتة  امبَساقويج  .لأؾوان املنخفـني هبشه املنحةواإ

وَة >6مؤرخ يف  :711أأمص ؿسد  - امخـابـني مـوزارات  امخفلس امبَـساقويجاخملوةل مفائسة أأؾضاء سكل  منحة امخاكمَف امبَساقوجِةؽ يف ملادٍص ًخـوق ابمرتفِ ;711جًو

 .;711امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة وصؤون املصأأة والأرسة وامعفوةل واملس نني بـنوان س نة 

س ناد  >711ماي  69مؤرخ يف  >711مس نة  <676أأمص ؿسد  - اخملوةل لأؾضاء سكل  منحة امخاكمَف امبَساقوجِةمن امزايدة ادلوَة يف ملادٍص  املسط امثامرًخـوق ابإ

 .>711امخابـني موزاريت امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة وصؤون املصأأة والأرسة وامعفوةل واملس نني بـنوان س نة  امخفلس

وَـة : يف مؤرخ >711 مس نة 16>6 ؿسد أأمص - متـام بدنلـِح ًخـوـق >711 جًو  امنؼـام بضـبط املخـوـق 9><6 هـومفرب 7 يف املـؤرخ 9><6 مسـ نة 1:< ؿـسد صالأمـ واإ

 وامرتفِو وامض باب وامثلافة وامعفوةل والأرسة املصأأة وصؤون امصايضة موزارات امبَساقويج امخفلس سكل بآأؾضاء اخلاص الأسايس

وَة  :مؤرخ يف  >711مس نة  17>6أأمص ؿسد  - الأمـص  بسـحب أأحـاكماملخـوق  7118أأكخوبص  >7املؤرخ يف  7118 مس نة <777ًخـوق بدنلِح الأمص ؿسد  >711جًو

ومسـ خوايت بوزارة امض باب وامعفوةل  املعابلة بني درجات رثب أأؾضاء سكل امخفلس امبَساقويجاملخـوق بضبط  <<<6أأكخوبص  >7املؤرخ يف  <<<6مس نة  >;78ؿسد 

 .أأة والأرسة وامعفوةل وامثلافة وامض باب وامرتفِوؿىل سكل امخفلس امبَساقويج بوزارات امصايضة وصؤون املص  امخآأجري

س ناد " <711أأوت  79مؤرخ يف  <711مس نة  7971أأمص ؿسد  - امخابـني موزاريت امضـ باب  امخفلس امبَساقويج" مفائسة أأؾضاء سكل منحة امخاكمَف اخلاظةًخـوق ابإ

 .وامصايضة وامرتبَة امبسهَة وصؤون املصأأة والأرسة وامعفوةل واملس نني

س ناد  <711أأكخوبص  >7مؤرخ يف  <711مس نة  8779سد أأمص ؿ - اخملوةل مفائسة أأؾضاء  منحة امخاكمَف امبَساقوجِةمن امزايدة ادلوَة يف ملادٍص  املسط امثا ًخـوق ابإ

 .<711نوان س نة امخابـني موزاريت امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة وصؤون املصأأة والأرسة وامعفوةل واملس نني بـ  امخفلس امبَساقويجسكل 

س ناد  7161ماي  86مؤرخ يف  7161مس نة  6869أأمص ؿسد  - اخملوةل مفائسة أأؾضاء  منحة امخاكمَف امبَساقوجِةادلوَة يف ملادٍص  من امزايدة املسط امثامرًخـوق ابإ

 7161عفوةل واملس نني بـنوان س نة والأرسة وام امخابـني موزاريت امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة وصؤون املصأأة امبَساقويج امخفلسسكل 

بـوزاريت امضـ باب  سكل امخفلس امبَساقويج ومسـ خوايت امخـآأجري املعابلة بني درجات رثبًخـويق بضبط  7161هومفرب  <مؤرخ يف  7161مس نة  98<7أأمص ؿسد  -

 .وصؤون املصأأة والأرسة وامعفوةل واملس نني وامصايضة وامرتبَة امبسهَة

وَة  <6رخ يف مؤ  7161مس نة  =>>6ؿسد  أأمص - امنؼـام الأسـايس املخـوق بضـبط  9><6هومفرب  7املؤرخ يف  9><6مس نة  1:<ًخـوق بدنلِح الأمص ؿسد  7161جًو

 .وامعفوةل واملس نني موزاريت امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة وصؤون املصأأة والأرسة امبَساقويج اخلاص بآأؾضاء سكل امخفلس

 امخفلـس امبَـساقويجاملسـ نسة مفائـسة أأؾضـاء سـكل منحة امخاكمَف امبَساقوجِة  ًخـوق ابمرتفِؽ يف ملادٍص 7166أأكخوبص  >7 مؤرخ يف 7166مس نة  :889أأمص ؿسد  -

 .7166امخابـني موزاريت امض باب وامصايضة وصؤون املصأأة بـنوان س نة 

 امخفلـس امبَـساقويجاملسـ نسة مفائـسة أأؾضـاء سـكل  ف امبَساقوجِـةامخاكمَ ًخـوق ابمرتفِؽ يف ملادٍص منحة 7167هومفرب  <7مؤرخ يف  7167مس نة  :=<7أأمص ؿسد  -

 .7167امخابـني موزاريت امض باب وامصايضة وصؤون املصأأة والأرسة بـنوان س نة 
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حساث منحة ذاظة مفائسة سكل امخفلس امبَساقويجًخـوق  7169أأكخوبص  >مؤرخ يف  7169مس نة  ;>;8أأمـص ؿسد  - مصايضة واملصأأة امصاجؽ ابمنؼص موزارة امض باب وا ابإ

 والأرسة.

حساث "منحة ثـَني" مفائسة سكل امخفلس امبَساقويجًخـوق  7169أأكخوبص  >مؤرخ يف  7169مس نة  >>;8أأمـص ؿسد  - امصاجـؽ ابمنؼـص مـوزارة امضـ باب وامصايضـة  ابإ

 واملصأأة والأرسة.

ـةًخـوق ابمرتفِؽ يف ملـادٍص  :716سبمترب  66مؤرخ يف  :716مس نة  6786أأمص حكويم ؿسد  - بـوزارة  سـكل امخفلـس امبَـساقويجاملسـ نسة مفائـسة  املنحـة امكِوومرًت

 امض باب وامصايضة ووزارة املصأأة والأرسة وامعفوةل.  

س ناد  ًخـوق بضبط >716فِفصي  68مؤرخ يف  >716مس نة  =<7 أأمص حكويم ؿسد - ابمنؼـص  سكل امخفلس امبَساقويج امصاجـنياخلاظة بآأؾضاء  منحة امخنللهؼام اإ

 .موزارة صؤون امض باب وامصايضة ووزارة املصأأة والأرسة وامعفوةل وحتسًس ملادٍصىا امَومِة

 

 : املصاراتب. 

ؿادة حصثُب سكل امخفلس بَساقويجًخـوق  9><6هومفرب  7كصار من وزٍص امض باب وامصايضة مؤرخ يف  -  .بوزارة امض باب وامصايضة ابإ

 .امض باب وامصايضة من ادلرجة الأوىل مناػصة اهخساب مذفلسيامضابط مرتاثُب وبصتم   >><6هومفرب  =ص امض باب وامصايضة مؤرخ يف كصار من وزٍ -

 .امض باب وامصايضة من ادلرجة امثاهَة مناػصة اهخساب مذفلسيامضابط مرتاثُب وبصتم   >><6هومفرب  =كصار من وزٍص امض باب وامصايضة مؤرخ يف  -

متام املصار املؤرخ يف  8=<6جوان  77وزٍص امض باب وامصايضة مؤرخ يف كصار من  - حصاثُب وبصتم  منـاػصة اهخـساب املخـوق بضبط  >><6هومفرب  =ًخـوق بدنلِح واإ

 وىل.امض باب وامصايضة من ادلرجة الأ  مذفلسي

متام املصار امل 8=<6جوان  77كصار من وزٍص امض باب وامصايضة مؤرخ يف  - حصاثُب وبصتم  منـاػصة اهخـساب املخـوق بضبط  >><6هومفرب  =ؤرخ يف ًخـوق بدنلِح واإ

 ب وامصايضة من ادلرجة امثاهَة.امض با مذفلسي

 نوض باب وامصايضة. س ؿاممذفل رثبةنودسمَة يف  الامذحان امليينًخـوق بدنؼمي  =<<6أأكخوبص  >كصار من وزٍص امض باب وامعفوةل مؤرخ يف  -

 .نوض باب وامصايضة مذفلس أأولنودسمَة يف رثبة  الامذحان امليينًخـوق بدنؼمي  7116جوان  69وامصايضة مؤرخ يف  كصار من وزٍص امض باب وامعفوةل -

 ة أأوىلرثبـة مذفلـس درجـابلدذبارات نورتكِـة اإىل ادلاذوَة  املناػصةًخـوق بضبط كَفِة ثنؼمي  7116سبمترب  71كصار من وزٍص امض باب وامعفوةل وامصايضة مؤرخ يف  -

 وامصايضة. نوض باب

 

  رتكة مسكل امخـومي وامخفلس امبَساقويج امنعوص املض .8.6

 امنعوص املضرتكة مسكل امخـومي وامخفلس امبَساقويج )كعاع امصايضة وامرتبَة امبسهَة( .6.8.6 

 : الأوامص

 .امخابـني مكذابة ادلوةل نورتبَة املومِة وامض باب وامصايضة ميَئة امخـومي املس نسة املنحة اموكذَةًخـوق بضبط  =:<6أأكخوبص  66مؤرخ يف  =:<6مس نة  >;7أأمص ؿسد  -

 .امصاجـني ابمنؼص اإىل وزارة امرتبَة وامض باب وامصايضة مصجال امخـومياخملوةل  ابملنحة اموكذَةًخـوق  1><6سبمترب  76مؤرخ يف  1><6مس نة  889أأمص ؿسد  -
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 س امبَساقويج )كعاع امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة(امنعوص املضرتكة مسكل امخـومي وامخفل .7.8.6

 : الأوامص

 لإدارة امض باب وامصايضة. ابملاهون اخلاص ابملوػفني امفننيًخـوق  <:<6أأفًصل  68مؤرخ يف  <:<6مس نة  8<أأمص ؿسد  -

 .دارة امض باب وامصايضةلإ  برتثُب أأركام امخفاضل نوموػفني امفنَنيًخـوق  <:<6أأفًصل  68مؤرخ يف  <:<6مس نة  :<أأمص ؿسد  -

 املنحـة اموكذَـةاملخـوـق بضـبط  =:<6أأكخـوبص  66املـؤرخ يف  =:<6مسـ نة  >;7الأمـص ؿـسد  ًخـوـق بدنلـِح 1><6مارس  66مؤرخ يف  1><6مس نة  6=أأمص ؿسد  -

 .امخابـني موزارة امرتبَة وامض باب وامصايضة ميَئة امخـومياملس نسة 

حساث  9><6 هومفرب 7مؤرخ يف  9><6مس نة  ;:<أأمص ؿسد  - هخاجًخـوق ابإ  .وزارة امض باب وامصايضةموػفي مبـغ أأظناف  منحة الإ

 .سكل امخـومي اخملععة مصجال نوساؿات الإضافِة املنحة امس نوًةًخـوق بضبط ملسار  9><6هومفرب  7مؤرخ يف  9><6مس نة  =:<أأمص ؿسد  -

حـساث  9><6هـومفرب  7مؤرخ يف  9><6مس نة  ;:<د ًخـوق بدنلِح الأمص ؿس =><6جاهفي  :مؤرخ يف  =><6مس نة  =6أأمص ؿسد  - هخـاج منحـةًخـوـق ابإ مـبـغ  الإ

 أأظناف موػفي وزارة امض باب وامصايضة.

املنحـة ملـسار  ًخـوـق بضـبط 9><6هومفرب  7مؤرخ يف مؤرخ يف  9><6مس نة  =:<ًخـوق بدنلِح الأمص ؿسد  =><6جاهفي  :مؤرخ يف  =><6مس نة  <6أأمص ؿسد  -

 .امخـومي مصجال سكلاخملععة  ضافِةامس نوًة نوساؿات الإ 

 امخـوـمي الابخـسايئ)منحة امخاكمَف امبَساقوجِة( اخملوةل مصجال سـكل  املنحة اخلعوظَةًخـوق بضبط ملادٍص  8=<6سبمترب  >مؤرخ يف  8=<6مس نة  <:=أأمص ؿسد  -

 .امخابـني موزارة امض باب وامصايضة

سـ ناد  6<<6مـاي  :7املـؤرخ يف  6<<6مسـ نة  17=الأمـص ؿـسد  بسحب أأحـاكمق ًخـو 7<<6جوان  :6مؤرخ يف  7<<6مس نة  >>66أأمص ؿسد  - مـنح املخـوـق ابإ

 ؿىل أأؾضاء سكل امخفلس امبَساقويج ورجال امخـومي امثاهوي امخابـني موزارة امض باب وامعفوةل. امللكفني خبعط وػَفِةمفائسة الأؾوان  دعوظَة

 

 الإظار الإداري .7

 .  : الأوامصأأ

 نورتبَة املومِة وامض باب وامصايضة. كخابة ادلوةل موػفيمبـغ أأظناف من  ابمرتثُب املِايسًخـوق  =:<6أأكخوبص  66مؤرخ يف  =:<6مس نة  =;7أأمص ؿسد  -

ضـة نوضـ باب وامصاي مـوػفي كخابـة ادلوةلاملنعبلني ؿـىل بــغ  ابمرتثُب امخفاضًل وامخسرج املِايسًخـوق  :;<6جوان  79مؤرخ يف  :;<6مس نة  ;86أأمص ؿسد  -

 وامضؤون الاجامتؾَة.

 .املاهون الأسايس مسكل كخبة املـاىس( ًخـوق بضبط :;<6جوان  79)  :=68ظفص  79مؤرخ يف  :;<6مس نة  >86أأمص ؿسد  -

 .ىسأأحاكم اهخلامَة وكاضَة خبصق املاهون الأسايس مسكل كخبة املـا( ًخـوق ابختاذ :;<6جوان  79) :=68ظفص  79مؤرخ يف  :;<6مس نة  =86أأمص ؿسد  -

ادلوةل نوضـ باب وامصايضـة موػفي املنعبلني ؿىل بـغ أأظناف  ابمرتثُب امخفاضًل وامخسرج املِايسًخـوق  :;<6جوان  79مؤرخ يف  :;<6مس نة  <86أأمص ؿسد  -

 وامضؤون الاجامتؾَة.
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 .املـاىس مسكل مس خكذيب املاهون الأسايس( ًخـوق بضبط :;<6جوان  79) :=68ظفص  79مؤرخ يف  :;<6مس نة  871أأمص ؿسد  -

كخابـة ادلوةل نوضـ باب وامصايضـة  مـوػفياملنعبلني ؿـىل بــغ  ابمرتثُب امخفاضًل وامخسرج املِايسًخـوق  :;<6جوان  79مؤرخ يف  :;<6مس نة  876أأمص ؿسد  -

 وامضؤون الاجامتؾَة.

 .نياملاهون الأسايس مسكل املسربني امفنًَخـوق بضبط  :;<6هومفرب 68مؤرخ يف  :;<6مس نة  61:أأمص ؿسد  -

كخابـة ادلوةل نوضـ باب وامصايضـة  مـوػفياملنعبلـني ؿـىل بــغ  ابمرتثُب امخفاضًل وامخـسرج املِـايسًخـوق  :;<6هومفرب 68مؤرخ يف  :;<6مس نة  66:أأمص ؿسد  -

 وامضؤون الاجامتؾَة.

 .املخفلسٍن الأومني نوضلل ومذفلسي امضللامصئُس و  املاهون الأسايس مسكل مذفلس امضللًخـوق بضبط  ;;<6جوان  >6مؤرخ يف  ;;<6مس نة  ;79أأمص ؿسد  -

نوضـ باب وامصايضـة  املوػفني بكذابة ادلوةلاملنعبلني ؿىل بـغ  ابمرتثُب امخفاضًل وامخسرج املِايسًخـوق  ;;<6جوان  >6مؤرخ يف  ;;<6مس نة  >79أأمص ؿسد  -

 وامضؤون الاجامتؾَة.

ظارات وزارة امض باب وامصايضةكاهوًخـوق بضبط  ;><6أأوت  81مؤرخ يف  ;><6مس نة  61=أأمص ؿسد  -  .ن اإ

متام الأمص ؿسد 8=<6دٌسمرب  76مؤرخ يف  8=<6مس نة  6781أأمص ؿسد  - حـساث  8=<6جـوان  >6املـؤرخ يف  8=<6مسـ نة  8=:ًخـوق بدنلِح واإ منحـة املخـوـق ابإ

 دعص امـسوى.

حساث  ==<6ماي  78مؤرخ يف  ==<6مس نة  9=<أأمص ؿسد  - س نا وػَفة منسوب امصايضةًخـوق ابإ  .مبنحة منسوب امصايضةد منحة صيًصة جسمى واإ

حساث  6<<6دٌسمرب  >مؤرخ يف  6<<6مس نة  1==6أأمص ؿسد  -  منحة دعص امـسوى.ًخـوق ابإ

 : املصاراتب. 

 .رج املِايسمرتثُب مذفلسي امضلل يف امخسًخـوق بضبط جسول امللارهة  ;;<6جوان  >6كصار من اكثب ادلوةل نوض باب وامصايضة وامضؤون الاجامتؾَة مؤرخ يف  -

 .املناػصة مالإحصاز ؿىل دعة مذفلس نوضللًخـوق بضبط هؼام وبصتم   ;;<6جوان  >6كصار من اكثب ادلوةل نوض باب وامصايضة وامضؤون الاجامتؾَة مؤرخ يف  -

امخـابـني مـوزارة امضـ باب  ظـنف"ب" لأؾـوان امـوكذني مـنملبـول ا امكفاءة امعناؾَةًخـوق ابمذحان  1><6دٌسمرب  7كصار من وزٍص امض باب وامصايضة مؤرخ يف  -

 وامصايضة بعفة كخبة مؤسسة.

امخابـني  امعناؾَة ملبول الأؾوان اموكذَني من ظنف "س" امذحان امكفاءةًخـوق بضبط هؼام وبصتم   1><6دٌسمرب  7كصار من وزٍص امض باب وامصايضة مؤرخ يف  -

 وػفني رمسَني. موزارة امض باب وامصايضة وامضاكوني خلعة مس خكذب مؤسسة بعفة م

امخـابـني مـوزارة امضـ باب وامصايضـة بعـفة  ابمذحان امكفاءة امعناؾَة ملبـول الأؾـوان امـوكذَنيًخـوق  1><6دٌسمرب  7كصار من وزٍص امض باب وامصايضة مؤرخ يف  -

 مس خكذيب مؤسسة.

امخـابـني  معناؾي مرتس مي الأؾـوان امـوكذَني مـن ظـنف )ب(الامذحان اًخـوق بضبط هؼام وبصتم   :><6مارس  61كصار من وزٍص امض باب وامصايضة مؤرخ يف  -

 موزارة امض باب وامصايضة وامضاكوني بلاهون اإظاراهتا خلعة اكثب ثرصف.

 لهخساب كخبة ثرصف.ًخـوق بضبط هؼام وبصتم  املناػصة  >><6ماي  71كصار من وزٍص امض باب وامصايضة مؤرخ يف  -



 

53 

 

 لهخساب مساؿسٍن فنَني.ًخـوق بضبط هؼام وبصتم  املناػصة  >><6ماي  71كصار من وزٍص امض باب وامصايضة مؤرخ يف  -

 بوزارة امض باب وامصايضة. مذرصف أأولمالرثلاء اإىل دعة  الامذحان امليينًخـوق بضبط هؼام وبصتم   >><6هومفرب  =كصار من وزٍص امض باب وامصايضة مؤرخ يف  -

امخابـني  ب"»امعناؾَة ملبول الأؾوان اموكذَني من ظنف  امذحان امكفاءةًخـوق بضبط هؼام وبصتم   <><6دٌسمرب  7كصار من وزٍص امض باب وامصايضة مؤرخ يف  -

 موزارة امض باب وامصايضة وامضاكوني خلعة اكثب مؤسسة بعفة موػفني رمسَني.

امخابـني مـوزارة  مي الأؾوان اموكذَني من ظنف "ب"مرتس  الامذحان امليينًخـوق بضبط هؼام وبصتم   6=<6أأوت  61كصار من وزٍص امض باب وامصايضة مؤرخ يف  -

 امض باب وامصايضة يف رثبة اكثب ثرصف.

امخابـني مـوزارة  مرتس مي الأؾوان اموكذَني من ظنف "س" الامذحان امليينًخـوق بضبط هؼام وبصتم   6=<6أأوت  61كصار من وزٍص امض باب وامصايضة مؤرخ يف  -

دا  رة.امض باب وامصايضة يف رثبة مس خكذب اإ

امخـابـني مـوزارة  مرتس مي الأؾوان اموكذَني من ظـنف "د" الامذحان امليينًخـوق بضبط هؼام وبصتم   6=<6أأوت  61كصار من وزٍص امض باب وامصايضة مؤرخ يف  -

 .امض باب وامصايضة يف رثبة حاجب

وَة  =كصار من وزٍص امض باب وامصايضة مؤرخ يف  - يف رثبـة راكـن  ن امليين مرتس مي الأؾوان اموكذَني مـن ظـنف "ج"الامذحاًخـوق بضبط هؼام وبصتم   7=<6جًو

 امخابـني موزارة امض باب وامصايضة.

 أأو مكذـيب رثبـة اإىل نورتكِـة ابلدذبـارات ادلاذوَـة املنـاػصة ثنؼـمي كَفِـة بضبطًخـوق  =711 دٌسمرب 9 يف مؤرخ امبسهَة وامرتبَة وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -

 .موزق

 الإداري ابمسـكل ثرصـف اكثـب رثبـة اإىل نورتكِـة ابملوفـات ادلاذوَة املناػصة ثنؼمي كَفِة بضبط ًخـوق 7168 جوان 76 يف مؤرخ وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -

دارات املضرتك  .امـمومِة مالإ

 املكذبـات بسـكل موزـق أأو مكذيب رثبة اإىل نورتكِة ابملوفات ادلاذوَة املناػصة ثنؼمي كَفِة بضبط ًخـوق 7168 جوان 76 يف مؤرخ وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -

 .امـمومِة ابلإدارات وامخوزَق

بضبط كَفِة ثنؼمي املناػصة ادلاذوَة ابملوفات نورتكِة اإىل رثبة حافغ مكذبـات أأو ًخـوـق  7169ماي  78كصار من وزٍص امض باب وامصايضة واملصأأة والأرسة مؤرخ يف  -

 ابلإدارات امـمومِة.بسكل أأؾوان املكذبات وامخوزَق  ثوزَق

 

 ونـاملمي .8

 .  : الأوامصأأ

 امخابـني مكذابة ادلوةل نوض باب وامصايضة وامضؤون الاجامتؾَة. ابملاهون الأسايس اخلاص ابملمينيًخـوق  ;;<6جاهفي  61مؤرخ يف  ;;<6مس نة  :6أأمص ؿسد -

 خابـني مكذابة ادلوةل نوض باب وامصايضة وامضؤون الاجامتؾَة.ام  مصثبات املمينيًخـوق بضبط  ;;<6جاهفي  61مؤرخ يف  ;;<6مس نة  ;6أأمص ؿسد  -

ة امصاجـة ابمنؼص  املاهون الأسايس اخلاص ابملمينيًخـوق بضبط  9><6هومفرب  7مؤرخ يف  9><6مس نة  9:<أأمص ؿسد  - امخابـني نومـاىس واملؤسسات الاجامتؾَة امرتبًو

 اإىل وزارة امض باب وامصايضة.
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امـاموني ابملـاىس  املميني ؿىل :><6جوان  69املؤرخ يف  :><6مس نة  7=8الأمص ؿسد بسحب أأحاكمًخـوق  :><6هومفرب  =6رخ يف مؤ  :><6مس نة  78=أأمص ؿسد  -

ة والاجامتؾَة امخابـة موزارة امض باب وامصايضة.  واملؤسسات امرتبًو

حـساث  9><6هـومفرب  7ملـؤرخ يف ا 9><6مس نة  ;:<ًخـوق بدنلِح الأمص ؿسد  ;><6ماي  >مؤرخ يف  ;><6مس نة  <<8 أأمص ؿسد - هخـاجاملخـوـق ابإ مـبـغ  منحـة اإ

 وزارة امض باب وامصايضة. موػفيأأظناف 

ابملـاىس واملؤسسـات  نولميني )منحة امخاكمَف امبَساقوجِة( املس نسة املنحة اخلعوظَةًخـوق بضبط ملادٍص  :=<6أأفًصل  >7مؤرخ يف  :=<6مس نة  >1>أأمص ؿسد  -

ة امخابـ  ة موزارة امض باب وامصايضة.الاجامتؾَة امرتبًو

امخابـني موزارة  امخـومي امثاهوي والابخسايئ واملمينيادلوَة اخملوةل مصجال  املنحة امكِوومرًتةًخـوق بضبط ملسار  :=<6أأكخوبص  :مؤرخ يف  :=<6مس نة  9>67أأمص ؿسد  -

 امض باب وامصايضة.

امخابـني موزارة  نولميني امـامني) منحة امخاكمَف امبَساقوجِة( اخملوةل  املنحة اخلعوظـَةادٍص ًخـوق بضبط مل :=<6أأكخوبص  :مؤرخ يف  :=<6مس نة  :>67أأمص ؿسد  -

 امض باب وامصايضة.

امخـابـني مـوزارة  نولميـني)منحـة امخاكمَـف امبَساقوجِـة( املسـ نسة  املنحـة اخلعوظـَةًخـوق بضبط ملـادٍص  :=<6أأكخوبص  :مؤرخ يف  :=<6مس نة  ;>67أأمص ؿسد  -

 مصايضة.امض باب وا

بـوزارة امضـ باب  امخـوـمي امثـاهوي والابخـسايئ واملميـنيادلوَة مفائسة رجـال  املنحة امكِوومرًتةًخـوق بضبط  ;=<6مارس  =7مؤرخ يف  ;=<6مس نة  971أأمص ؿسد  -

 وامصايضة.

ة امصاجــة  امـاموني لمينيامنؼام الأسايس اخلاص ابم ق بضبط ًخـو 6<<6سبمترب  >6مؤرخ يف  6<<6مس نة  >>68أأمص ؿسد  - ابملـاىس واملؤسسات الاجامتؾَة وامرتبًو

 ابمنؼص اإىل وزارة امض باب وامعفوةل.

حساث  7<<6جاهفي  ;مؤرخ يف  7<<6مس نة  81أأمص ؿسد  - امخـابـني مـوزارة  املميـني الأومـني واملميـني)منحة امخاكمَف امبَساقوجِة( مفائسة  منحة دعوظَةًخـوق ابإ

 امض باب وامعفوةل. 

ـةاملخـوـق بضـبط  ;=<6مـارس  =7املـؤرخ يف  7<<6مسـ نة  971ًخـوق بدنلِح الأمص ؿسد  7<<6جاهفي  ;مؤرخ يف  7<<6س نة م  86أأمص ؿسد  -  املنحـة امكِوومرًت

 امخابـني موزارة امض باب وامعفوةل. امخـومي امثاهوي والابخسايئ واملمينيادلوَة مفائسة رجال 

نولميني امـامني من امعبلـة )منحة امخاكمَف امبَساقوجِة( اخملوةل  املنحة اخلعوظَةًخـوق ابمرتفِؽ يف ملادٍص  ><<6سبمترب  8مؤرخ يف  ><<6مس نة  1<>6أأمص ؿسد  -

 ة. مفائسة الأؾوان املمتخـني هبشه املنح =<<6-><<6امخابـني موزارة امض باب وامعفوةل وبضبط امزايدة ادلوَة يف الأجص ظَةل امفرتة  الأوىل واملميني الأومني واملميني

نولميني امـامني من امعبلة )منحة امخاكمَف امبَساقوجِة( اخملوةل  املنحة اخلعوظَةًخـوق ابمرتفِؽ يف ملادٍص  =<<6جوان  :6مؤرخ يف  =<<6مس نة  ==67أأمص ؿسد  -

 .=<<6امخابـني موزارة امض باب وامعفوةل بـنوان س نة  الأوىل واملميني امـامني واملميني الأومني واملميني

املميني امـامني من امعبلة اخملوةل مفائسة  منحة امخاكمَف امبَساقوجِةًخـوق بضبط امزايدة ادلوَة يف ملادٍص  <<<6أأكخوبص  9مؤرخ يف  <<<6مس نة  ;<76د أأمص ؿس -

س ناد ا 7116 -<<<6امخابـني موزارة امض باب وامعفوةل ظَةل امفرتة  الأوىل واملميني امـامني واملميني الأومني واملميني  ملسط الأول مفائسة الأؾوان املمتخـني هبشه املنحة.واإ

ـة امصاجــة املعابلة بني درجات رثب املميني امـاموني ًخـوق بضبط  7111ماي  :6مؤرخ يف  7111مس نة  6;61أأمص ؿسد  - ابملـاىس واملؤسسـات الاجامتؾَـة امرتبًو

 .ومس خوايت امخآأجريابمنؼص موزارة امض باب وامعفوةل وامصايضة 
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املميني امـامني من امعبلة الأوىل واملميـني امــامني اخملوةل مفائسة  املنحة اخلعوظَةًخـوق ابمرتفِؽ يف ملادٍص  7111ماي  :6مؤرخ يف  7111مس نة  8;61أأمص ؿسد  -

 .7111امخابـني موزارة امض باب وامعفوةل وامصايضة بـنوان س نة  واملميني الأومني واملميني

س ناد  7116ماي  8مؤرخ يف  7116مس نة  <:<أأمص ؿسد  - املنحة اخلعوظَة مفائسة املميني امـامني من امعبلة من امزايدة ادلوَة يف ملادٍص  املسط امثامرًخـوق ابإ

 .7116امخابـني موزارة امض باب وامعفوةل وامصايضة بـنوان س نة  الأوىل واملميني امـامني واملميني الأومني واملميني

ـة  امنؼام الأسايس اخلـاص بسـكل املميـنيًخـوق بضبط  7117فصي فِ 69مؤرخ يف  7117مس نة  =87أأمص ؿسد  - امــاموني ابملـاىـس واملؤسسـات الاجامتؾَـة امرتبًو

 امصاجـة ابمنؼص اإىل وزارة امض باب وامعفوةل وامصايضة. 

ة امصاجـة ابمنؼص اإىل امـاموني ابملـاىس واملؤس  املميني سكل هؼام ثآأجريًخـوق بضبط  7117فِفصي  69مؤرخ يف  7117مس نة  <87أأمص ؿسد  - سات الاجامتؾَة امرتبًو

 وزارة امض باب وامعفوةل وامصايضة.

ـة  املعابلة بني درجات رثب سكل املميـنيًخـوق بضبط  7117فِفصي  69مؤرخ يف  7117مس نة  881أأمص ؿسد  - امــاموني ابملـاىـس واملؤسسـات الاجامتؾَـة امرتبًو

 ومس خوايت امخآأجري.مصايضة امصاجـة ابمنؼص اإىل وزارة امض باب وامعفوةل وا

نولميـني الأومـني واملميـني مـن امعـنف امثـا  اخملـوةل  منحـة امخاكمَـف امبَساقوجِـةًخـوق ابمرتفِؽ يف ملادٍص  7118أأوت  9مؤرخ يف  7118مس نة  97;6أأمص ؿسد  -

 .7118رتفِو بـنوان س نة امخابـني موزارات امصايضة وصؤون املصأ ة والأرسة وامعفوةل وامثلافة وامض باب وام وامعنف امثامر

متام الأمص ؿـسد  7118أأكخوبص  >7مؤرخ يف  7118مس نة  7787أأمص ؿسد  - امنؼـام املخـوـق بضـبط  7117فِفـصي  69املـؤرخ يف  7117مسـ نة  =87ًخـوق بدنلِح واإ

ة امصاجـة ابمنؼص اإىل  وزار  الأسايس اخلاص بسكل املميني  ة امض باب وامعفوةل وامصايضة.امـاموني ابملـاىس واملؤسسات الاجامتؾَة امرتبًو

سكل  هؼام ثآأجرياملخـوق بضبط  7117فِفصي  69املؤرخ يف  7117مس نة  <87ؿسد  بدنلِح الأمصًخـوق  7118أأكخوبص  >7مؤرخ يف  7118مس نة  7788أأمص ؿسد  -

ة امصاجـة ابمنؼص اإىل وزارة امض باب وامعف املميني  وةل وامصايضة. امـاموني ابملـاىس واملؤسسات الاجامتؾَة امرتبًو

بضـبط املعابلـة بـني املخـوـق  7117فِفـصي  69املـؤرخ يف  7117مسـ نة  881ؿسد  بدنلِح الأمصًخـوق  7118أأكخوبص  >7مؤرخ يف  7118مس نة  7789أأمص ؿسد  -

ة امصاجـة ابمنؼص اإىل وزارة امض باب وامعفو درجات رثب سكل املميني  ومس خوايت امخآأجري.ةل وامصايضة امـاموني ابملـاىس واملؤسسات الاجامتؾَة امرتبًو

نولميني الأومني واملميـني واملميـني مـن امعـنف اخملوةل منحة امخاكمَف امبَساقوجِة ًخـوق ابمرتفِؽ يف ملادٍص  7119سبمترب  7مؤرخ يف  7119مس نة  7667أأمص ؿسد  -

 .7119ثلافة وامض باب وامرتفِو بـنوان س نة امخابـني موزارات امصايضة وصؤون املصأ ة والأرسة وامعفوةل وام  امثا  وامعنف امثامر

نولميـني الأومـني واملميـني مـن اخملوةل  منحة امخاكمَف امبَساقوجِةًخـوق بضبط امزايدة ادلوَة يف ملادٍص  :711دٌسمرب  <6مؤرخ يف  :711مس نة  8<87أأمص ؿسد  -

سـ ناد املسـط  >711- :711بسهَة وصؤون املصأأة والأرسة وامعفوةل واملس نني ظَةل امفـرتة امخابـني موزاريت امض باب وامصايضة وامرتبَة ام  امعنف امثا  وامعنف امثامر واإ

 الأول مفائسة الأؾوان املنخفـني هبشه املنحة.

س ناد  >711ماي  69مؤرخ يف  >711مس نة  6777 أأمص ؿسد - نولميني الأومني  اخملوةل منحة امخاكمَف امبَساقوجِةمن امزايدة ادلوَة يف ملادٍص  املسط امثامرًخـوق ابإ

 .>711امخابـني موزاريت امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة وصؤون املصأأة والأرسة وامعفوةل واملس نني بـنوان س نة  واملميني من امعنف امثا  وامعنف امثامر

س ناد  <711أأكخوبص  >7مؤرخ يف  <711مس نة  8778أأمص ؿسد  - نولميـني اخملـوةل  منحـة امخاكمَـف امبَساقوجِـةملـادٍص من امـزايدة ادلوَـة يف  املسط امثا ًخـوق ابإ

امخابـني موزاريت امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة وصؤون املصأأة والأرسة وامعفـوةل واملسـ نني، بـنـوان سـ نة  من امعنف امثا  وامعنف امثامر الأومني واملميني واملميني

711>. 

س ناد ً  7161ماي  86مؤرخ يف  7161مس نة  ;686أأمص ؿسد  - نولميني الأومني اخملوةل  منحة امخاكمَف امبَساقوجِةادلوَة يف ملادٍص  من امزايدة املسط امثامرخـوق ابإ

 7161امبسهَة وصؤون املصأأة والأرسة وامعفوةل واملس نني، بـنوان س نة  امخابـني موزاريت امض باب وامصايضة وامرتبَة واملميني من امعنف امثا  وامعنف امثامر واملميني
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املميني الأومني واملميني واملميـني مـن املس نسة مفائسة  امبَساقوجِة منحة امخاكمَفًخـوق ابمرتفِؽ يف ملادٍص  7166أأكخوبص  >7مؤرخ يف  7166مس نة  8898أأمص ؿسد  -

 .7166امخابـني موزاريت امض باب وامصايضة وصؤون املصأأة بـنوان س نة  امعنف امثا  وامعنف امثامر

 مـن واملميـني واملميـني الأومني املميني مفائسة املس نسة امبَساقوجِة امخاكمَف منحة ملادٍص يف ابمرتفِؽ ًخـوق 7167 هومفرب <7 يف مؤرخ 7167 نةمس   <=<7 ؿسد أأمص -

 .7167 س نة بـنوان والأرسة، املصأأة وصؤون وامصايضة امض باب موزاريت امخابـني امثامر وامعنف امثا  امعنف

ة  اخلاص بسكل املميني امـامونيبضبط امنؼام الأسايس ًخـوق  ;716جاهفي  66مؤرخ يف  ;716مس نة  98دد عأأمص حكويم  - ابملـاىس واملؤسسات الاجامتؾَة امرتبًو

 .امصاجـة ابمنؼص اإىل وزارة امض باب وامصايضة ووزارة املصأأة والأرسة وامعفوةل

ـة امصاجــة امــاموني ابملـاىـس و  هؼام ثآأجري سكل املميـنيًخـوق بضبط  ;716جاهفي  66مؤرخ يف  ;716مس نة  99ؿسد حكويم أأمص  - املؤسسـات الاجامتؾَـة امرتبًو

 .ابمنؼص اإىل وزارة امض باب وامصايضة ووزارة املصأأة والأرسة وامعفوةل

امــاموني ابملـاىـس واملؤسسـات الاجامتؾَـة  بضبط املعابلة بني درجـات رثـب سـكل املميـنيًخـوق  ;716جاهفي  66مؤرخ يف  ;716مس نة  :9أأمص حكويم ؿسد  -

ة امصاجـة ابمنؼص موزارة امض باب وامصايضة ووزارة املصأأة والأرسة وامعفوةل ومس خوايت امخآأجري  .امرتبًو

س ناد ًخـوق ;716 أأفًصل = يف مؤرخ ;716 مس نة >>9 ؿسد حكويم أأمص -  ابملـسارس امــاموني املميني سكل مفائسة احملسزة املسريس وامزمن امـسدًة املاؿسة منحة ابإ

ـة الاجامتؾَة واملؤسسات ابملـاىس امـاموني املميني سكل مفائسة امرتبَة، موزارة امخابـة واملـاىس الإؿسادًة  املـصأأة ووزارة وامصايضـة امضـ باب وزارة اإىل ابمنؼـص امصاجــة امرتبًو

 .وامعفوةل والأرسة

 : صاراتــاملب. 

ـة  لهخساب كميي املـاىس الامذحاتت املينَةًخـوق بضبط هؼام وبصتم   ;><6جاهفي  >وزٍص امض باب وامصايضة مؤرخ يف  كصار من - واملؤسسات الاجامتؾَـة وامرتبًو

 امخابـة موزارة امض باب وامصايضة.

ابملـاىس واملؤسسات لهخساب كميني من امعنف الأول وامثا  املناػصات ًخـوق بضبط هؼام وبصتم   >><6دٌسمرب  77كصار من وزٍص امض باب وامصايضة مؤرخ يف  -

ة امخابـة موزارة امض باب وامصايضة.  الاجامتؾَة امرتبًو

 

 ةامفنَ الأسالك .9

 : املــصارات

رمنسسـني مسـاؿسٍن هخـساب لإ ملـواد اباملناػصات اخلارجِة وادلاذوَـة ًخـولان بضبط هؼام وبـصتم   ;<<6ماي  =7كصاران من وزٍص امض باب وامعفوةل مؤرذان يف  -

 ومساؿسٍن ثلنَني.

 مِاكهوقصافِني. ابملواد لهخساب املناػصة اخلارجِةًخـوق بضبط هؼام وبصتم   ;<<6ماي  =7كصار من وزٍص امض باب وامعفوةل مؤرخ يف  -

 حمول أأول.مالرثلاء اإىل رثبة  ينالامذحان امليًخـوق بضبط هؼام وبصتم   ;<<6ماي  =7كصار من وزٍص امض باب وامعفوةل مؤرخ يف  -

وَة  67كصار من وزٍص امض باب وامعفوةل مؤرخ يف  -  رمنسيس أأصلال.ابملواد لهخساب  املناػصة اخلارجِةًخـوق بضبط هؼام وبصتم   ><<6جًو

 أأدعائَني هفساهَني.ارات لهخساب ابلدذب املناػصة اخلارجِةًخـوق بضبط هؼام وبصتم   <<<6أأكخوبص  71كصار من وزٍص امض باب وامعفوةل مؤرخ يف  -
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ابمسـكل  ثلـين أأولًخـوق بضبط كَفِة ثنؼمي املناػصة ادلاذوَـة ابلدذبـارات نورتكِـة اإىل رثبـة  7111هومفرب  =7كصار من وزٍص امض باب وامعفوةل وامصايضة مؤرخ يف  -

دارات امـمومِة.  امخلين املضرتك مالإ

دارات املضـرتك امخلـين ابمسـكل ثلنَـني لهخـساب ابلدذبـارات اخلارجِـة املنـاػصة ثنؼـمي كَفِة بضبط ًخـوق 7117 أأكخوبص :6 يف مؤرخ كصار من وزٍص امصايضة -  مـالإ

 امـمومِة.

 رتكاملضـ امسكل اإىل املنمتني الأومني املينسسني لهخساب ابلدذبارات اخلارجِة املناػصةثنؼمي  كَفِة بضبط ًخـوق 7117 أأكخوبص :6 يف مؤرخ كصار من وزٍص امصايضة -

 .امـمومِة الإدارات ملينسيس

لًخـوق بضبط كَفِة ثنؼمي املناػصة اخلارجِة ابلدذبارات مالهخساب يف رثبة  7118سبمترب  :7 يف مؤرخ كصار من وزٍص امصايضة - بسكل املينسسني  رمنسس مـٌلري أأوي

دارة  املـٌلًرني مالإ

 ثلنَني سامني نوعحة امـمومِة ة ثنؼمي املناػصة اخلارجِة ابلدذبارات مالهخساب يف رثبةًخـوق بضبط كَفِ 7118سبمترب  :7 يف مؤرخ كصار من وزٍص امصايضة -

 نوعحة امـمومِة فين سام أأولًخـوق بضبط كَفِة ثنؼمي املناػصة ادلاذوَة ابلدذبارات نورتكِة اإىل رثبة  7119أأوت  >6كصار من وزٍص امصايضة مؤرخ يف  -

 لهخساب ثلنني أأومني.ابلدذبارات  املناػصة اخلارجِةًخـوق بضبط كَفِة ثنؼمي  :711أأكخوبص  >6 َة امبسهَة مؤرخ يفكصار من وزٍص امض باب وامصايضة وامرتب  -

متام املصار املؤرخ يف  :711أأكخوبص  >6كصار من وزٍص امض باب وامصايضة وامرتبَة امبسهَة مؤرخ يف  - املنـاػصة املخـوـق بضـبط كَفِـة ثنؼـمي  7118سـبمترب  :7ًخـوق ابإ

 نوعحة امـمومِة. فنَني سامنيابلدذبارات لهخساب  اخلارجِة

متام ًخـوق >711 سبمترب <6 يف مؤرخ امبسهَة وامرتبَة وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -  املنـاػصة ثنؼـمي كَفِـة بضـبط املخـوـق 7117 أأكخـوبص :6 يف املؤرخ املصار ابإ

 .امـمومِة الإدارات ملينسيس املضرتك امسكل اإىل متنياملن  الأومني املينسسني لهخساب ابلدذبارات اخلارجِة

متام ًخـوق >711 سبمترب <6 يف مؤرخ امبسهَة وامرتبَة وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -  املنـاػصة ثنؼـمي كَفِـة بضـبط املخـوـق 7117 أأكخـوبص :6 يف املؤرخ املصار ابإ

دارات املضرتك امخلين ابمسكل ثلنَني لهخساب ابلدذبارات اخلارجِة  .امـمومِة مالإ

 ؿام مـٌلري رمنسس رثبة اإىل نورتكِة ابملوفات ادلاذوَة املناػصة ثنؼمي كَفِة بضبط ًخـوق >711 أأكخوبص >7 يف مؤرخ امبسهَة وامرتبَة وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -

دارة املـٌلًرني املينسسني بسكل  .مالإ

 رئـُس ثلـين رثبـة اإىل نورتكِـة ابلدذبـارات ادلاذوَـة املناػصة ثنؼمي كَفِة بضبط ًخـوق >711 أأكخوبص >7 يف خمؤر امبسهَة وامرتبَة وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -

دارات املضرتك امخلين ابمسكل  .امـمومِة مالإ

متـام ًخـوـق =711 دٌسمرب 9 يف مؤرخ امبسهَة وامرتبَة وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -  املنـاػصة ثنؼـمي كَفِـة بضـبط وـقاملخـ 7119 أأوت >6 يف املـؤرخ املـصار ابإ

ل سام فين رثبة اإىل نورتكِة ابلدذبارات ادلاذوَة  امـمومِة نوعحة أأوي

متام ًخـوق =711 دٌسمرب 9 يف مؤرخ امبسهَة وامرتبَة وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -  املنـاػصة ثنؼـمي كَفِـة بضـبط املخـوـق 7111 هـومفرب =7 يف املـؤرخ املـصار ابإ

ل ثلين رثبة اإىل نورتكِة ذباراتابلد  ادلاذوَة دارات املضرتك امخلين ابمسكل أأوي  امـمومِة مالإ

 رئُس سام فين رثبة اإىل نورتكِة ابلدذبارات ادلاذوَة املناػصة ثنؼمي كَفِة بضبط ًخـوق <711 مارس 81 يف مؤرخ امبسهَة وامرتبَة وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -

 .امـمومِة نوعحة

 .بصام  واضؽ رثبة اإىل نورتكِة ابلدذبارات ادلاذوَة املناػصة ثنؼمي كَفِة بضبط ًخـوق <711 أأكخوبص 78 يف مؤرخ امبسهَة وامرتبَة وامصايضة بابامض   وزٍص من كصار -
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متام ًخـوق <711 أأكخوبص =7 يف مؤرخ امبسهَة وامرتبَة وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -  املنـاػصة ثنؼـمي كَفِـة بضـبط املخـوـق 7111 هـومفرب =7 يف املـؤرخ املـصار ابإ

دارات املضرتك امخلين ابمسكل أأول ثلين رثبة اإىل نورتكِة ابلدذبارات ادلاذوَة  امـمومِة مالإ

متام ًخـوق <711 أأكخوبص =7 يف مـؤرخ امبسهَة وامرتبَة وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -  نـاػصةامل  ثنؼـمي كَفِـة بضـبط املخـوـق 7117 أأكخـوبص :6 يف املؤرخ املصار ابإ

دارات املضرتك امخلين ابمسكل ثلنَني لهخساب ابلدذبارات اخلارجِة  .امـمومِة مالإ

 وثلنـيي حموـًل بسـكل حموـل رثبـة اإىل نورتكِـة ابلدذبارات ادلاذوَة املناػصة ثنؼمي كَفِة بضبط ًخـوق 7167 مارس 67 يف مؤرخ وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -

دارات الإؿالمِة  .امـمومِة مالإ

 .أأول هفسا  أأدعايئ رثبة اإىل نورتكِة ابلدذبارات ادلاذوَة املناػصة ثنؼمي كَفِة بضبط ًخـوق 7167 مارس 67 يف مؤرخ وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -

خ وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -  وثلنـيي حموًل بسكل بصام  واضؽ ةرثبـ اإىل نورتكِة ابملوفات ادلاذوَة املناػصة ثنؼمي كَفِة بضبط ًخـوق 7168 جاهفي 66 يف مؤري

دارات الإؿالمِة  .امـمومِة مالإ

خ وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -  امـمومِـة نوعـحة أأول سـام فـين رثبـة اإىل نورتكِـة ابملوفات ادلاذوَة املناػصة ثنؼمي كَفِة بضبط ًخـوق 7168 جاهفي 66 يف مؤري

 امـمومِة نوعحة امسامني نوفنَني املضرتك ابمسكل

خ وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -  امـمومِـة نوعـحة رئـُس سام فين رثبة اإىل نورتكِة ابملوفات ادلاذوَة املناػصة ثنؼمي كَفِة بضبط ًخـوق 7168 جاهفي 66 يف مؤري

 .امـمومِة نوعحة امسامني نوفنَني املضرتك ابمسكل

خ وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -  املضـرتك ابمسكل حصفي مسدضار رثبة اإىل نورتكِة ابملوفات ادلاذوَة املناػصة ثنؼمي ِةكَف  بضبط ًخـوق 7168 جاهفي 66 يف مؤري

 .امـمومِة ابلإدارات امـاموني نوعحافِني

 املضـرتك ينامخلـ ابمسكل أأول ثلين رثبة اإىل نورتكِة ابملوفات ادلاذوَة املناػصة ثنؼمي كَفِة بضبط ًخـوق 7168 جوان 76 يف مؤرخ وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -

دارات  .امـمومِة مالإ

 املضرتك امخلين ابمسكل رئُس ثلين رثبة اإىل نورتكِة ابملوفات ادلاذوَة املناػصة ثنؼمي كَفِة بضبط ًخـوق 7168 جوان 76 يف مؤرخ وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -

دارات  .امـمومِة مالإ

 بسـكل أأول هفسـا  أأدعـايئ رثبـة اإىل نورتكِـة ابملوفـات ادلاذوَـة املنـاػصة ثنؼـمي كَفِـة بطبض  ًخـوق 7168 جوان 76 يف مؤرخ وامصايضة امض باب وزٍص من كصار -

دارات امنفساهَني الأدعائَني  .امـمومِة مالإ

نسس مـٌلري رئُس بضبط كَفِة ثنؼمي املناػصة ادلاذوَة ابملوفات نورتكِة اإىل رثبة رم ًخـوق  7169ماي  78كصار من وزٍص امض باب وامصايضة واملصأأة والأرسة مؤرخ يف  -

دارة.  بسكل املينسسني املـٌلًرني مالإ

ابمسكل  بضبط كَفِة ثنؼمي املناػصة ادلاذوَة ابملوفات نورتكِة اإىل رثبة رمنسس ؿامًخـوق  7169ماي  78كصار من وزٍص امض باب وامصايضة واملصأأة والأرسة مؤرخ يف  -

 املضرتك ملينسيس الإدارات امـمومِة.

 بضبط كَفِة ثنؼـمي املنـاػصة ادلاذوَـة ابملوفـات نورتكِـة اإىل رثبـة رمنـسس رئـُسًخـوق  7169ماي  78وامصايضة واملصأأة والأرسة مؤرخ يف كصار من وزٍص امض باب  -

 ابمسكل املضرتك ملينسيس الإدارات امـمومِة.

ناػصة ادلاذوَة ابملوفات نورتكِة اإىل رثبة حمول بسكل حموـًل بضبط كَفِة ثنؼمي امل ًخـوق  7169ماي  78كصار من وزٍص امض باب وامصايضة واملصأأة والأرسة مؤرخ يف  -

دارات امـمومِة. وثلنيي الإؿالمِة  مالإ
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خ يف  - متام املصار املؤرخ يف  7169دٌسمرب  77كصار من وزٍص امض باب وامصايضة واملصأأة والأرسة مؤري املنـاػصة املخـوق بضـبط كَفِـة ثنؼـمي  7117أأكخوبص  :6ًخـوق ابإ

دارات امـمومِة. بارات لهخساب ثلنَنياخلارجِة ابلدذ   ابمسكل امخلين املضرتك مالإ


