
العدد العدد 10
السالسّنة الثانية واخلمسوننة الثانية واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 3  جمادى األولى  جمادى األولى عام عام 1436 هـهـ
اHوافق اHوافق 22 فبراير سنة فبراير سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتsY بئر مراد رايسs ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــرســـوم رئـــاسيّ رقم 15 - 22  مـــؤرّخ في 11  ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1436 اHـــوافق  أول فـــبـــرايـــر ســـنـــة s2015 يـــتـــضـــمّن تـــوزيع
االعتمادات اخملصّصة لرئاسة اجلمهوريّة من ميزانيّة التّسيير �وجب قانون اHاليّة لسنة 2015 .............................

مـــرســـوم رئـــاسي رقم 15 - 23  مـــؤرّخ في 11  ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1436 اHـــوافق  أول فـــبـــرايـــر ســـنـــة s2015 يـــتـــضـــمن تـــوزيع
االعتمادات اخملصصة لوزير الشؤون اخلارجية من ميزانية التسيير �وجب قانون اHالية لسنة 2015 ....................

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 15 - 24  مـــؤرّخ في 11  ربــيـع الــثـــاني عــام 1436 اHـــوافق  أول فـــبــرايـــر ســنــة s2015 يــتـــضــمـن تــوزيع
االعتمادات اخملـصـصة للوزيـر األول مـن مـيـزانـية التسيـيـر �ــوجـب قانون اHالية لسنة 2015 ............................

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 15 - 25  مـــؤرّخ في 11  ربــيـع الــثـــاني عــام 1436 اHـــوافق  أول فـــبــرايـــر ســنــة s2015 يــتـــضــمـن تــوزيع
االعـتـمـادات اخملــصــصـة لـوزيـر الــدولـةs وزيـر الـداخـلـيـة واجلـمـاعـات احملـلـيـة مــن مــيــزانـيـة الـتـسـيــيــر �ـــوجـب قـانـون
اHالية لسنة 2015 .......................................................................................................................................

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 15 - 26  مـــؤرّخ في 11  ربــيـع الــثـــاني عــام 1436 اHـــوافق  أول فـــبــرايـــر ســنــة s2015 يــتـــضــمـن تــوزيع
االعتمادات اخملـصــصة لـوزير العـدلs حافـظ األختـام من ميـزانية التسيـيـر �ــوجـب قانون اHالية لسنة 2015 .......

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 15 - 27  مـــؤرّخ في 11  ربــيـع الــثـــاني عــام 1436 اHـــوافق  أول فـــبــرايـــر ســنــة s2015 يــتـــضــمـن تــوزيع
االعتمادات اخملـصــصة لـوزير اHالية من ميـزانية التسيـيـر �ــوجـب قانون اHالية لسنة 2015 .............................

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 15 - 28  مـــؤرّخ في 11  ربــيـع الــثـــاني عــام 1436 اHـــوافق  أول فـــبــرايـــر ســنــة s2015 يــتـــضــمـن تــوزيع
االعتمادات اخملصصة لوزير الطاقة مـن مـيــزانية التسيير �ـوجـب قانون اHالية لسنة 2015 ...............................

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 15 - 29  مـــؤرّخ في 11  ربــيـع الــثـــاني عــام 1436 اHـــوافق  أول فـــبــرايـــر ســنــة s2015 يــتـــضــمـن تــوزيع
االعتمادات اخملصصة لوزير الصناعة واHناجم مـن مـيــزانية التسيير �ـوجـب قانون اHالية لسنة 2015 ................

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 15 - 30  مـــؤرّخ في 11  ربــيـع الــثـــاني عــام 1436 اHـــوافق  أول فـــبــرايـــر ســنــة s2015 يــتـــضــمـن تــوزيع
االعتمادات اخملصصة لوزير الفالحة والتنمية الريفية مـن مـيــزانية التسيير �ـوجـب قانون اHالية لسنة 2015 .....

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 15 - 31  مـــؤرّخ في 11  ربــيـع الــثـــاني عــام 1436 اHـــوافق  أول فـــبــرايـــر ســنــة s2015 يــتـــضــمـن تــوزيع
االعتمادات اخملصصة لوزير اجملاهدين مـن مـيــزانية التسيير �ـوجـب قانون اHالية لسنة 2015 ............................

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 15 - 32  مـــؤرّخ في 11  ربــيـع الــثـــاني عــام 1436 اHـــوافق  أول فـــبــرايـــر ســنــة s2015 يــتـــضــمـن تــوزيع
االعتمادات اخملصصة لوزير الشؤون الدينية واألوقاف مـن مـيــزانية التسيير �ـوجـب قانون اHالية لسنة  2015 ...

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 15 - 33  مـــؤرّخ في 11  ربــيـع الــثـــاني عــام 1436 اHـــوافق  أول فـــبــرايـــر ســنــة s2015 يــتـــضــمـن تــوزيع
االعتمادات اخملصصة لوزير التجارة مـن مـيــزانية التسيير �ـوجـب قانون اHالية لسنة 2015 .............................

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 15 - 34  مـــؤرّخ في 11  ربــيـع الــثـــاني عــام 1436 اHـــوافق  أول فـــبــرايـــر ســنــة s2015 يــتـــضــمـن تــوزيع
االعتمادات اخملصصة لوزير النقل مـن مـيــزانية التسيير �ـوجـب قانون اHالية لسنة 2015 .................................

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 15 - 35  مـــؤرّخ في 11  ربــيـع الــثـــاني عــام 1436 اHـــوافق  أول فـــبــرايـــر ســنــة s2015 يــتـــضــمـن تــوزيع
االعتمادات اخملصصة لوزير اHوارد اHائية مـن مـيــزانية التسيير �ـوجـب قانون اHالية لسنة 2015 ......................

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 15 - 36  مـــؤرّخ في 11  ربــيـع الــثـــاني عــام 1436 اHـــوافق  أول فـــبــرايـــر ســنــة s2015 يــتـــضــمـن تــوزيع
االعتمادات اخملصصة لوزير األشغال العمومية مـن مـيــزانية التسيير �ـوجـب قانون اHالية لسنة 2015 ...............

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 15 - 37  مـــؤرّخ في 11  ربــيـع الــثـــاني عــام 1436 اHـــوافق  أول فـــبــرايـــر ســنــة s2015 يــتـــضــمـن تــوزيع
االعتمادات اخملصصة لوزير السكن والعمران واHدينة مـن مـيــزانية التسيير �ـوجـب قانون اHالية لسنة 2015 .....
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مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 15 - 38  مـــؤرّخ في 11  ربــيـع الــثـــاني عــام 1436 اHـــوافق  أول فـــبــرايـــر ســنــة s2015 يــتـــضــمـن تــوزيع
االعتمادات اخملصصة لوزيرة التربية الوطنية  مـن مـيــزانية التسيير �ـوجـب قانون اHالية لسنة 2015 ..............

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 15 - 39 مـــؤرّخ في 11  ربــيـع الــثـــاني عــام 1436 اHـــوافق  أول فـــبــرايـــر ســنــة s2015 يــتـــضــمـن تــوزيع
االعــتــمــادات اخملـصــصــة لــوزيــر الـتــعــلـيم الـعـالي والـبـحث الـعـلـمـي مـن مــيـــزانـيـة الـتـسـيـير �ــوجــب قـانـون اHـالـية
لسنة 2015 ................................................................................................................................................

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 15 - 40 مـــؤرّخ في 11  ربــيـع الــثـــاني عــام 1436 اHـــوافق  أول فـــبــرايـــر ســنــة s2015 يــتـــضــمـن تــوزيع
االعتمادات اخملصصة لوزير التكوين والتعليم اHهنيY مـن مـيــزانية التسيير �ـوجـب قانون اHالية لسنة 2015 ....
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االعتـمـادات اخملصـصة لـوزيـر العـمل والـتشـغيل والـضـمان االجـتـماعي مـن مــيـــزانيـة التـسـييـر �ـوجـب قـانـون اHالـية
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مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 15 - 42  مـــؤّرخ في 11  ربــيـع الــثـــاني عــام 1436 اHـــوافق  أول فـــبــرايـــر ســنــة s2015 يــتـــضــمـن تــوزيع
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االعـتـمــادات اخملـصـصـة لــوزيـرة الـتــضـامن الـوطـنـي واألسـرة وقـضـايــا اHـرأة مـن مــيــــزانـيـة الـتــسـيـيــر �ــوجـب قـانـون
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االعتـمـادات اخملصـصـة لوزيـر الصـحـة والسـكان وإصالح اHـسـتشـفـيات مـن مــيــزانـيـة التـسـييـر �ـوجـب قـانـون اHالـية
لسنة 2015 .................................................................................................................................................

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 15 - 47 مـــؤرّخ في 11  ربــيـع الــثـــاني عــام 1436 اHـــوافق  أول فـــبــرايـــر ســنــة s2015 يــتـــضــمـن تــوزيع
االعتمادات اخملصصة لوزير الشباب مـن مـيــزانية التسيير �ـوجـب قانون اHالية لسنة 2015 .............................

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 15 - 48  مـــؤرّخ في 11  ربــيـع الــثـــاني عــام 1436 اHـــوافق  أول فـــبــرايـــر ســنــة s2015 يــتـــضــمـن تــوزيع
االعتمادات اخملصصة لوزير الرياضة مـن مـيــزانية التسيير �ـوجـب قانون اHالية لسنة 2015 ............................

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 15 - 49 مـــؤرّخ في 11  ربــيـع الــثـــاني عــام 1436 اHـــوافق  أول فـــبــرايـــر ســنــة s2015 يــتـــضــمـن تــوزيع
االعتمادات اخملصصة لوزير االتصال  مـن مـيــزانية التسيير �ـوجـب قانون اHالية لسنة 2015 ............................

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 15 - 50 مـــؤرّخ في 11  ربــيـع الــثـــاني عــام 1436 اHـــوافق  أول فـــبــرايـــر ســنــة s2015 يــتـــضــمـن تــوزيع
االعتـمادات اخملصـصة لوزيرة الـبريد وتكـنولوجـيات اإلعالم واالتصال مـن مــيــزانية الـتسيـير �ـوجـب قانـون اHالية
لسنة 2015 .................................................................................................................................................

مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 15 - 51 مـــؤرّخ في 11 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1436 اHـــوافق أول فـــبـــرايـــر ســـنـــة s2015 يـــتـــضـــمن تـــوزيع
االعتمادات اخملصصة لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير �ـوجـب قانون اHالية لسنة 2015 .

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 15 - 52 مـــؤرّخ في 11  ربــيـع الــثـــاني عــام 1436 اHـــوافق  أول فـــبــرايـــر ســنــة s2015 يــتـــضــمـن تــوزيع
االعــتــمــادات اخملـصــصــة لـوزيـر الـصـيـد الـبـحـري واHـوارد الـصـيـديـة مـن مــيـــزانـيـة الـتـسـيـيـر �ــوجــب قـانـون اHـالـية
لسنة 2015 .................................................................................................................................................
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22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2015 م

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم رئاسيرسوم رئاسيّ رقم  رقم 15 -  - 22  م مـؤرؤرّخ في خ في 11  رب  ربـيع الثانييع الثاني
عـام ام 1436 اH اHـوافق وافق  أول فأول فـبـرايرايـر سر سـنـة ة s2015 يs يــــتـضـمّن
تـوزيع االعتموزيع االعتمـادات اخملصادات اخملصّصة لصة لـرئاسة اجلرئاسة اجلـمهوريمهوريّة منة من
ميزانيميزانيّة التة التّسيير �وجب قانون اHاليسيير �وجب قانون اHالّية لسنة لسنة 2015.

ــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهوريّة
sاليّةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـــنـــاء عــلى الـــدّســـتــورs ال ســـيّـــمــا اHـــادّتــان 77 - 8
sو125 ( الفقرة األولى ) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلّق

sتمّمHعدّل واHا sاليّةHا Yبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 14 - 10 اHــــؤرخ في 8
ربـــيع األول عـــام 1436 اHــوافق 30  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2014

s2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : تـــوزّع االعـــتـــمـــادات اHـــقـــدّر مـــبـــلـــغـــهــا
Yبـــثــــمـــانــــيــــة مـاليـــــيــــــر وثـالثـــمــائـــة وســـبــعـــة وثــمـــانــ
مــــلــــيــــونــــا وثــــمـــــا�ــــائــــة وأربــــعــــة وخــــمــــســــY ألف ديــــنــــار
(8.387.854.000 دج) واخملــصّــصــة لــرئــاســة اجلــمـهــوريّــة من
s2015 ـالــيّـة لــسـنـةHمـيــزانـيّــة الـتّــسـيــيـر �ــوجب قــانــون ا
طبقا للجـدول الـملحق بـأصل هذا الــمرسـومs واHــقسّـمة

كـمـا يأتي :
- الفرع األو- الفرع األوّل :ل :

رئاسة اجلمهوريّة (األمانة العامّة) : 7.518.024.000 دج.
- الــفــرع الـثـ- الــفــرع الـثـّاني :اني : 

األمـانـــة الـعـامّـة لـلحـــكـومـة : ...730.868.000 دج.
- الفـــرع الثــــ- الفـــرع الثــــّالـث :الـث :

احملافظة السّامية لألمازيغيّة  : .....114.462.000 دج.
- الفـــرع الرابع :- الفـــرع الرابع :

احلرس اجلمهوري  : ....................24.500.000 دج.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـتـولّـى تـسـيـيـر االعـتــمـادات اHـبـيّـنـة في كلّ
من الفروع اHذكورة أعالهs على التّوالي :

sالعامّ لرّئاسة اجلمهورية Yاألم -

sالعامّ للحكومة Yاألم sالوزير -

sاحملافظ السّامي لألمازيغيّة -

- قائد احلرس اجلمهوري.

اHـاداHـادّة ة 3 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهـوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 11 ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1436
اHوافق أول فبراير سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئاسي مـرسوم رئاسي رقم رقم 15 -  - 23  مؤر مؤرّخ في خ في 11  رب  ربـيع الثانييع الثاني
عـام ام 1436 اH اHـوافق وافق  أول فأول فـبـرايرايـر سر سـنـة ة s2015 يــتـضـمنيــتـضـمن
االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة لــــوزيــــر الــــشـــؤوناخملــــصــــصــــة لــــوزيــــر الــــشـــؤون تــــوزيع االعــــتــــمـــاداتتــــوزيع 
اخلــارجــيــة من مــيــزانــيــة الــتــســيــيــر �ــوجباخلــارجــيــة من مــيــزانــيــة الــتــســيــيــر �ــوجب قــانــونقــانــون

اHالية لسنة اHالية لسنة 2015.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهوريّة
sاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 77-8 و125
s(الفقرة األولى) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

sتممHعدل واHا sاليةHا
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 14 - 10 اHــــؤرخ في 8
ربـــيع األول عـــام 1436 اHــوافق 30  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2014

s2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــادة اHــادة األولى :  األولى :  تــوزع االعـــتــمـــادات اHــقـــدر مــبـــلــغـــهــا
بــواحــد وثالثــY مــلــيــارا ومــائــة وســتـة وتــســعــY مــلــيــونـا
وســـبــــعـــمــــائـــة وتــــســـعــــة آالف ديـــنـــار (31.196.709.000 دج)
واخملـــصـــصـــة لــــوزيـــر الـــشـــؤون اخلــــارجـــيـــة من مــــيـــزانـــيـــة
التسيير �وجب قانون اHالية لسنة s2015 طبقا للجدول

اHلحق بهذا اHرسوم.
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اHـادة اHـادة 2 :  : يـكــلف وزيـر اHــالـيـة ووزيــر الـشــؤون اخلـارجـيــةs كل فـيــمـا يـخــصهs بـتــنـفـيــذ هـذا اHـرســوم الـذي يــنـشـر في
اجلريدة الرّسميّة  للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر باجلـزائر في 11 ربيع الثاني عام 1436 اHوافق أول فبراير سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق
االعتمادات اخملصصة لوزير الشؤون اخلارجية لسنة االعتمادات اخملصصة لوزير الشؤون اخلارجية لسنة 2015
من ميزانية التسيير واHوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واHوزعة بالترتيب في كل باب

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيد فرع وحيد 

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األول القسم األول 

اHوظفون- مرتبات العملاHوظفون- مرتبات العمل
اإلدارة اHركزية - الراتب الرئيسي للنشاط................................
اإلدارة اHركزية - التعويضات واHنح اخملتلفة..............................
اإلدارة اHــركــزيــة - اHـســتــخــدمــون اHــتــعــاقــدونs الــرواتبs مــنح ذات
طابع  عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...........................
مجموع القسم األول

القسم الثاني القسم الثاني 
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اإلدارة اHركزية - ريوع حوادث العمل .......................................
اإلدارة اHركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية......................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - اHنح العائلية ................................................

اإلدارة اHركزية -  اHنح االختيارية ...........................................
اإلدارة اHركزية -  الضمان االجتماعي .......................................
اإلدارة اHركزية - اHساهمة في اخلدمات االجتماعية ....................
مجموع القسم الثالث

600.500.000

800.000.000

145.000.000

1.545.500.000

250.000

3.300.000

3.550.000

18.500.000

40.000

450.000.000

71.000.000

539.540.000
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

02 - 36

03 - 36

01 - 37

03 - 37

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالح األدوات وتسيير اHصالح 

اإلدارة اHركزية - تسديد النفقات  ............................................
اإلدارة اHركزية -  األدوات واألثاث ...........................................
اإلدارة اHركزية -  اللوازم .......................................................
اإلدارة اHركزية - التكاليف اHلحقة ..........................................
اإلدارة اHركزية - األلبسة ........................................................
اإلدارة اHركزية -  حظيرة السيارات ........................................
اإلدارة اHركزية -  اإليجار .......................................................
اإلدارة اHــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اHترتبة على الدولة ..........................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

اإلدارة اHركزية - صيانة اHباني ...............................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسيير إعانات التسيير 

إعانة للمعهد الدبلوماسي والعالقات الدولية .............................
إعانة للمركز الثقافي اجلزائري بباريس ...................................
مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفة النفقات اخملتلفة 

اإلدارة اHركزية - اHؤتمرات الدولية ........................................
جلنة متابعة جلسات اجلالية اجلزائرية اHقيمة باخلارج..................

مجموع القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث

462.330.000

9.000.000

40.000.000

430.200.000

5.080.000

35.000.000

6.540.000

10.000

988.160.000

200.000.000

200.000.000

56.925.000

116.000.000

172.925.000

3.600.000

3.000.000

6.600.000

3.456.275.000



7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1436 هـ هـ
22 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 42

03 - 42

04 - 42

01 - 43

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 33

13 - 33

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثاني القسم الثاني 
النشاط الدوليالنشاط الدولي

اHشاركة في الهيئات الدولية..................................................
التعاون الدولي......................................................................
العمل اHغاربي.......................................................................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالث القسم الثالث 
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

sــنـــح - تــعــويـــضــات الـــتــدريبHـــنح - تــكـــمــلـــة اHــركـــزيــة - اHاإلدارة ا
نفقـات  التكوين في اخلارج..................................................
مجموع القسم الثالث
مجموع  العنوان الرابع
مجموع  الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح اHوجودة في اخلارجاHصالح اHوجودة في اخلارج

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األول القسم األول 

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHصالح اHوجودة في اخلارج - الراتب الرئيسي للنشاط .............
اHصالح اHوجودة في اخلارج - التعويضات  واHنح اخملتلفة ...........
sالرواتب sـتـعـاقـدونHـسـتـخـدمون اHـوجودة في اخلـارج - اHـصـالح اHا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............

مجموع القسم األول

القسم الثالث القسم الثالث 
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح اHوجودة في اخلارج - اHنح العائلية ..............................

اHصالح اHوجودة في اخلارج - الضمان االجتماعي.......................
مجموع القسم الثالث

3.000.000.000

4.930.296.000

3.500.000

7.933.796.000

300.000.000

300.000.000

8.233.796.000

11.690.071.000

900.000.000

6.183.000.000

4.802.000.000

11.885.000.000

36.108.000

1.487.200.000

1.523.308.000



3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 810
22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

11 - 35

21 - 37

22 - 37

91 - 46

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالح األدوات وتسيير اHصالح 

اHصالح اHوجودة في اخلارج - تسديد النفقات ...........................
اHصالح اHوجودة في اخلارج -  األدوات واألثاث ..........................
اHصالح اHوجودة في اخلارج - اللوازم .....................................

اHصالح اHوجودة في اخلارج - التكاليف اHلحقة .........................
اHصالح اHوجودة في اخلارج - األلبسة ......................................
اHصالح اHوجودة في اخلارج -  حظيرة السيارات .......................
اHصالح اHوجودة في اخلارج -  اإليجار ......................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

اHصالح اHوجودة في اخلارج - صيانة اHباني ..............................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفة النفقات اخملتلفة 

اHــصــالح اHــوجــودة في اخلــارج - الــعــمـل الــدبــلــومــاسي - اHــصــاريف
اخملتلفة .............................................................................
اHصالح اHوجودة في اخلارج - نفقات غير متوقعة .....................
مجموع القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم السادس القسم السادس 
النشاط االجتماعي - اHساعدة والتضامنالنشاط االجتماعي - اHساعدة والتضامن

اHـــصـــالح اHـــوجــــودة في اخلـــارج - نـــفــــقـــات مـــســـاعــــدة اHـــواطـــنـــY في
اخلارج...............................................................................
مجموع القسم السادس
مجموع  العنوان الرابع
مجموع  الفرع اجلزئي الثاني
مجموع  الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشؤون اخلارجية ................مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشؤون اخلارجية ................

1.410.000.000

350.000.000

154.500.000

1.050.000.000

6.500.000

400.000.000

1.462.330.000

4.833.330.000

510.000.000

510.000.000

305.000.000

300.000.000

605.000.000

19.356.638.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

19.506.638.000

31.196.709.000

31.196.709.000



9 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1436 هـ هـ
22 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2015 م

مرسـوممرسـوم تنفيذي  تنفيذي رقم رقم 15 -  - 24  مؤر مؤرّخ في خ في 11  ربيع الثاني  ربيع الثاني
عـام ام 1436 اH اHـوافق وافق  أول فأول فـبـرايرايـر سر سـنـة ة s2015 يــتـضـمنيــتـضـمن
تــوزيـع االعــتــمــادات اخملـــصــــصــة لــلــوزيـــر األول مـنتــوزيـع االعــتــمــادات اخملـــصــــصــة لــلــوزيـــر األول مـن
مـيــزانـيـة التـسـيـيــر �ــوجـب قـانون اHـاليـة لسـنةمـيــزانـيـة التـسـيـيــر �ــوجـب قـانون اHـاليـة لسـنة

.2015

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
s(الفقرة 2 ) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

sتممHعدل واHا sاليةHا
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 14 - 10 اHــــؤرخ في 8
ربـــيع األول عـــام 1436 اHــوافق 30  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2014

s2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

sالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــادة األولى : اHــادة األولى : تـــوزع االعـــتـــمـــادات اHـــقـــدر مـــبـــلـــغـــهــا
بـثالثـة ماليـيـر وسـتـمـائـة وثـمـانـيـة عـشـر مـلـيـونـا وتـسـعة
وتــــســــعــــY ألف ديــــنــــار (3.618.099.000 دج) واخملـــــصـــــصـــــة
للـوزيـر األول مــن مـيـزانـيـة الـتـسـيـيـر �وجب قانون

اHالية لسنة s2015 طبقا للجدول اHلحق بهذا اHرسوم.

اHـادة اHـادة 2 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 11 ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1436
اHوافق أول فبراير سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة Hصالح الوزير األول لسنة  اخملصصة Hصالح الوزير األول لسنة 2015
من ميزانية التسيير واHوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واHوزعة بالترتيب في كل باب

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول
الوزير األولالوزير األول

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األول القسم األول 

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
الوزير األول - الراتب الرئيسي للنشاط.................................
الوزير األول - التعويضات واHنح اخملتلفة...............................
الـــوزيــر األول - اHـــســتـــخــدمــون اHـــتــعـــاقــدونs الـــرواتبs مــنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................
مجموع القسم األول

187.400.000

324.000.000

95.125.000

606.525.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )



3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1010
22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

06 - 34

07 - 34

08 - 34

80 - 34

92 - 34

97 - 34

القسم الثاني القسم الثاني 
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

الوزير األول - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية..........................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

الوزير األول - اHنح العائلية ...................................................

الوزير األول -  اHنح االختيارية ..............................................

الوزير األول -  الضمان االجتماعي ..........................................

الوزير األول - اHساهمة في اخلدمات االجتماعية .......................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالح األدوات وتسيير اHصالح 

الوزير األول - تسديد النفقات ................................................

الوزير األول -  األدوات واألثاث ...............................................

الوزير األول -  اللوازم ...........................................................

الوزير األول - التكاليف اHلحقة ..............................................

الوزير األول - األلبسة ...........................................................

الوزير األول - نفقات تسيير اإلقامة الرسمية للوزير األول ........

الــوزيـــر األول - نــفـــقــات أشــغـــال اخلــبــراء الـــوطــنـــيــY و/أو األجــانب
وإقامتهم ...........................................................................

الـوزيــر األول - نــفــقــات تــسـيــيــر اHــصــالح اHــشــتـركــة إلقــامــة الــدولـة
بنادي الصنوبر ..................................................................

الوزير األول -  حظيرة السيارات ...........................................

الوزير األول -  اإليجار ..........................................................

الوزيـر األول - الـنفـقـات القـضـائيـة - نـفقـات اخلـبرة - الـتـعويـضات
اHترتبة على الدولة ...........................................................

مجموع القسم الرابع

11.000.000

11.000.000

5.880.000

25.000

130.600.000

15.496.000

152.001.000

264.160.000

10.000.000

8.250.000

53.000.000

3.000.000

1.600.000

8.000.000

5.000.000

53.000.000

59.000.000

17.000

465.027.000



11 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1436 هـ هـ
22 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 35

01 - 37

02 - 37

10 - 37

11 - 37

06 - 42

01 - 43

01 - 44

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

الوزير األول - صيانة اHباني ..................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفة النفقات اخملتلفة 

الوزير األول - نفقات مختلفة...................................................
الوزير األول - اHؤتمرات واHلتقيات.........................................
النفقات اHتعلقة باالتصال اHؤسساتي........................................
النفقات اHتعلقة بتسيير جلنة احلكم الراشد................................
مجموع القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثاني القسم الثاني 
النشاط الدوليالنشاط الدولي

مشاركة اجلزائر في اHعرض العاHي Hيالن 2015 (إيطاليا).............
مجموع القسم الثاني

القسم الثالث القسم الثالث 
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

الــوزيـر األول - اHـنح - تــعـويـضـات الــتـدريب - الـرواتب اHــسـبـقـة -
نفقات التكوين ...................................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابع القسم الرابع 
النشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالتالنشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالت

مساهمة في إقامة الدولة للساحل .............................................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع  الفرع األول

15.950.000

15.950.000

5.000.000

35.100.000

200.000.000

20.000.000

260.100.000

1.510.603.000

164.164.000

164.164.000

3.500.000

3.500.000

740.000.000

740.000.000

907.664.000

2.418.267.000

2.418.267.000



3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1210
22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

الفرع الثانيالفرع الثاني
اHديرية العامة للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHديرية العامة للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األول القسم األول 

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اHركزية - الراتب الرئيسي للنشاط................................
اإلدارة اHركزية - التعويضات واHنح اخملتلفة..............................
اإلدارة اHــركــزيــة - اHـســتــخــدمــون اHــتــعــاقــدونs الــرواتبs مــنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اإلدارة اHركزية - ريوع حوادث العمل........................................
اإلدارة اHركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية.......................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - اHنح العائلية ................................................

اإلدارة اHركزية -  اHنح االختيارية ...........................................
اإلدارة اHركزية -  الضمان االجتماعي .......................................
اإلدارة اHركزية - اHساهمة في اخلدمات االجتماعية ....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالح األدوات وتسيير اHصالح 

اإلدارة اHركزية - تسديد النفقات .............................................
اإلدارة اHركزية -  األدوات واألثاث ...........................................

330.000.000

516.630.000

29.650.000

876.280.000

23.000

821.000

844.000

8.000.000

20.000

212.000.000

23.648.000

243.668.000

11.095.000

6.700.000



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1436 هـ هـ
22 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

03 - 34

04 - 34

05 - 34

82 - 34

96 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 37

01 - 43

اإلدارة اHركزية -  اللوازم .......................................................
اإلدارة اHركزية - التكاليف اHلحقة ...........................................
اإلدارة اHركزية - األلبسة ........................................................
اإلدارة اHركزية -  حظيرة السيارات .........................................
اإلدارة اHركزية -  اإليجار .......................................................
اإلدارة اHــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اHترتبة على الدولة ...........................................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس

أشغال الصيانة أشغال الصيانة 
اإلدارة اHركزية - صيانة اHباني ...............................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفة النفقات اخملتلفة 

اإلدارة اHركزية - اHؤتمرات واHلتقيات.....................................
مجموع القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالث القسم الثالث 
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اHركزية - اHنح - تـعويضات التـدريب - الرواتب اHسبقة -
نفقات التكوين ...................................................................

مجموع القسم الثالث

مجموع العنوان الرابع

مجموع الفرع اجلزئي األول

مجموع الفرع الثاني

مجموع االعتمادات اخملصصة للوزير األولمجموع االعتمادات اخملصصة للوزير األول..................................

7.875.000

18.810.000

220.000

1.600.000

1.500.000

10.000

47.810.000

3.630.000

3.630.000

3.600.000

3.600.000

1.175.832.000

24.000.000

24.000.000

24.000.000

1.199.832.000

1.199.832.000

3.618.099.000



3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1410
22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2015 م

مرسـوممرسـوم تنفيذي  تنفيذي رقم رقم 15 -  - 25  مؤر مؤرّخ في خ في 11  ربيع الثاني  ربيع الثاني
عـام ام 1436 اH اHـوافق وافق  أول فأول فـبـرايرايـر سر سـنـة ة s2015 يــتـضـمنيــتـضـمن
تـوزيع االعـتمـادات اخملــصـصـة لـوزير الـدولـةs وزيرتـوزيع االعـتمـادات اخملــصـصـة لـوزير الـدولـةs وزير
الــــداخــــلــــيـــــة واجلــــمــــاعــــات احملــــلــــيــــة مــن مـــــيـــــزانــــيــــةالــــداخــــلــــيـــــة واجلــــمــــاعــــات احملــــلــــيــــة مــن مـــــيـــــزانــــيــــة

التسيـيـر �ــوجـب قانون اHالية لسنة التسيـيـر �ــوجـب قانون اHالية لسنة 2015.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
s(الفقرة 2 ) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

sتممHعدل واHا sاليةHا
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 14 - 10 اHــــؤرخ في 8
ربـــيع األول عـــام 1436 اHــوافق 30  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2014

s2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

sالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــادة األولى : اHــادة األولى : تـــوزع االعـــتـــمـــادات اHـــقـــدر مـــبـــلـــغـــهــا
بـخــمـســمائـة وتسعـة وأربعـY ملـيارا وثـما�ـائة وتـسعة
ماليــــــY وثـالثــــــمـــــــائــــــة واثــــــنــــــY وأربـــــعــــــY ألـف ديــــــنـــــار
(549.809.342.000 دج) واخملــصـــصــة لـــوزيــر الـــدولــةs وزيــر
الـــداخــلــيــة واجلـــمــاعــات احملــلـــيــة من مــيـــزانــيــة الــتـــســيــيــر
�وجب قـانـون اHـاليـة لـسـنة s2015 طبـقـا لـلـجـدول اHـلحق

بهذا اHرسوم.

اHادة اHادة 2 :  : يـكلف وزيــر اHاليــة ووزيـر الـدولةs وزير
الـداخليـة واجلمــاعات احملليـةs كل فـيـما يخصـهs بـتنفيــذ
هــــــذا اHــــرســـــوم الـــــذي يــــنـــــشــــر في اجلـــــريــــدة الــــرّســـــمــــيّــــة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 11 ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1436
اHوافق أول فبراير سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير الدولةs وزير الداخلية واجلماعات احمللية لسنة  اخملصصة لوزير الدولةs وزير الداخلية واجلماعات احمللية لسنة 2015

من ميزانية التسيير واHوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واHوزعة بالترتيب في كل باب

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول
اإلدارة العامةاإلدارة العامة

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األول القسم األول 

اHوظفون- مرتبات العملاHوظفون- مرتبات العمل

اإلدارة اHركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اHركزية - التعويضات واHنح اخملتلفة............................
اإلدارة اHـركـزيـة - اHـســتـخـدمـون اHـتــعـاقـدونs الـرواتبs مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................

مجموع القسم األول

578.835.000

1.058.596.000

54.000.000

1.691.431.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )



15 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1436 هـ هـ
22 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

96 - 34

01 - 35

01 - 36

02 - 36

04 - 36

القسم الثاني القسم الثاني 
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اإلدارة اHركزية - ريوع حوادث العمل .......................................
اإلدارة اHركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية .....................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - اHنح العائلية ................................................
اإلدارة اHركزية -  اHنح االختيارية ..........................................
اإلدارة اHركزية -  الضمان االجتماعي ......................................
اإلدارة اHركزية - اHساهمة في اخلدمات االجتماعية ....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالح األدوات وتسيير اHصالح 

اإلدارة اHركزية - تسديد النفقات  ............................................
اإلدارة اHركزية -  األدوات واألثاث ...........................................
اإلدارة اHركزية -  اللوازم .......................................................
اإلدارة اHركزية - التكاليف اHلحقة ...........................................
اإلدارة اHركزية - األلبسة ........................................................
اإلدارة اHركزية -  حظيرة السيارات ........................................
اإلدارة اHركزية -  اإليجار .......................................................
اإلدارة اHــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اHترتبة على الدولة ...........................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

اإلدارة اHركزية - صيانة اHباني ...............................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسيير إعانات التسيير 

إعانة للمدرسة الوطنية للمواصالت ........................................
إعانة للمدرسة الوطنية للحماية اHدنية ...................................
إعــانـــة لــلـــمــركــز الـــوطــنـي لــتــكـــوين مــســـتــخـــدمي اجلــمـــاعــات احملـــلــيــة
وحتسY مستواهم وجتديد معارفهم ببشار..............................

25.265.000

42.899.000

68.164.000

11.000.000

560.000

420.083.000

31.040.000

462.683.000

108.670.000

165.450.000

908.800.000

51.500.000

9.760.000

20.486.000

11.414.000

10.000

1.276.090.000

64.695.000

64.695.000

79.200.000

613.800.000

62.394.000
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

05 - 36

06 - 36

07 - 36

08 - 36

09 - 36

10 - 36

11 - 36

01 - 37

03 - 37

04 - 37

05 - 37

07 - 37

10 - 37

01 - 43

02 - 43

01 - 44

02- 44

إعــانـــة لــلـــمــركــز الـــوطــنـي لــتــكـــوين مــســـتــخـــدمي اجلــمـــاعــات احملـــلــيــة
وحتسY مستواهم وجتديد معارفهم بوهران............................
إعــانـــة لــلـــمــركــز الـــوطــنـي لــتــكـــوين مــســـتــخـــدمي اجلــمـــاعــات احملـــلــيــة
وحتسY مستواهم وجتديد معارفهم بورقلة.............................
إعانة للمعهد الوطني للبحث اإلجرامي.......................................
إعانة للمدرسة الوطنية لإلدارة.................................................
إعــانـــة لــلـــمــركــز الـــوطــنـي لــتــكـــوين مــســـتــخـــدمي اجلــمـــاعــات احملـــلــيــة
وحتسY مستواهم وجتديد معارفهم باجللفة.............................
إعــانـــة لــلـــمــركــز الـــوطــنـي لــتــكـــوين مــســـتــخـــدمي اجلــمـــاعــات احملـــلــيــة
وحتسY مستواهم وجتديد معارفهم بقسنطينة........................
إعانة لصندوق التضامن والضمان للجماعات احمللية....................

مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفة النفقات اخملتلفة 

اإلدارة اHركزية - اHصاريف اخملتلفة..........................................
اإلدارة اHركزية - احلالة اHدنية.................................................
اإلدارة اHركزية - اHؤتمرات واHلتقيات.....................................
اإلدارة اHركزية - االنتخابات...................................................
مساهمة صندوق التضامن للجماعات احمللية...............................
تمويل إعادة انتشار أعوان احلرس البلدي..................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالث القسم الثالث 
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اHركزية - اHنح - تـعويضات التـدريب - الرواتب اHسبقة -
نفقات التكوين ..................................................................
اإلدارة اHركزية - تشجيعات للجمعيات ذات اHنفعة العمومية .....

مجموع القسم الثالث

القسم الرابع القسم الرابع 
النشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالتالنشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالت

اإلدارة اHـــركــــزيـــة - مـــســـاهــــمـــة فــي مــــركـــز الـــبـــحـث في عـــلـم الـــفـــلك
والفيزياء الفلكية  والفيزياء األرضية ...................................
اإلدارة اHركزية - مساهمة في مراكز الطمر التقني ...................

مجموع القسم الرابع

85.000.000

77.125.000

للبيان
280.000.000

55.800.000

54.500.000

70.000.000

1.377.819.000

10.000.000

3.382.278.000

211.200.000

3.150.000

189.460.570.000

5.000.000.000

198.067.198.000

203.008.080.000

371.000.000

60.000.000

431.000.000

562.685.000

150.000.000

712.685.000
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22 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

02 - 46

03 - 46

04 - 46

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

القسم السادس القسم السادس 
النشاط االجتماعي - اHساعدة والتضامنالنشاط االجتماعي - اHساعدة والتضامن

تدخل الدولة في حالة وقوع كوارث أو نكبات..............................
تعويض ضحايا األعمال اإلرهابية غير األجراء.............................
تـعـويض ضـحـايـا وذوي حـقــوق ضـحـايـا األحـداث الـتي رافـقت احلـركـة
من أجل استكمال الهوية الوطنية..........................................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية التابعة للدولةاHصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األول القسم األول 

اHوظفون- مرتبات العملاHوظفون- مرتبات العمل

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط......
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واHنح اخملتلفة....
sــتـعــاقـدونHـســتـخــدمـون اHــصـالـح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـدولــة - اHا
الرواتبs منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.
مجموع القسم األول

القسم الثاني القسم الثاني 
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل .............
اHــصـــالح الالمـــركــزيــة الـــتــابــعـــة لــلــدولـــة - مــعــاش اخلـــدمــة واألضــرار
اجلسدية ............................................................................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - اHنح العائلية ......................

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة -  اHنح االختيارية .................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة -  الضمان االجتماعي ............
اHـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة الــتـــابـــعـــة لــلـــدولـــة - اHـــســاهـــمـــة في اخلـــدمــات
االجتماعية ........................................................................
مجموع القسم الثالث

للبيان
11.600.000.000

للبيان
11.600.000.000

12.743.685.000

215.751.765.000

12.500.000.000

13.050.000.000

3.200.000.000

28.750.000.000

5.360.000

975.000.000

980.360.000

694.600.000

1.696.000

6.675.000.000

684.955.000

8.056.251.000
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

13 - 37

14 - 37

15 - 37

16 - 37

17 - 37

12 - 43

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالح األدوات وتسيير اHصالح 

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات ...................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة -  األدوات واألثاث .................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة -  اللوازم ............................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف اHلحقة ................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة .............................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة -  حظيرة السيارات ..............
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة -  اإليجار .............................
اHصـالح الالمـركـزية الـتـابعـة لـلـدولة - الـنـفقـات الـقضـائـية - نـفـقات
اخلبرة - التعويضات اHترتبة على الدولة ..............................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة اHباني .....................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفة النفقات اخملتلفة 

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - تنظيم العشابة....................

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - احلالة اHدنية.......................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - االنتخابات.........................
اHصـالح الالمـركـزية الـتـابعـة لـلـدولة - بـرنـامج خـاص لفـائـدة واليات
أقصى اجلنوب....................................................................
اHــصـالح الالمــركـزيـة الـتــابـعـة لــلـدولـة - مـســاعـدات لـلــعـائالت الـرحل
بواليات أدرار وتامنغست وتندوف وإيليزي...........................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالث القسم الثالث 
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

Yوحتــسـ YــوظــفـHــصــالح الالمــركـزيــة الــتـابــعــة لـلــدولــة - تـكــوين اHا
مستواهم ..........................................................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي الثاني

349.100.000

8.100.000

26.460.000

198.840.000

15.000.000

56.500.000

2.000.000

480.000

656.480.000

82.000.000

82.000.000

5.000.000

27.300.000

12.000.000

252.000.000

223.800.000

520.100.000

39.045.191.000

129.000.000

129.000.000

129.000.000

39.174.191.000
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

41 - 31

42 - 31

42 - 32

41 - 33

43 - 33

41 - 34

61 - 31

62 - 31

63 - 31

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
مديرية تنسيق أمن اإلقليممديرية تنسيق أمن اإلقليم

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األول القسم األول 

اHوظفون- مرتبات العملاHوظفون- مرتبات العمل
مديرية تنسيق أمن اإلقليم - الراتب الرئيسي للنشاط...............
مديرية تنسيق أمن اإلقليم - التعويضات واHنح اخملتلفة.............
مجموع القسم األول

القسم الثاني القسم الثاني 
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

مديرية تنسيق أمن اإلقليم - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية .....
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

مديرية تنسيق أمن اإلقليم - اHنح العائلية ...............................

مديرية تنسيق أمن اإلقليم -  الضمان االجتماعي ......................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالح األدوات وتسيير اHصالح 

مديرية تنسيق أمن اإلقليم - تسديد النفقات ............................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثالث

الفرع اجلزئي اخلامسالفرع اجلزئي اخلامس
اHندوبية الوطنية للمخاطر الكبرىاHندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األول القسم األول 

اHوظفون- مرتبات العملاHوظفون- مرتبات العمل

اHندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - الراتب الرئيسي للنشاط....
اHـــنـــدوبــيـــة الــوطـــنــيـــة لـــلــمـــخــاطـــر الـــكــبـــرى - الــتـــعــويـــضـــات واHــنح
اخملتلفة...............................................................................
sـتـعـاقدونHـسـتـخـدمـون اHـنـدوبـيـة الـوطـنيـة لـلـمـخـاطـر الـكـبرى - اHا
الرواتبs منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.
مجموع القسم األول

5.513.000

2.500.000

8.013.000

100.000

100.000

65.000

1.885.000

1.950.000

304.000

304.000

10.367.000

10.367.000

57.340.000

71.980.000

13.312.000

142.632.000



3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2010
22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

61 - 33

63 - 33

64 - 33

61 - 34

62 - 34

63 - 34

64 - 34

65 - 34

67 - 34

69 - 34

71 - 35

74 - 37

72 - 43

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - اHنح العائلية ....................
اHندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى -  الضمان االجتماعي...........
اHــنــدوبـيــة الـوطــنــيـة لــلــمـخــاطــر الـكــبــرى -  اHـســاهـمــة في اخلــدمـات
االجتماعية..........................................................................

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اHصالح األدوات وتسيير اHصالح 
اHندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - تسديد النفقات .................
اHندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى -  األدوات واألثاث ...............
اHندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى -  اللوازم ...........................
اHندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - التكاليف اHلحقة ..............
اHندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - األلبسة ............................
اHندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى -  حظيرة السيارات.............
اHندوبيـة الوطنيـة للمخـاطر الكبـرى - النفقـات القضائـية - نفقات
اخلبرة - التعويضات اHترتبة على الدولة ..............................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

اHندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - صيانة اHباني...................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفة النفقات اخملتلفة 

اHندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - اHؤتمرات واHلتقيات.........
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالث القسم الثالث 
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

Yوحتس YستخدمHندوبية الوطنيـة للمخاطر الكبرى - تكوين اHا
مستواهم............................................................................

مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي اخلامس
مجموع الفرع األول

700.000

32.330.000

2.121.000

35.151.000

2.327.000

2.500.000

1.470.000

900.000

50.000

700.000

10.000

7.957.000

500.000

500.000

9.000.000

9.000.000

195.240.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

196.740.000

255.133.063.000



21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1436 هـ هـ
22 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

06 - 34

07 - 34

08 - 34

الفرع الثانيالفرع الثاني
اHديرية العامة لألمن الوطنياHديرية العامة لألمن الوطني

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األول القسم األول 

اHوظفون- مرتبات العملاHوظفون- مرتبات العمل

األمن الوطني - الراتب الرئيسي للنشاط..................................
األمن الوطني - التعويضات واHنح اخملتلفة................................
األمن الـوطني - اHسـتخدمون اHـتعاقـدونs الرواتبs منح ذات طابع
عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي....................................

مجموع القسم األول

القسم الثاني القسم الثاني 
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

األمن الوطني - ريوع حوادث العمل .........................................
األمن الوطني - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية ........................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

األمن الوطني - اHنح العائلية ..................................................

األمن الوطني -  اHنح االختيارية .............................................
األمن الوطني -  الضمان االجتماعي .........................................
األمن الوطني - اHساهمة في اخلدمات االجتماعية ......................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالح األدوات وتسيير اHصالح 

األمن الوطني - تسديد النفقات  ..............................................
األمن الوطني -  األدوات واألثاث .............................................
األمن الوطني -  اللوازم ........................................................
األمن الوطني - التكاليف اHلحقة ............................................
األمن الوطني - األلبسة ..........................................................
األمن الوطني - التغذية ..........................................................
األمن الـــوطـــنـي - اقـــتـــنـــاءات - لــــوازم وصـــيـــانـــة األدوات الــــتـــقـــنـــيـــة
Hصلحة اHواصالت الالسلكية.................................................
األمن الوطني - أدوات الوقاية واحلماية....................................

62.335.200.000

82.338.340.000

8.240.000.000

152.913.540.000

6.000.000

2.600.000.000

2.606.000.000

2.400.000.000

6.000.000

36.818.385.000

4.137.776.000

43.362.161.000

840.500.000

850.000.000

1.260.000.000

3.885.000.000

7.300.000.000

6.932.000.000

1.050.000.000

580.000.000



3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2210
22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

09 - 34

90 - 34

92 - 34

96 - 34

01 - 35

01 - 37

03 - 37

01 - 43

13 - 31

األمن الوطني - أدوات طبية ومواد صيدالنية ............................
األمن الوطني -  حظيرة السيارات ..........................................
األمن الوطني -  اإليجار ........................................................

األمن الـوطني - النـفقـات القضـائيـة - نفقـات اخلبـرة - التعـويضات
اHترتبة على الدولة ............................................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

األمن الوطني - صيانة اHباني ومنشآتها التقنية........................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفة النفقات اخملتلفة 

األمن الوطني - اHصاريف اخملتلفة............................................
األمن الوطني - اHؤتمرات واHلتقيات.......................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالث القسم الثالث 
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

األمن الـوطـني - اHـنح - تـعـويضـات الـتـدريب - الـرواتب اHـسـبـقة -
نفقات التكوين...................................................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية التابعة  لألمن الوطنياHصالح الالمركزية التابعة  لألمن الوطني

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األول القسم األول 

اHوظفون- مرتبات العملاHوظفون- مرتبات العمل

اHــــصــــالح الالمــــركــــزيــــة الـــتــــابــــعـــة لـألمن الــــوطــــني- اHــــســـتــــخــــدمـــون
اHتعاقدونs الـرواتبs منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان
االجتماعي .........................................................................
مجموع القسم األول

315.000.000

3.952.000.000

120.000.000

10.000

27.084.510.000

1.968.750.000

1.968.750.000

25.200.000

102.700.000

127.900.000

228.062.861.000

900.000.000

900.000.000

900.000.000

228.962.861.000

1.269.250.000

1.269.250.000



23 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1436 هـ هـ
22 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

16 - 34

91 - 34

11 - 35

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

02 - 32

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالح األدوات وتسيير اHصالح 

اHصالح الالمركزية التابعة  لألمن الوطني -  تسديد النفقات.......
اHصالح الالمركزية التابعة  لألمن الوطني -  األدوات واألثاث.......
اHصالح الالمركزية التابعة  لألمن الوطني -  اللوازم..................
اHصالح الالمركزية التابعة  لألمن الوطني - التكاليف اHلحقة......
اHصالح الالمركزية التابعة  لألمن الوطني - التغذية...................
اHصالح الالمركزية التابعة  لألمن الوطني -  حظيرة السيارات....

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

اHـــصــالـح الالمـــركــزيـــة الـــتــابـــعـــة  لألمن الـــوطـــني - صــيـــانـــة اHـــبــاني
ومنشآتها التقنية ...............................................................

مجموع القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع الثاني

الفرع  الثالثالفرع  الثالث
اHديرية العامة  للحماية اHدنيةاHديرية العامة  للحماية اHدنية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األول القسم األول 

اHوظفون- مرتبات العملاHوظفون- مرتبات العمل

احلماية اHدنية - الراتب الرئيسي للنشاط.................................
احلماية اHدنية - التعويضات واHنح اخملتلفة...............................
احلماية اHدنية - اHستخدمون اHتعاقدونs الرواتبs منح ذات طابع
عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي....................................

مجموع القسم األول

القسم الثاني القسم الثاني 
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

احلماية اHدنية - ريوع حوادث العمل ........................................
احلماية اHدنية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية .......................
مجموع القسم الثاني

198.000.000

348.000.000

600.000.000

87.000.000

2.142.300.000

400.000.000

3.775.300.000

1.190.000.000

1.190.000.000

6.234.550.000

6.234.550.000

235.197.411.000

14.000.000.000

21.800.000.000

46.225.000

35.846.225.000

2.800.000

60.000.000

62.800.000



3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2410
22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

06 - 34

90 - 34

92 - 34

96 - 34

01 - 35

03 - 37

01 - 43

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

احلماية اHدنية - اHنح العائلية .................................................

احلماية اHدنية -  اHنح االختيارية ............................................
احلماية اHدنية -  الضمان االجتماعي ........................................
احلماية اHدنية - اHساهمة في اخلدمات االجتماعية .....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالح األدوات وتسيير اHصالح 

احلماية اHدنية - تسديد النفقات  .............................................
احلماية اHدنية -  األدوات واألثاث ............................................
احلماية اHدنية -  اللوازم .......................................................
احلماية اHدنية - التكاليف اHلحقة ...........................................
احلماية اHدنية - األلبسة ........................................................
احلماية اHدنية - التغذية ........................................................
احلماية اHدنية -  حظيرة السيارات ........................................
احلماية اHدنية -  اإليجار .......................................................

احلمـاية اHدنية - النـفقات القضائـية - نفقات اخلبـرة - التعويضات
اHترتبة على الدولة ............................................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

احلماية اHدنية - صيانة اHباني ...............................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

احلماية اHدنية - اHؤتمرات واHلتقيات......................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالث القسم الثالث 
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

احلـمايـة اHدنيـة - اHنح - تـعويـضات الـتدريب - الـرواتب اHسـبقة -
نفقات التكوين ..................................................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

595.350.000

2.660.000

8.965.000.000

19.292.000

9.582.302.000

115.600.000

32.500.000

34.060.000

400.000.000

1.920.000.000

40.000.000

165.000.000

1.400.000

10.000

2.708.570.000

10.694.000

10.694.000

1.000.000

1.000.000

48.211.591.000

90.000.000

90.000.000

90.000.000

48.301.591.000



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1436 هـ هـ
22 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

13 - 31

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

16 - 34

91 - 34

93 - 34

11 - 35

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية التابعة  للحماية اHدنيةاHصالح الالمركزية التابعة  للحماية اHدنية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األول القسم األول 

اHوظفون- مرتبات العملاHوظفون- مرتبات العمل

اHـــصــالح الـالمــركــزيـــة الــتـــابــعـــة لــلـــحــمــايـــة اHــدنـــيــة- اHـــســتـــخــدمــون
اHتعاقدونs الـرواتبs منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان
االجتماعي .........................................................................

مجموع القسم األول

القسم الثالث القسم الثالث 
اHوظفون- التكاليف االجتماعيةاHوظفون- التكاليف االجتماعية

اHـــصــالح الـالمــركــزيـــة الــتــابـــعــة لــلـــحــمــايـــة اHــدنــيـــة - اHــســـاهــمــة في
اخلدمات االجتماعية ............................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالح األدوات وتسيير اHصالح 

اHصالح الالمركزية التابعة للحماية اHدنية -  تسديد النفقات  ....
اHصالح الالمركزية التابعة للحماية اHدنية -  األدوات واألثاث .....
اHصالح الالمركزية التابعة للحماية اHدنية -  اللوازم .................
اHصالح الالمركزية التابعة للحماية اHدنية - التكاليف اHلحقة ....
اHصالح الالمركزية التابعة للحماية اHدنية - التغذية .................
اHصالح الالمركزية التابعة للحماية اHدنية -  حظيرة السيارات ..
اHصالح الالمركزية التابعة للحماية اHدنية -  اإليجار .................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

اHــصـالـح الالمــركــزيـة الــتــابــعــة لــلــحــمـايــة اHــدنــيــة - صــيــانــة اHـبــاني
ومنشآتها التقنية ..............................................................

مجموع القسم اخلامس

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

1.382.165.000

1.382.165.000

751.100.000

751.100.000

155.253.000

9.000.000

76.000.000

300.000.000

1.272.340.000

291.600.000

10.000.000

2.114.193.000

178.275.000

178.275.000

4.425.733.000

4.425.733.000



3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2610
22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

23 - 31

24 - 33

21 - 34

22 - 34

23 - 34

24 - 34

26 - 34

81 - 34

87 - 34

21 - 35

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
الوحدة الوطنية للتدريب والتدخلالوحدة الوطنية للتدريب والتدخل

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األول القسم األول 

اHوظفون- مرتبات العملاHوظفون- مرتبات العمل

الـوحــدة الـوطـنــيـة - اHـســتـخــدمـون اHـتــعـاقـدونs الــرواتبs مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................

مجموع القسم األول

القسم الثالث القسم الثالث 
اHوظفون- التكاليف االجتماعيةاHوظفون- التكاليف االجتماعية

الوحدة الوطنية  - اHساهمة في اخلدمات االجتماعية ..................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالح األدوات وتسيير اHصالح 

الوحدة الوطنية -  تسديد النفقات  ..........................................
الوحدة الوطنية -  األدوات واألثاث ..........................................
الوحدة الوطنية -  اللوازم ......................................................
الوحدة الوطنية - التكاليف اHلحقة .........................................
الوحدة الوطنية - التغذية .......................................................
الوحدة الوطنية -  حظيرة السيارات .......................................
الوحدة الوطنية -  مصاريف تسيير فرقة الكالب.......................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

الوحدة الوطنية - صيانة اHباني ..............................................

مجموع القسم اخلامس

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثالث

مجموع الفرع  الثالث

135.848.000

135.848.000

40.751.000

40.751.000

43.560.000

4.800.000

5.770.000

23.760.000

95.000.000

75.000.000

15.000.000

262.890.000

19.400.000

19.400.000

458.889.000

458.889.000

53.186.213.000



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1436 هـ هـ
22 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

21 - 31

22 - 31

23 - 31

21 - 33

22 - 33

23 - 33

21 - 34

22 - 34

23 - 34

24 - 34

25 - 34

70 - 34

21 - 35

الفرع الرابعالفرع الرابع
تسيير قصر احلكومةتسيير قصر احلكومة
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األول القسم األول 

اHوظفون- مرتبات العملاHوظفون- مرتبات العمل

قصر احلكومة - الراتب الرئيسي للنشاط..................................
قصر احلكومة - التعويضات واHنح اخملتلفة ................................
قصـر احلكومـة - اHستـخدمون اHتـعاقدونs الـرواتبs منح ذات طابع
عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي....................................

مجموع القسم األول

القسم الثالث القسم الثالث 
اHوظفون- التكاليف االجتماعيةاHوظفون- التكاليف االجتماعية

قصر احلكومة - اHنح العائلية...................................................

قصر احلكومة - اHنح االختيارية...............................................
قصر احلكومة  - الضمان االجتماعي..........................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالح األدوات وتسيير اHصالح 

قصر احلكومة -  تسديد النفقات  .............................................
قصر احلكومة -  األدوات واألثاث .............................................
قصر احلكومة -  اللوازم .........................................................
قصر احلكومة - التكاليف اHلحقة .............................................
قصر احلكومة -  األلبسة .........................................................
قصر احلكومة -  حظيرة السيارات ...........................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

قصر احلكومة - صيانة اHباني .................................................
مجموع القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث
مجموع  الفرع اجلزئي األول
مجموع  الفرع الرابع

21.000.000

18.500.000

25.500.000

65.000.000

2.300.000

40.000

9.875.000

12.215.000

518.000

165.000

577.000

11.979.000

200.000

498.000

13.937.000

24.255.000

24.255.000

115.407.000

115.407.000

115.407.000



3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2810
22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

07 - 34

الفرع السادسالفرع السادس
اHديرية العامة للمواصالت الوطنيةاHديرية العامة للمواصالت الوطنية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األول القسم األول 

اHوظفون- مرتبات العملاHوظفون- مرتبات العمل

اHديرية العامة للمواصالت الوطنية - الراتب الرئيسي للنشاط...
اHديرية العامة للمواصالت الوطنية - التعويضات واHنح اخملتلفة .
sـتـعـاقدونHـسـتـخـدمـون اHـديريـة الـعـامـة لـلـمـواصالت الـوطـنـيـة - اHا
الرواتبs منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.
مجموع القسم األول

القسم الثاني القسم الثاني 
اHوظفون- اHعاشات واHنحاHوظفون- اHعاشات واHنح

اHديرية العامة للمواصالت الوطنية - ريوع حوادث العمل ..........
اHــديـريــة الــعـامــة لــلـمــواصالت الــوطـنــيـة - مــعــاش اخلـدمــة واألضـرار
اجلسدية ............................................................................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالث القسم الثالث 
اHوظفون- التكاليف االجتماعيةاHوظفون- التكاليف االجتماعية

اHديرية العامة للمواصالت الوطنية - اHنح العائلية....................

اHديرية العامة للمواصالت الوطنية - اHنح االختيارية................
اHديرية العامة للمواصالت الوطنية  - الضمان االجتماعي...........
اHـديــريــة الــعــامــة لـلــمــواصالت الــوطــنــيـة  - اHــســاهــمــة في اخلــدمـات
االجتماعية.........................................................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالح األدوات وتسيير اHصالح 

اHديرية العامة للمواصالت الوطنية -  تسديد النفقات  ..............
اHديرية العامة للمواصالت الوطنية -  األدوات واألثاث ...............
اHديرية العامة للمواصالت الوطنية -  اللوازم ..........................
اHديرية العامة للمواصالت الوطنية - التكاليف اHلحقة ..............
اHديرية العامة للمواصالت الوطنية -  األلبسة ..........................
اHديرية العامة للمواصالت الوطنية -  العتاد التقني للمواصالت..

180.000.000

230.000.000

11.312.000

421.312.000

606.000

4.000.000

4.606.000

4.427.000

480.000

103.500.000

10.712.000

119.119.000

18.553.000

2.750.000

4.350.000

863.292.000

330.000

23.200.000



29 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1436 هـ هـ
22 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

08 - 34

90 - 34

92 - 34

96 - 34

01 - 35

04 - 37

05 - 37

01 - 43

11 - 31

اHديرية العامة للمواصالت الوطنية -  لوازم االستغالل ..............
اHديرية العامة للمواصالت الوطنية -  حظيرة السيارات ............
اHديرية العامة للمواصالت الوطنية -  اإليجار ..........................
اHديرية العامة للـمواصالت الوطنية -  النفقات القضائية - نفقات
اخلبرة - التعويضات اHترتبة على الدولة ..............................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

اHـديـريـة العـامـة لـلـمـواصالت الوطـنـيـة  - صـيـانـة اHبـاني ومـنـشـآتـها
التقنية..............................................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفة النفقات اخملتلفة 

اHديرية العامة للمواصالت الوطنية  - اHؤتمرات واHلتقيات .......
اHديرية العامة للمواصالت الوطنية  - االنتخابات......................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافي النشاط التربوي والثقافي 

اHـديريـة الـعامـة للـمواصالت الـوطنـيـة  - اHنح - تـعويـضات الـتدريب -
الرواتب اHسبقة - نفقات التكوين.........................................

مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية التابعة  للمواصالت الوطنيةاHصالح الالمركزية التابعة  للمواصالت الوطنية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة الـــتـــابــــعـــة لـــلـــمـــواصالت الـــوطـــنـــيـــة - الـــراتب
الرئيسي للنشاط................................................................

19.570.000

4.300.000

50.000

10.000

936.405.000

5.210.000

5.210.000

315.000

580.000

895.000

1.487.547.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

1.495.547.000

1.400.000.000



3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3010
22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

18 - 34

اHـصـالح الالمـركـزيــة الـتـابـعـة لـلـمـواصالت الــوطـنـيـة - الـتـعـويـضـات
واHنح اخملتلفة ....................................................................
اHـصـالح الالمـركـزيـة الـتـابـعة لـلـمـواصالت الـوطـنـيـة - اHـسـتـخـدمون
اHتعاقدونs الـرواتبs منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان
االجتماعي..........................................................................
مجموع القسم األول

القسم الثاني القسم الثاني 
اHوظفون- اHعاشات واHنحاHوظفون- اHعاشات واHنح

اHـصـالح الـالمـركـزيـة الـتـابـعة لـلـمـواصـالت الـوطـنـيـة - ريـوع حوادث
العمل ...............................................................................
اHـصالـح الالمركـزيـة الـتـابـعة لـلـمـواصالت الـوطـنيـة - مـعـاش اخلـدمة
واألضرار اجلسدية ..............................................................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالث القسم الثالث 
اHوظفون- التكاليف االجتماعيةاHوظفون- التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية التابعة للمواصالت الوطنية - اHنح العائلية ..
اHـــصــــالـح الالمــــركــــزيــــة الـــتــــابــــعــــة لــــلــــمــــواصالت الــــوطــــنـــيــــة - اHــــنح
االختيارية.........................................................................
اHـــصــالح الالمــركـــزيــة الــتــابـــعــة لــلــمـــواصالت الــوطــنـــيــة  - الــضــمــان
االجتماعي..........................................................................
اHـصالـح الالمركـزيـة الـتـابـعة لـلـمـواصالت الـوطـنيـة  - اHـسـاهـمة في
اخلدمات االجتماعية ............................................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالح األدوات وتسيير اHصالح 

اHـــصــالـح الالمــركـــزيـــة الـــتــابـــعـــة لــلـــمـــواصالت الــوطـــنـــيــة -  تـــســـديــد
النفقات  ...........................................................................
اHــصـــالح الـالمـــركــزيـــة الـــتـــابـــعــة لـــلـــمـــواصالت الـــوطـــنـــيــة -  األدوات
واألثاث .............................................................................
اHصالح الالمركزية التابعة للمواصالت الوطنية -  اللوازم .........
اHــصــالح الالمــركــزيـة الــتــابــعــة لــلــمـواصـالت الـوطــنــيــة - الــتــكـالــيف
اHلحقة ..............................................................................
اHصالح الالمركزية التابعة للمواصالت الوطنية -  األلبسة .........
اHــــصـــالح الـالمـــركـــزيــــة الـــتـــابـــعــــة لـــلـــمــــواصالت الـــوطــــنـــيـــة -  لـــوازم
االستغالل ..........................................................................

1.549.112.000

85.300.000

3.034.412.000

600.000

5.000.000

5.600.000

70.000.000

480.000

738.529.000

79.756.000

888.765.000

33.165.000

5.310.000

22.710.000

17.500.000

2.064.000

31.700.000



31 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1436 هـ هـ
22 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

52 - 34

 

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

14 - 37

11 - 43

اHصـالح الالمركـزية التـابعـة للـمواصالت الـوطنيـة -  العـتاد الـتقني
للمواصالت ........................................................................
اHــصـــالح الالمـــركــزيـــة الــتـــابــعـــة لـــلــمـــواصالت الــوطـــنــيـــة -  حــظـــيــرة
السيارات .........................................................................
اHصالح الالمركزية التابعة للمواصالت الوطنية -  اإليجار .........
اHــصــالح الالمــركــزيــة الــتـــابــعــة لــلــمــواصالت الــوطــنــيــة -  الــنــفــقــات
الـــقـــضـــائـــيـــة - نــــفـــقـــات اخلـــبـــرة - الـــتـــعـــويـــضــــات اHـــتـــرتـــبـــة عـــلى
الدولة................................................................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

اHـصالح الالمركـزية الـتابعـة للـمواصالت الوطـنيـة  - صيانـة اHباني
ومنشآتها التقنية ..............................................................

مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفة النفقات اخملتلفة 

اHـصــالح الالمــركــزيـة الــتـابــعـة لــلــمـواصالت الــوطــنـيــة  - اHـؤتــمـرات
واHلتقيات .........................................................................

مجموع القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافي النشاط التربوي والثقافي 

اHـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة الـــتـــابـــعـــة لـــلـــمـــواصالت الـــوطـــنـــيـــة  - اHـــنح -
تــــــعـــــــويـــــــضــــــات الـــــــتـــــــدريب - الـــــــرواتـب اHــــــســـــــبـــــــقــــــة - نـــــــفـــــــقــــــات
التكوين.............................................................................

مجموع القسم الثالث

مجموع  العنوان الرابع

مجموع  الفرع اجلزئي الثاني

مجموع  الفرع السادس

22.700.000

14.840.000

1.310.000

500.000

151.799.000

7.470.000

7.470.000

324.000

324.000

4.088.370.000

6.500.000

6.500.000

6.500.000

4.094.870.000

5.590.417.000
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

03 - 34

04 - 34

05 - 34

الفرع السابعالفرع السابع
اHديرية العامة للحرس البلدياHديرية العامة للحرس البلدي

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األول القسم األول 

اHوظفون- مرتبات العملاHوظفون- مرتبات العمل

اHديرية العامة للحرس البلدي - الراتب الرئيسي للنشاط .........

اHديرية العامة للحرس البلدي - التعويضات واHنح اخملتلفة ........

sـــتــعـــاقــدونHــســـتــخـــدمــون اHــديـــريــة الـــعــامـــة لــلـــحــرس الـــبــلـــدي - اHا
الرواتبs منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.

مجموع القسم األول

القسم الثاني القسم الثاني 
اHوظفون- اHعاشات واHنحاHوظفون- اHعاشات واHنح

اHديرية العامة للحرس البلدي - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية.

مجموع القسم الثاني

القسم الثالث القسم الثالث 
اHوظفون- التكاليف االجتماعيةاHوظفون- التكاليف االجتماعية

اHديرية العامة للحرس البلدي - اHنح العائلية............................

اHديرية العامة للحرس البلدي - اHنح االختيارية........................

اHديرية العامة للحرس البلدي  - الضمان االجتماعي..................

اHـــديــــريــــة الـــعــــامــــة لـــلــــحــــرس الــــبـــلــــدي  - اHــــســـاهــــمــــة في اخلــــدمـــات
االجتماعية ........................................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اHديرية العامة للحرس البلدي - اللّوازم....................................
اHديرية العامة للحرس البلدي - التكاليف اHلحقة .....................
اHديرية العامة للحرس البلدي -  األلبسة ..................................

75.000.000

102.022.000

5.233.000

182.255.000

1.326.000

1.326.000

900.000

100.000

44.587.000

4.681.000

50.268.000

622.000

2.000.000

250.000



33 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1436 هـ هـ
22 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

90 - 34

97 - 34

01 - 35

11 - 31

12 - 31

13 - 31

12 - 32

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

اHديرية العامة للحرس البلدي -  حظيرة السيارات ...................
اHـديــريـة الــعـامـة لــلـحــرس الـبـلــدي -  الـنــفـقـات الــقـضــائـيـة - نــفـقـات
اخلبرة - التعويضات اHترتبة على الدولة ..............................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

اHديرية العامة للحرس البلدي - صيانة اHباني ومنشآتها التقنية.
مجموع القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية التابعة للحرس البلدياHصالح الالمركزية التابعة للحرس البلدي

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األول القسم األول 

اHوظفون- مرتبات العملاHوظفون- مرتبات العمل
اHـصــالح الالمـركــزيـة الـتــابـعــة لـلـحــرس الـبـلــدي - الـراتب الــرئـيـسي
للنشاط..............................................................................
اHـصالح الـالمركـزيـة الـتابـعـة لـلـحرس الـبـلـدي - التـعـويـضـات واHنح
اخملتلفة ..............................................................................
اHـــصــالح الـالمــركـــزيــة الـــتــابـــعــة لـــلـــحــرس الـــبــلـــدي - اHــســـتــخـــدمــون
اHتعاقدونs الـرواتبs منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان
االجتماعي..........................................................................
مجموع القسم األول

القسم الثاني القسم الثاني 
اHوظفون- اHعاشات واHنحاHوظفون- اHعاشات واHنح

اHـــصــالح الـالمــركــزيـــة الــتـــابــعـــة لــلـــحــرس الـــبــلـــدي - مــعـــاش اخلــدمــة
واألضرار اجلسدية ..............................................................

مجموع القسم الثاني
القسم الثالث القسم الثالث 

اHوظفون- التكاليف االجتماعيةاHوظفون- التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية التابعة للحرس البلدي - اHنح العائلية ..........

اHصالح الالمركزية التابعة للحرس البلدي - اHنح االختيارية.......
اHصالح الالمركزية التابعة للحرس البلدي  - الضمان االجتماعي.
اHــصـــالح الالمـــركــزيـــة الــتـــابــعـــة لـــلــحـــرس الــبـــلــدي  - اHـــســاهـــمــة في
اخلدمات االجتماعية.............................................................

مجموع القسم الثالث

500.000

13.000

3.385.000

500.000

500.000

237.734.000

237.734.000

111.300.000

115.000.000

21.301.000

247.601.000

200.000

200.000

5.000.000

200.000

56.625.000

6.321.000

68.146.000
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22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

11 - 43

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالح األدوات وتسيير اHصالح 

اHصالح الالمركزية التابعة للحرس البلدي -  تسديد النفقات  .....
اHصالح الالمركزية التابعة للحرس البلدي -  األدوات واألثاث .....
اHصالح الالمركزية التابعة للحرس البلدي -  اللوازم .................
اHصالح الالمركزية التابعة للحرس البلدي - التكاليف اHلحقة ....
اHصالح الالمركزية التابعة للحرس البلدي -  األلبسة .................
اHصالح الالمركزية التابعة للحرس البلدي -  حظيرة السيارات ..
اHصالح الالمركزية التابعة للحرس البلدي -  اإليجار .................
اHصالح الالمركزية التـابعة للحرس البلدي -  الـنفقات القضائية -
نفقات اخلبرة - التعويضات اHترتبة على الدولة ....................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

اHــصــالح الالمــركــزيــة الــتــابــعــة لــلــحــرس الــبــلــدي  - صــيــانــة اHــبــاني
ومنشآتها التقنية ...............................................................

مجموع القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافي النشاط التربوي والثقافي 

اHـصـالح الالمـركـزيـة الـتـابـعـة لـلـحـرس الـبـلـدي  - اHـنح - تـعـويـضات
التدريب - الرواتب اHسبقة - نفقات التكوين........................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع  السابع

مـــجــمــــوع االعــتــمــــادات اخملــصـــصــة لــوزيـــر الــدولـــةs وزيــر الــداخـــلــيــةمـــجــمــــوع االعــتــمــــادات اخملــصـــصــة لــوزيـــر الــدولـــةs وزيــر الــداخـــلــيــة
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية................................................................

15.000.000

2.600.000

4.000.000

7.500.000

250.000

1.500.000

400.000

200.000

31.450.000

1.500.000

1.500.000

348.897.000

200.000

200.000

200.000

349.097.000

586.831.000

549.809.342.000



35 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1436 هـ هـ
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مرسـوممرسـوم تنفيذي  تنفيذي رقم رقم 15 -  - 26  مؤر مؤرّخ في خ في 11  ربيع الثاني  ربيع الثاني
يـتـضمنيـتـضمن   s2015 ـوافق وافق  أول فأول فـبـرايرايـر سر سـنـة ةHا Hعـام ام 1436 ا
sاخملــــصــــــصـــة لــــوزيــــر الـــعــــدلsاالعــــتـــمـــادات اخملــــصــــــصـــة لــــوزيــــر الـــعــــدل تـــوزيع االعــــتـــمـــاداتتـــوزيع 
حــافـظ األخـتـــام من مــيــزانــيــة الـتــسـيـــيــرحــافـظ األخـتـــام من مــيــزانــيــة الـتــسـيـــيــر �ـــوجـب�ـــوجـب

قانون اHالية لسنة قانون اHالية لسنة 2015.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
s(الفقرة 2 ) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

sتممHعدل واHا sاليةHا
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 14 - 10 اHــــؤرخ في 8
ربـــيع األول عـــام 1436 اHــوافق 30  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2014

s2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

sالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــادة األولى :  اHــادة األولى :  تــوزع االعـــتــمـــادات اHــقـــدر مــبـــلــغـــهــا
Yمــلــيـــارا وســبـــعــمــائـــة وســبــعـــة ماليــ Yبـــأربــعــة وســـبــعـــ
وثـــــــــــمــــــــــانـــــــــــمــــــــــائــــــــــة وســـــــــــتــــــــــة وثـالثــــــــــY ألـف ديـــــــــنـــــــــار
(74.707.836.000 دج) واخملـــصــــصـــة لـــوزيــــر الـــعــــدلs حـــافظ
األخــتــام من مــيــزانــيــة الــتــســيــيــر �ــوجب قــانــون اHــالــيـة

لسنة s2015 طبقا للجدول اHلحق بهذا اHرسوم.

sــــالـــيـــــة ووزيــــر الــــعــــدلHــــادة 2 :  : يــــكـــلــف وزيـــــر اHــــادة اHا
حـــافـظ األخـــتـــــامs كــل فـــيــــمـــا يــخـــصــهs بــتـــنـــفـــيــــــذ هـــــذا
اHرسـوم الــذي ينــشـر في اجلريدة الـرّسميّـة للجـمهوريّة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 11 ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1436
اHوافق أول فبراير سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير العدلs حافظ األختام لسنة  اخملصصة لوزير العدلs حافظ األختام لسنة 2015

من ميزانية التسيير واHوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واHوزعة بالترتيب في كل باب

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول
مديرية اإلدارة العامةمديرية اإلدارة العامة
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اHركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اHركزية - التعويضات واHنح اخملتلفة............................
اإلدارة اHـركـزيـة - اHـســتـخـدمـون اHـتــعـاقـدونs الـرواتبs مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................

مجموع القسم األول

438.279.000

370.000.000

14.506.000

822.785.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 36

02 - 36

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اإلدارة اHركزية - ريوع حوادث العمل........................................
اإلدارة اHركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية......................
مجموع القسم الثاني

القسم القسم  الثالث الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - اHنح  العائلية................................................

اإلدارة اHركزية - اHنح االختيارية.............................................
اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي........................................
اإلدارة اHركزية - اHساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اإلدارة اHركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اHركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اHركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اHركزية - التكاليف اHلحقة...........................................
اإلدارة اHركزية - األلبسة.........................................................
اإلدارة اHركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اHركزية  - اإليجار........................................................
اإلدارة اHــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اHترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع

القسم  اخلامسالقسم  اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اHركزية - صيانة اHباني...............................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة لتسيير اHدرسة العليا للقضاء..........................................
إعانة لتسيير اHدرسة الوطنية لكتاب الضبط............................

500.000

105.000.000

105.500.000

4.500.000

200.000

225.205.000

21.500.000

251.405.000

133.898.000

13.213.000

89.538.000

591.000.000

680.000

7.400.000

17.000.000

10.000

852.739.000

33.600.000

33.600.000

1.435.000.000

549.512.000
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

04 - 36

05 - 36

07 - 36

01 - 37

10 - 37

19 - 37

21 - 37

01 - 43

11 - 31

12 - 31

13 - 31

إعانة لتسيير إقامة القضاة......................................................

إعانة لتسيير الديوان الوطني Hكافحة اخملدرات واإلدمان.............

إعانة لتسيير مركز البحوث القانونية والقضائية......................

مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اHركزية - مصاريف تنظيم اHؤتمرات واHلتقيات.............
اإلدارة اHركزية - مصاريف تنفيذ إصالح العدالة........................
نفقات تسيير اللجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنساني..............
اإلدارة اHركزية - نفقات سير محكمة التنازع............................

مجموع القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اHركزية - اHنح - تعويضات التدريب - الرواتب اHسبقة -
نفقات التكوين....................................................................

مجموع القسم الثالث

مجموع  العنوان الرابع

مجموع  الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح القضائيةاHصالح القضائية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHصالح القضائية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اHصالح القضائية - التعويضات واHنح اخملتلفة...........................
اHـصـالح الـقـضائـيـة - اHـسـتـخدمـون اHـتـعـاقـدونs الرواتـبs منح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................

مجموع القسم األول

88.000.000

67.861.000

9.900.000

2.150.273.000

12.000.000

150.000.000

50.000.000

5.220.000

217.220.000

4.433.522.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

4.583.522.000

12.651.172.000

8.411.488.000

769.328.000

21.831.988.000
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

11 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

80 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

11 - 37

11 - 43

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح القضائية - اHنح العائلية..............................................

اHصالح القضائية - الضمان االجتماعي......................................
اHصالح القضائية - اHساهمة في اخلدمات االجتماعية..................

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح
اHصالح القضائية - تسديد النفقات...........................................
اHصالح القضائية - األدوات واألثاث..........................................
اHصالح القضائية - اللوازم......................................................
اHصالح القضائية - التكاليف اHلحقة........................................
اHصالح القضائية - األلبسة......................................................
اHصالح القضائية - حظيرة السيارات.......................................
اHصالح القضائية - اإليجار......................................................
اHــصـــالـح الــقـــضـــائـــيـــة - الـــنــفـــقـــات الـــقـــضـــائــيـــة - نـــفـــقـــات اخلـــبــرة -
التعويضات اHترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغالأشغال الصيانة الصيانة

اHصالح القضائية - صيانة اHباني.............................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اHصالح القضائية - نفقات القضاء اجلنائي.................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اHصالح القضائـية - اHنح - تعويضات التدريب - الرواتب اHسبقة
- نفقات التكوين.................................................................

مجموع القسم الثالث

مجموع العنوان الرابع

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

174.000.000

5.178.140.000

542.784.000

5.894.924.000

4.911.488.000

100.000.000

425.764.000

534.000.000

30.026.000

68.200.000

2.490.000

100.000

6.072.068.000

924.898.000

924.898.000

462.722.000

462.722.000

35.186.600.000

140.000.000

140.000.000

140.000.000

35.326.600.000



39 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1436 هـ هـ
22 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

41 - 31

42 - 31

43 - 31

41 - 33

43 - 33

44 - 33

41 - 34

42 - 34

43 - 34

44 - 34

45 - 34

95 - 34

96 - 34

99 - 34

41 - 35

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
احملاكم اإلداريةاحملاكم اإلدارية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
احملاكم اإلدارية - الراتب الرئيسي للنشاط.................................
احملاكم اإلدارية - التعويضات واHنح اخملتلفة...............................
احملاكم اإلدارية - اHستخدمون اHتعاقدونs الرواتبs منح ذات طابع
عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي....................................

مجموع القسم األول
القسم الثالثالقسم الثالث

اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية
احملاكم اإلدارية - اHنح العائلية..................................................
احملاكم اإلدارية - الضمان االجتماعي..........................................
احملاكم اإلدارية - اHساهمة في اخلدمات االجتماعية......................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

احملاكم اإلدارية - تسديد النفقات...............................................
احملاكم اإلدارية - األدوات واألثاث...............................................
احملاكم اإلدارية - اللوازم...........................................................
احملاكم اإلدارية - التكاليف اHلحقة.............................................
احملاكم اإلدارية - األلبسة..........................................................
احملاكم اإلدارية - حظيرة السيارات............................................
احملاكم اإلدارية - اإليجار...........................................................
احملاكم اإلدارية - النفقات القضائية - نفقات اخلبرة - التعويضات

اHترتبة على الدولة..............................................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغالأشغال الصيانة الصيانة

احملاكم اإلدارية - صيانة اHباني.................................................
مجموع القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث

632.000.000

408.632.000

140.000.000

1.180.632.000

7.000.000

255.000.000

25.500.000

287.500.000

20.350.000

40.000.000

55.000.000

50.000.000

1.782.000

6.660.000

650.000

10.000

174.452.000

115.000.000

115.000.000

1.757.584.000



3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4010
22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

41 - 43

21 - 31

22 - 31

23 - 31

22 - 32

21 - 33

22 - 33

23 - 33

24 - 33

21 - 34

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

احملاكم اإلدارية - اHنح - تعويضات التدريب - الرواتب اHسبقة -
نفقات التكوين....................................................................

مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع األول

الفرع الثانيالفرع الثاني
اHديرية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماجاHديرية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
إدارة السجون - الراتب الرئيسي للنشاط.................................
إدارة السجون - التعويضات واHنح اخملتلفة................................
إدارة الـــســجـــون - اHــســـتــخــدمـــون اHــتــعــاقـــدونs الــرواتبs مــنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

إدارة السجون - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية........................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

إدارة السجون - اHنح العائلية..................................................
إدارة السجون - اHنح االختيارية...............................................
إدارة السجون - الضمان االجتماعي..........................................
إدارة السجون - اHساهمة في اخلدمات االجتماعية.......................

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح
إدارة السجون - تسديد النفقات...............................................

922.000

922.000

922.000

1.758.506.000

41.668.628.000

93.640.000

130.000.000

14.619.000

238.259.000

102.000.000

102.000.000

2.096.000

200.000

79.000.000

8.788.000

90.084.000

11.484.000



41 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1436 هـ هـ
22 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

22 - 34

23 - 34

24 - 34

25 - 34

26 - 34

93 - 34

94 - 34

98 - 34

21 - 35

03 - 36

21 - 37

23 - 37

24 - 37

21 - 43

22 - 43

إدارة السجون - األدوات واألثاث...............................................

إدارة السجون - اللوازم...........................................................
إدارة السجون - التكاليف اHلحقة.............................................
إدارة السجون - األلبسة..........................................................
إدارة السجون - األسلحة..........................................................
إدارة السجون - حظيرة السيارات............................................
إدارة السجون - اإليجار...........................................................
إدارة السجون - النفقات القضائية - نفقات اخلبرة - التعويضات

اHترتبة على الدولة..............................................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

إدارة السجون - صيانة اHباني.................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة لتسيير اHدرسة الوطنية Hوظفي إدارة السجون.................
مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

إدارة السجون - نفقات تنظيم اHؤتمرات واHلتقيات...................
إدارة السجون - النفقات اخملتلفة...............................................
إدارة الـســجــون - مــصــاريف تــســيـيــر الــلــجــنــة الـوزاريــة اHــشــتــركـة
.....Yالتنسيقية للنشاطات وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوس

مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

إدارة الـسجـون - اHنح - تـعويـضـات التـدريب - الرواتب اHـسبـقة -
نفقات التكوين....................................................................
إدارة الـســجــون - الـنــشــاط الــتـربــوي والــثـقــافي والــريــاضي لــصـالح
.......................................................................... Yاحملبوس
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

1.500.000

10.000.000

19.239.000

100.000

60.000.000

1.305.000

200.000

10.000

103.838.000

11.025.000

11.025.000

450.000.000

450.000.000

11.700.000

1.000.000

12.000.000

24.700.000

1.019.906.000

40.000.000

40.000.000

80.000.000

80.000.000

1.099.906.000



3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4210
22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

31 - 31

32 - 31

33 - 31

31 - 32

31 - 33

33 - 33

34 - 33

31 - 34

32 - 34

33 - 34

34 - 34

35 - 34

36 - 34

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
مؤسسات السجونمؤسسات السجون
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

مؤسسات السجون - الراتب الرئيسي للنشاط...........................
مؤسسات السجون - التعويضات واHنح اخملتلفة.........................
مؤسسـات السـجون - اHسـتخـدمون اHتـعاقـدونs الرواتبs منح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

مؤسسات السجون - ريوع حوادث العمل...................................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

مؤسسات السجون - اHنح العائلية............................................

مؤسسات السجون - الضمان االجتماعي....................................
مؤسسات السجون - اHساهمة في اخلدمات االجتماعية................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

مؤسسات السجون - تسديد النفقات.........................................
مؤسسات السجون - األدوات واألثاث........................................
مؤسسات السجون - اللوازم....................................................
مؤسسات السجون - التكاليف اHلحقة......................................
مؤسسات السجون - األلبسة....................................................
مؤسسات السجون - التغذية....................................................

7.500.000.000

11.717.620.000

17.328.000

19.234.948.000

280.000

280.000

360.000.000

4.364.737.000

511.315.000

5.236.052.000

126.175.000

299.875.000

130.140.000

661.375.000

516.759.000

3.445.607.000



43 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1436 هـ هـ
22 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

37 - 34

38 - 34

39 - 34

91 - 34

92 - 34

31 - 35

31 - 37

34 - 37

35 - 37

31 - 46

مؤسسات السجون - األدوات واألثاث ومعدات النوم واHطعم........
مؤسسات السجون - األدوات التربوية ومعداتها واألدوات............
مؤسسات السجون - األدوات الطبية وأدوات النظافة..................
مؤسسات السجون - حظيرة السيارات.....................................
مؤسسات السجون - اإليجار....................................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

مؤسسات السجون - صيانة اHباني...........................................

مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

مؤسسات السجون - نفقات القضاء اجلنائي...............................
نفقات تسيير مصالح السجون في الوسط اHفتوح.......................
مؤسسات السجون - نفقات تسيير قاضي تطبيق العقوبات.........

مجموع القسم السابع

مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم السادسالقسم السادس
النشاط االجتماعي - اHساعدة والتضامنالنشاط االجتماعي - اHساعدة والتضامن

مـــؤســـســـات الـــســـجـــون - اHـــســـاعـــدة اHـــالـــيـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــفـــائــدة
احملبوسY اHعوزين .............................................................

مجموع القسم السادس

مجموع  العنوان الرابع

مجموع  الفرع اجلزئي الثاني

مجموع  الفرع الثاني

مجموع االعتمادات اخملصصة  لوزير العدلs حافظ األختاممجموع االعتمادات اخملصصة  لوزير العدلs حافظ األختام............

487.125.000

240.700.000

743.850.000

102.105.000

850.000

6.754.561.000

574.325.000

574.325.000

2.000.000

40.000.000

5.000.000

47.000.000

31.847.166.000

92.136.000

92.136.000

92.136.000

31.939.302.000

33.039.208.000

74.707.836.000



3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4410
22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2015 م

مرسـوممرسـوم تنفيذي  تنفيذي رقم رقم 15 -  - 27  مؤر مؤرّخ في خ في 11  ربيع الثاني  ربيع الثاني
يـتـضمنيـتـضمن   s2015 ـوافق وافق  أول فأول فـبـرايرايـر سر سـنـة ةHا Hعـام ام 1436 ا
االعــتــمـادات اخملــصــــصــة لــوزيــر اHــالــيـة مناخملــصــــصــة لــوزيــر اHــالــيـة من تـوزيع االعــتــمـاداتتـوزيع 
مـيــزانـيـة الـتـسـيــيـرمـيــزانـيـة الـتـسـيــيـر �ـــوجـب قـانـون اHـالـيـة لـسـنة�ـــوجـب قـانـون اHـالـيـة لـسـنة

.2015

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
sإنّ الوزير األول

sاليةHبناء على تقرير وزير ا -
- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 85-3 و125

s(الفقرة 2 ) منه
- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

sتممHعدل واHا sاليةHا

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 14 - 10 اHــــؤرخ في 8
ربـــيع األول عـــام 1436 اHــوافق 30  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2014

s2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

sالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــادة األولى :  اHــادة األولى :  تــوزع االعـــتــمـــادات اHــقـــدر مــبـــلــغـــهــا
بـاثـنY وتـسـعY مـلـيارا وسـتـمـائة وخـمـسة عـشـر ملـيـونا
وثالثـــــــــة وتــــــــســـــــــعـــــــــY ألف ديـــــــــنــــــــار (92.615.093.000 دج)
واخملصـصـة لـوزير اHـالـيـة من مـيزانـيـة الـتسـيـيـر �وجب
قـانــون اHــالــيـة لــســنـة s2015 طـبــقــا لـلــجــدول اHـلــحق بــهـذا

اHرسوم.

اHــــادة اHــــادة 2 :  : يــــكــــلف وزيـــــر اHــــالــــيـــــة بــــتــــنــــفــــيــــــذ هـــــذا
اHرســوم الذي يـنشـر في اجلـريدة الـرّسمـيّة  لـلجـمهـوريّة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 11 ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1436
اHوافق أول فبراير سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير اHالية لسنة  اخملصصة لوزير اHالية لسنة 2015

من ميزانية التسيير واHوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واHوزعة بالترتيب في كل باب

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول
اإلدارة اHركزيةاإلدارة اHركزية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اHركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اHركزية - التعويضات واHنح اخملتلفة............................
اإلدارة اHـركـزيـة - اHـســتـخـدمـون اHـتــعـاقـدونs الـرواتبs مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................

مجموع القسم األول

602.942.000

971.960.000

100.000.000

1.674.902.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

03 - 36

05 - 36

06 - 36

07 - 36

08 - 36

09 - 36

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اإلدارة اHركزية - ريوع حوادث العمل........................................
اإلدارة اHركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية.......................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - اHنح  العائلية................................................

اإلدارة اHركزية - اHنح  االختيارية............................................
اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اHركزية - اHساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اإلدارة اHركزية -  تسديد النفقات.............................................
اإلدارة اHركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اHركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اHركزية - التكاليف اHلحقة............................................
اإلدارة اHركزية - األلبسة.........................................................
اإلدارة اHركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اHركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اHــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اHترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع 
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اHركزية - صيانة اHباني................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للمدرسة الوطنية للضرائب.............................................
إعانة للوكالة الوطنية Hسح األراضي .........................................
إعانة خللية معاجلة االستعالم اHالي.............................................
إعانة للديوان الوطني لإلحصائيات...........................................
إعانة للمدرسة الوطنية للجمارك.............................................
إعانة للمدرسة الوطنية للخزينة..............................................
مجموع القسم السادس

220.000

2.534.000

2.754.000

8.500.000

25.000

408.071.000

38.325.000

454.921.000

90.435.000

6.613.000

14.490.000

106.000.000

1.225.000

15.750.000

2.500.000

10.000

237.023.000

240.000.000

240.000.000

99.940.000

2.978.437.000

30.000.000

690.000.000

91.659.000

20.000.000

3.910.036.000
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

02 - 37

03 - 37

04 - 37

03 - 42

01 - 43

02 - 43

11 - 31

12 - 31

13 - 31

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اHركزية - اHؤتمرات واHلتقيات......................................
اإلدارة اHركزية - دراسات........................................................
اإلدارة اHركزية - نفقـات تسيير الصندوق اخلاص بتقاعد اإلطارات
السامية لألمة.....................................................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثانيالقسم الثاني
النشاط الدوليالنشاط الدولي

اإلدارة اHـركـزيـة - اHسـاهـمـة واالشـتـراك في الـهـيـئـات الـدولـيـة غـير
احلكومية............................................................................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اHـــــركـــــزيـــــة - اHـــــنح - تــــعــــويــــضــــات  الـــــتــــدريب - الــــرواتب
اHسبقة - نفقات التكوين......................................................
اإلدارة اHركزية  - تشجيع اجلمعيات ذات  اHنفعة  العمومية ........

مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
الديوان اHركزي لقمع الفسادالديوان اHركزي لقمع الفساد

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

الديوان اHركزي لقمع الفساد - الراتب الرئيسي للنشاط.............
الديوان اHركزي لقمع الفساد - التعويضات واHنح اخملتلفة............
sالرواتب sـتعاقدونHـستخدمون اHركزي لقـمع الفساد - اHالـديوان ا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............

مجموع القسم األول

3.000.000

50.000.000

5.000.000

58.000.000

6.577.636.000

1.000.000

1.000.000

81.272.000

1.000.000

82.272.000

83.272.000

6.660.908.000

33.300.000

75.000.000

9.800.000

118.100.000
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22 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

12 - 32

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

16 - 34

17 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

12 - 37

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات  واHنحاHوظفون - اHعاشات  واHنح

الديوان اHركزي لقمع الفساد - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية....
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

الديوان اHركزي لقمع الفساد - اHنح العائلية..............................

الديوان اHركزي لقمع الفساد - اHنح االختيارية .........................
الديوان اHركزي لقمع الفساد - الضمان االجتماعي......................
الديوان اHركزي لقمع الفساد - اHساهمة في اخلدمات االجتماعية..
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

الديوان اHركزي لقمع الفساد - تسديد النفقات...........................
الديوان اHركزي لقمع الفساد - األدوات واألثاث...........................
الديوان اHركزي لقمع الفساد - اللوازم......................................
الديوان اHركزي لقمع الفساد - التكاليف اHلحقة.........................
الديوان اHركزي لقمع الفساد - األلبسة......................................
الديوان اHركزي لقمع الفساد - التغذية......................................
الديوان اHركزي لقمع الفساد - أدوات ومعدات النوم واHطبخ.......
الديوان اHركزي لقمع الفساد - حظيرة السيارات........................
الديوان اHركزي لقمع الفساد - اإليجار......................................
الــديـــوان اHــركـــزي لــقــمع الــفــســاد - الـنــفــقــات الــقــضــائــيــة - نــفــقـات
اخلبرة - التعويضات اHترتبة على الدولة...............................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

الديوان اHركزي لقمع الفساد - صيانة اHباني.............................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

الديوان اHركزي لقمع الفساد - اHؤتمرات واHلتقيات...................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

10.000

10.000

600.000

10.000

27.000.000

1.500.000

29.110.000

9.220.000

9.500.000

3.105.000

7.200.000

150.000

2.500.000

3.000.000

1.650.000

400.000

10.000

36.735.000

3.000.000

3.000.000

5.000.000

5.000.000

191.955.000
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

11 - 43

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

الــديـــوان اHــركــزي لــقـــمع الــفــســاد - اHـــنح - تــعــويـــضــات الــتــدريب -
الرواتب اHسبقة - نفقات التكوين.........................................

مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول

الفرع الثانيالفرع الثاني
اHديرية العامة للمحاسبةاHديرية العامة للمحاسبة

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHديرية العامة للمحاسبة - الراتب الرئيسي للنشاط..................
اHديرية العامة للمحاسبة - التعويضات واHنح اخملتلفة................
sالـرواتب sـتـعـاقـدونHـسـتـخـدمـون اHـديـريـة الـعـامـة لـلـمـحــاسـبـة - اHا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات  واHنحاHوظفون - اHعاشات  واHنح

اHديرية العامة للمحاسبة - ريوع حوادث العمل..........................
اHديرية العامة للمحاسبة - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية........
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHديرية العامة للمحاسبة - اHنح العائلية...................................

اHديرية العامة للمحاسبة - اHنح االختيارية ..............................
اHديرية العامة للمحاسبة - الضمان االجتماعي..........................
اHديرية العامة للمحاسبة - اHساهمة في اخلدمات  االجتماعية......

مجموع القسم الثالث

1.000.000

1.000.000

1.000.000

192.955.000

6.853.863.000

181.000.000

176.800.000

15.300.000

373.100.000

21.000

500.000

521.000

4.000.000

20.000

89.450.000

9.000.000

102.470.000



49 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1436 هـ هـ
22 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

02 - 37

03 - 37

04 - 37

01 - 43

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اHديرية العامة للمحاسبة - تسديد النفقات................................
اHديرية العامة للمحاسبة - األدوات واألثاث...............................
اHديرية العامة للمحاسبة - اللوازم...........................................
اHديرية العامة للمحاسبة - التكاليف اHلحقة.............................
اHديرية العامة للمحاسبة - األلبسة...........................................
اHديرية العامة للمحاسبة - حظيرة السيارات............................
اHديرية العامة للمحاسبة - اإليجار...........................................
اHديـرية الـعامـة للـمحـاسبـة - النـفقـات القـضائـية - نـفقـات اخلبرة -
التعويضات اHترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اHديرية العامة للمحاسبة - صيانة اHباني..................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اHديرية العامة للمحاسبة - اHؤتمرات واHلتقيات.......................
اHــديــريـــة الــعــامـــة لــلـــمــحــاســـبــة - نـــفــقــات تـــســيــيـــر اجملــلس الـــوطــني
للمحاسبة...........................................................................
نفقات تسيير جلنة اإلشراف على التأمينات...............................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اHديرية العامة للمحاسبة - اHنح - تعويضات التدريب - الرواتب
اHسبقة - نفقات التكوين......................................................

مجموع القسم الثالث

مجموع العنوان الرابع

مجموع الفرع اجلزئي األول

7.000.000

6.219.000

65.000.000

85.000.000

392.000

2.500.000

1.000.000

10.000

167.121.000

6.000.000

6.000.000

1.800.000

38.000.000

1.700.000

41.500.000

690.712.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

715.712.000



3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 5010
22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية التابعة للدولةاHصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHديريات اجلهوية للخزينة - الراتب الرئيسي للنشاط................
اHديريات اجلهوية للخزينة  - التعويضات واHنح اخملتلفة.............
sالرواتب sـتـعـاقـدونHـسـتـخـدمون اHـديريـات اجلـهـويـة للـخـزيـنة - اHا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اHديريات اجلهوية للخزينة - ريوع حوادث العمل........................
اHديريات اجلهوية للخزينة  - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية......

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHديريات اجلهوية للخزينة - اHنح العائلية.................................

اHديريات اجلهوية للخزينة - اHنح االختيارية.............................
اHديريات اجلهوية للخزينة - الضمان االجتماعي.........................
اHديــريات اجلهوية للخزينــة - اHساهمة في اخلدمات االجتماعية..
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اHديريات اجلهوية للخزينة  - تسديد النفقات.............................
اHديريات اجلهوية للخزينة  - األدوات واألثاث............................
اHديريات اجلهوية للخزينة - اللوازم.........................................
اHديريات اجلهوية للخزينة  - التكاليف اHلحقة..........................
اHديريات اجلهوية للخزينة  - األلبسة........................................
اHديريات اجلهوية للخزينة  - حظيرة السيارات.........................
اHديريات اجلهوية للخزينة  - اإليجار........................................
اHــديـريـات اجلـهـويـة لـلـخـزيـنـة  - الــنــفـــقــات الـقـضـائـيـــة - نـــفـقـــات
اخلبرة - التعويضات اHترتبة على الدولة...............................
مجموع القسم الرابع

5.188.000.000

5.144.000.000

990.000.000

11.322.000.000

301.000

7.000.000

7.301.000

160.000.000

260.000

2.582.000.000

268.000.000

3.010.260.000

63.855.000

35.535.000

124.200.000

400.000.000

2.700.000

23.000.000

4.000.000

50.000

653.340.000



51 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1436 هـ هـ
22 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

11 - 35

11 - 43

23 - 31

23 - 34

24 - 34

25 - 34

21 - 35

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اHديريات اجلهوية للخزينة - صيانة اHباني................................
مجموع القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اHـديريــــات اجلـهويــــة لـلخـزيـنــــة - اHنـح - تـعـويضـــات الـتدريب -
الرواتب اHسبقة - نفقات التكوين.........................................

مجموع القسم الثالث
مجموع  العنوان الرابع
مجموع  الفرع اجلزئي الثاني

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
تسيير ديار ومراكز اHاليةتسيير ديار ومراكز اHالية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
ديار ومـراكز اHالـية - اHسـتخدمون اHـتعاقـدونs الرواتبs منح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم األول

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

ديار ومراكز اHالية - اللوازم....................................................
ديار ومراكز اHالية - التكاليف اHلحقة......................................
ديار ومراكز اHالية - األلبسة....................................................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

ديار ومراكز اHالية - صيانة اHباني ومنشآتها التقنية.................
مجموع  القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث
مجموع  الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع الثاني

84.000.000

84.000.000

15.076.901.000

210.000.000

210.000.000

210.000.000

15.286.901.000

6.000.000

6.000.000

495.000

910.000

40.000

1.445.000

714.000

714.000

8.159.000

8.159.000

16.010.772.000



3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 5210
22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

06 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

الفرع الثالثالفرع الثالث
اHديرية العامة للجماركاHديرية العامة للجمارك

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHديرية العامة للجمارك - الراتب الرئيسي للنشاط...................
اHديرية العامة للجمارك - التعويضات واHنح اخملتلفة.................
اHديرية العامـة للجمارك - اHستخدمون اHتعاقدونs الرواتبs منح
ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي......................

مجموع القسم األول
القسم الثانيالقسم الثاني

اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح
اHديرية العامة للجمارك - ريوع حوادث العمل...........................
اHديرية العامة للجمارك - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية..........

مجموع القسم الثاني
القسم الثالثالقسم الثالث

اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية
اHديرية العامة للجمارك - اHنح العائلية....................................
اHديرية العامة للجمارك - اHنح االختيارية................................
اHديرية العامة للجمارك - الضمان االجتماعي............................
اHديرية العامة للجمارك - اHساهمة في اخلدمات االجتماعية........
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اHديرية العامة للجمارك - تسديد النفقات.................................
اHديرية العامة للجمارك - األدوات واألثاث................................
اHديرية العامة للجمارك - اللوازم............................................
اHديرية العامة للجمارك - التكاليف اHلحقة..............................
اHديرية العامة للجمارك - األلبسة............................................
اHديرية العامة للجمارك - التغذية............................................
اHديرية العامة للجمارك - حظيرة السيارات.............................
اHديرية العامة للجمارك - اإليجار............................................
اHـديـريـة العـامـة لـلجـمـارك - الـنفـقـات الـقضـائـيـة - نفـقـات اخلـبرة -
التعويضات اHترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع

5.531.977.000

8.303.645.000

227.350.000

14.062.972.000

1.665.000

24.400.000

26.065.000

232.400.000

400.000

3.458.905.000

295.000.000

3.986.705.000

35.640.000

27.514.000

26.134.000

12.474.000

55.000.000

3.500.000

10.000.000

500.000

10.000

170.772.000



53 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1436 هـ هـ
22 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 35

02 - 37

03 - 37

01 - 43

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

16 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اHديرية العامة للجمارك - صيانة اHباني...................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اHديرية العامة للجمارك - النفقات اخملتلفة ...............................
اHديرية العامة للجمارك- اHؤتمرات واHلتقيات.........................
مجموع القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم  الثالثالقسم  الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اHديريـة العامـة للـجمارك - اHـنح - تعـويضات الـتدريب - الرواتب
اHسبقة - نفقات التكوين .....................................................

مجموع  القسم الثالث
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية التابعة للدولةاHصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح
اHصالح الالمركزية التابعة للجمارك - تسديد النفقات................
اHصالح الالمركزية التابعة للجمارك - األدوات واألثاث...............
اHصالح الالمركزية التابعة للجمارك - اللوزام...........................
اHصالح الالمركزية التابعة للجمارك - التكاليف اHلحقة.............
اHصالح الالمركزية التابعة للجمارك - األلبسة...........................
اHصالح الالمركزية التابعة للجمارك - التغذية...........................
اHصالح الالمركزية التابعة للجمارك - حظيرة السيارات............
اHصالح الالمركزية التابعة للجمارك - اإليجار...........................
اHــصــالح الالمــركــزيــة الـتــابــعــة لــلـجــمــارك - الــنــفــقـات الــقــضــائــيـة -
نفقات اخلبرة - التعويضات اHترتبة على الدولة......................

مجموع القسم الرابع

9.534.000

9.534.000

500.000

8.000.000

8.500.000

18.264.548.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

18.324.548.000

62.370.000

31.338.000

43.815.000

575.000.000

1.500.000

350.000.000

137.000.000

60.410.000

10.000

1.261.443.000



3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 5410
22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

11 - 35

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اHصالح الالمركزية التابعة للجمارك - صيانة اHباني..................

مجموع القسم اخلامس

مجموع العنوان الثالث

مجموع  الفرع اجلزئي الثاني

مجموع  الفرع الثالث

الفرع الرابعالفرع الرابع
اHديرية العامة للضرائباHديرية العامة للضرائب

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHديرية العامة للضرائب - الراتب الرئيسي للنشاط..................
اHديرية العامة للضرائب - التعويضات واHنح اخملتلفة.................
sالـرواتب sــتـعــاقـدونHـسـتــخـدمـون اHـديــريـة الــعـامـة لــلـضـرائـب - اHا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اHديرية العامة للضرائب - ريوع حوادث العمل...........................
اHديرية العامة للضرائب - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية.........

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHديرية العامة للضرائب - اHنح العائلية...................................
اHديرية العامة للضرائب - اHنح االختيارية................................
اHديرية العامة للضرائب - الضمان االجتماعي...........................
اHديرية العامة للضرائب - اHساهمة في اخلدمات االجتماعية........

مجموع القسم الثالث

93.722.000

93.722.000

1.355.165.000

1.355.165.000

19.679.713.000

620.000.000

500.000.000

55.260.000

1.175.260.000

55.000

10.000

65.000

16.000.000

40.000

280.000.000

28.000.000

324.040.000



55 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1436 هـ هـ
22 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

02 - 37

01 - 43

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اHديرية العامة للضرائب - تسديد النفقات................................
اHديرية العامة للضرائب - األدوات واألثاث................................
اHديرية العامة للضرائب - اللوازم............................................
اHديرية العامة للضرائب - التكاليف اHلحقة..............................
اHديرية العامة للضرائب - األلبسة...........................................
اHديرية العامة للضرائب - حظيرة السيارات.............................
اHديرية العامة للضرائب - اإليجار............................................
اHـديريـة الـعامـة لـلـضرائب - الـنـفـقات الـقـضائـيـة - نـفقـات اخلـبرة -
التعويضات اHترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اHديرية العامة للضرائب - صيانة اHباني..................................

مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اHديرية العامة للضرائب - اHؤتمرات واHلتقيات........................

مجموع القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اHديرية العـامة للضرائب - اHنح - تعويضات التدريب -  الرواتب
اHسبقة - نفقات التكوين......................................................

مجموع  القسم الثالث

مجموع  العنوان الرابع

مجموع الفرع اجلزئي األول

70.000.000

14.875.000

320.000.000

40.590.000

730.000

13.000.000

1.000.000

10.000

460.205.000

17.500.000

17.500.000

4.000.000

4.000.000

1.981.070.000

70.000.000

70.000.000

70.000.000

2.051.070.000



3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 5610
22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية التابعة للدولةاHصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHصالح الالمركزية للضرائب - الراتب الرئيسي للنشاط............
اHصالح الالمركزية للضرائب - التعويضات واHنح اخملتلفة...........
sالرواتب sتعاقدونHستخدمون اHصالح الالمركزيـة للضرائب - اHا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اHصالح  الالمركزية للضرائب - ريوع حوادث العمل....................
اHصالح  الالمركزية للضرائب - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية..
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية للضرائب - اHنح العائلية.............................

اHصالح الالمركزية للضرائب - اHنح االختيارية.........................
اHصالح الالمركزية للضرائب - الضمان االجتماعي.....................
اHصالح الالمركزية للضرائب - اHساهمة في اخلدمات االجتماعية..

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اHصالح الالمركزية للضرائب - تسديد النفقات..........................
اHصالح الالمركزية للضرائب - األدوات واألثاث..........................
اHصالح الالمركزية للضرائب - اللوازم......................................
اHصالح الالمركزية للضرائب - التكاليف اHلحقة........................
اHصالح الالمركزية للضرائب - األلبسة.....................................
اHصالح الالمركزية للضرائب - حظيرة السيارات.......................
اHصالح الالمركزية للضرائب - اإليجار......................................
اHــصــالح الالمــركــزيــة لــلــضــرائـب - الــنـــفــقــات الــقــضــائــيــة - نــفــقـات
اخلبرة - التعويضات اHترتبة على الدولة...............................
مجموع القسم الرابع

7.995.994.000

8.185.354.000

1.269.000.000

17.450.348.000

600.000

10.000

610.000

 

296.000.000

500.000

4.045.337.000

370.000.000

4.711.837.000

132.660.000

82.225.000

107.000.000

182.100.000

5.112.000

45.815.000

33.100.000

1.000.000

589.012.000



57 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1436 هـ هـ
22 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

11 - 35

11 - 43

23 - 31

23 - 34

24 - 34

25 - 34

21 - 35

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اHصالح الالمركزية للضرائب - صيانة اHباني............................
مجموع  القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اHــصــالـح الالمــركــزيــة لــلـــضــرائب - اHــنح - تــعـــويــضــات الــتــدريب -
الرواتب اHسبقة - نفقات التكوين.........................................

مجموع  القسم الثالث
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي الثاني

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
تسيير ديار ومراكز اHاليةتسيير ديار ومراكز اHالية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
ديار ومـراكز اHالـية - اHسـتخدمون اHـتعاقـدونs الرواتبs منح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم األول

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

ديار ومراكز اHالية - اللوازم....................................................
ديار ومراكز اHالية - التكاليف اHلحقة......................................
ديار ومراكز اHالية - األلبسة....................................................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

ديار ومراكز اHالية - صيانة اHباني ومنشآتها التقنية.................
مجموع  القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث
مجموع  الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع الرابع

162.000.000

162.000.000

22.913.807.000

368.000.000

368.000.000

368.000.000

23.281.807.000

230.000.000

230.000.000

7.200.000

79.299.000

530.000

87.029.000

52.000.000

52.000.000

369.029.000

369.029.000

25.701.906.000



3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 5810
22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

97 - 34

الفرع اخلامسالفرع اخلامس
اHديرية العامة لألمالك الوطنيةاHديرية العامة لألمالك الوطنية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHديرية العامة لألمالك الوطنية - الراتب الرئيسي للنشاط.........
اHديرية العامة لألمالك الوطنية -  التعويضات واHنح اخملتلفة......
sــتــعــاقــدونHـــســتــخــدمـــون اHـــديــريــة الــعـــامــة لألمالك الـــوطــنــيــة - اHا
الرواتبs منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اHـــديــــريـــة الــــعـــامـــة لـألمالك الـــوطــــنـــيــــة - مـــعـــاش اخلــــدمـــة واألضـــرار
اجلسدية..............................................................................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHديرية العامة لألمالك الوطنية - اHنح العائلية..........................

اHديرية العامة لألمالك الوطنية - اHنح االختيارية......................
اHديرية العامة لألمالك الوطنية - الضمان االجتماعي.................
اHــــديــــريـــة الــــعــــامــــة لألمـالك الـــوطــــنــــيــــة - اHـــســــاهــــمــــة في اخلــــدمـــات
االجتماعية..........................................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اHديرية العامة لألمالك الوطنية - تسديد النفقات.......................
اHديرية العامة لألمالك الوطنية - األدوات واألثاث......................
اHديرية العامة لألمالك الوطنية - اللوازم..................................
اHديرية العامة لألمالك الوطنية - التكاليف اHلحقة....................
اHديرية العامة لألمالك الوطنية - األلبسة..................................
اHديرية العامة لألمالك الوطنية - حظيرة السيارات...................
اHـديـريـة الــعـامـة لألمالك الــوطـنـيـة - الــنـفـقـات الــقـضـائـيــة - نـفـقـات
اخلبرة - التعويضات اHترتبة على الدولة...............................

مجموع القسم الرابع

100.000.000

110.000.000

18.500.000

228.500.000

10.000

10.000

2.755.000

20.000

52.500.000

5.415.000

60.690.000

6.900.000

6.000.000

6.500.000

5.000.000

453.000

7.200.000

10.000

32.063.000



59 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1436 هـ هـ
22 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 35

02 - 37

01 - 43

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اHديرية العامة لألمالك الوطنية - صيانة اHباني.........................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اHديرية العامة لألمالك الوطنية - اHؤتمرات واHلتقيات..............
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اHـديـريــة الـعـامـة لألمالك الـوطـنـيـة - اHـنح - تـعـويـضـات الـتـدريب -
الرواتب اHسبقة - نفقات التكوين.........................................

مجموع القسم الثالث
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية التابعة للدولةاHصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHصالح  الالمركزية لألمالك الوطنية - الراتب الرئيسي للنشاط..
اHصالح  الالمركزية لألمالك الوطنية - التعويضات واHنح اخملتلفة
sـتـعـاقدونHسـتـخـدمون اHصـالح  الالمـركـزيـة لألمالك الوطـنـيـة - اHا
الرواتبs منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اHصالح الالمركزية لألمالك الوطنية - ريوع حوادث العمل...........
اHــصــالح الالمــركــزيـة لـألمالك الــوطـنــيــة - مــعـاش اخلــدمــة واألضـرار
اجلسدية..............................................................................

مجموع القسم الثاني

4.800.000

4.800.000

5.000.000

5.000.000

331.063.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

351.063.000

3.550.000.000

4.000.000.000

907.000.000

8.457.000.000

100.000

20.000

120.000



3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 6010
22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

11 - 43

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية لألمالك الوطنية - اHنح العائلية....................

اHصالح الالمركزية لألمالك الوطنية - اHنح االختيارية................
اHصالح الالمركزية لألمالك الوطنية - الضمان االجتماعي...........
اHـــصــالح الالمـــركــزيــة لـألمالك الــوطـــنــيــة - اHـــســاهــمـــة في اخلــدمــات
االجتماعية .........................................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اHصالح الالمركزية لألمالك الوطنية - تسديد النفقات.................
اHصالح الالمركزية لألمالك الوطنية - األدوات واألثاث................
اHصالح الالمركزية لألمالك الوطنية - اللوازم............................
اHصالح الالمركزية لألمالك الوطنية - التكاليف اHلحقة..............
اHصالح الالمركزية لألمالك الوطنية - األلبسة............................
اHصالح الالمركزية لألمالك الوطنية - حظيرة السيارات.............
اHصالح الالمركزية لألمالك الوطنية - اإليجار............................
اHصالح الالمركزية لألمالك الـوطنية - النفقات الـقضائية - نفقات
اخلبرة - التعويضات اHترتبة على الدولة...............................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اHصالح الالمركزية لألمالك الوطنية - صيانة اHباني...................
مجموع  القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اHـــــصـــــالح الالمــــركــــزيــــة لألمالك الــــوطــــنــــيـــة - اHــــنـح - تـــعــــويــــضـــات
التدريب -  الرواتب اHسبقة - نفقات التكوين........................

مجموع  القسم الثالث
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي الثاني

136.100.000

300.000

1.962.500.000

212.000.000

2.310.900.000

57.450.000

215.000.000

210.750.000

160.000.000

5.000.000

46.519.000

5.000.000

10.000

699.729.000

43.423.000

43.423.000

11.511.172.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

11.711.172.000



61 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1436 هـ هـ
22 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

23 - 31

23 - 34

24 - 34

25 - 34

21 - 35

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
تسيير ديار ومراكز اHاليةتسيير ديار ومراكز اHالية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

ديار ومـراكز اHالـية - اHسـتخدمون اHـتعاقـدونs الرواتبs منح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم األول

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالح األدوات وتسيير اHصالح 

ديار ومراكز اHالية - اللوازم....................................................
ديار ومراكز اHالية - التكاليف اHلحقة......................................
ديار ومراكز اHالية - األلبسة....................................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

ديار ومراكز اHالية - صيانة اHباني ومنشآتها التقنية.................
مجموع  القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث
مجموع  الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع اخلامس

الفرع السادسالفرع السادس
اHديرية العامة للميزانيةاHديرية العامة للميزانية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHديرية العامة للميزانية - الراتب الرئيسي للنشاط..................
اHديرية العامة للميزانية - التعويضات واHنح اخملتلفة. ..............
sالـرواتب sـتـعـاقـدونHـسـتـخــدمـون اHــديـريـة الـعـامـة لـلــمـيـزانـيـة - اHا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............

مجموع القسم األول

31.000.000

31.000.000

525.000

10.593.000

190.000

11.308.000

8.400.000

8.400.000

50.708.000

50.708.000

12.112.943.000

330.000.000

440.000.000

17.600.000

787.600.000



3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 6210
22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

97 - 34

01 - 35

02 - 37

03 - 37

05 - 37

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنح اHوظفون - اHعاشات واHنح 

اHديرية العامة للميزانية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية.........
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHديرية العامة للميزانية - اHنح العائلية...................................

اHديرية العامة للميزانية - اHنح االختيارية...............................
اHديرية العامة للميزانية - الضمان االجتماعي...........................
اHديرية العامة للميزانية - اHساهمة في اخلدمات االجتماعية.......
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اHديرية العامة للميزانية - تسديد النفقات................................
اHديرية العامة للميزانية - األدوات واألثاث...............................
اHديرية العامة للميزانية - اللوازم...........................................
اHديرية العامة للميزانية - التكاليف اHلحقة.............................
اHديرية العامة للميزانية - األلبسة...........................................
اHديرية العامة للميزانية - حظيرة السيارات............................
اHديـرية الـعامـة للـميـزانيـة - الـنفـقات الـقضـائيـة - نفـقات اخلـبرة -
التعويضات اHترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اHديرية العامة للميزانية - صيانة اHباني..................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اHديرية العامة للميزانية - اHؤتمرات واHلتقيات.......................
اHـديـريـة الـعـامـة لـلـمـيـزانـيـة - نـفـقـات حتـضـيـر اHـيـزانـيــة وقـــانــون
اHالية.................................................................................
اHديرية العامة للميزانية - دراسات..........................................

مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

450.000

450.000

5.000.000

39.000

192.500.000

14.900.000

212.439.000

4.950.000

12.000.000

15.000.000

6.500.000

270.000

11.300.000

10.000

50.030.000

1.000.000

1.000.000

2.500.000

7.000.000

241.500.000

251.000.000

1.302.519.000



63 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1436 هـ هـ
22 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 43

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اHـــديـــريــة الـــعـــامـــة لـــلـــمـــيـــزانـــيـــة - اHـــنح - تـــعـــويـــضــات الـــتـــدريب -
الرواتب اHسبقة - نفقات التكوين.........................................

مجموع  القسم الثالث
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHديريات اجلهوية للميزانيةاHديريات اجلهوية للميزانية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHديريات اجلهوية للميزانية - الراتب الرئيسي للنشاط..............
اHديريات اجلهوية للميزانية - التعويضات واHنح اخملتلفة............
sالرواتب sتـعاقدونHـستخـدمون اHديريات اجلـهوية لـلميـزانية - اHا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اHديريات اجلهوية للميزانية - ريوع حوادث العمل......................
اHديريات اجلهوية للميزانية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية....
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHديريات اجلهوية للميزانية - اHنح العائلية.............................
اHديريات اجلهوية للميزانية - اHنح االختيارية...........................
اHديريات اجلهوية للميزانية - الضمان االجتماعي......................
اHديريات اجلهوية للميزانية - اHساهمة في اخلدمات االجتماعية...

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اHديريات اجلهوية للميزانية - تسديد النفقات............................
اHديريات اجلهوية للميزانية - األدوات واألثاث...........................

305.490.000

305.490.000

305.490.000

1.608.009.000

2.362.600.000

2.780.000.000

108.000.000

5.250.600.000

60.000

10.000

70.000

29.000.000

70.000

1.285.027.000

66.000.000

1.380.097.000

23.780.000

50.000.000



3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 6410
22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

11 - 43

21 - 31

22 - 31

23 - 31

اHديريات اجلهوية للميزانية - اللوازم.......................................
اHديريات اجلهوية للميزانية - التكاليف اHلحقة.........................
اHديريات اجلهوية للميزانية - األلبسة.......................................
اHديريات اجلهوية للميزانية - حظيرة السيارات........................
اHديريات اجلهوية للميزانية - اإليجـار......................................
اHــديـريــات اجلــهــويـة لــلــمـيــزانــيـة - الـــنــفــقـــات الــقـضــائــيـة - نــفــقـات
اخلبرة - التعويضات اHترتبة على الدولة...............................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اHديريات اجلهوية للميزانية - صيانة اHباني..............................
مجموع القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اHـــديــريــات اجلــهــويــة لــلــمــيــزانــيــة - اHــنح - تــعــويــضــات الــتــدريب -
الرواتب اHسبقة - نفقات التكوين.........................................

مجموع  القسم الثالث
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي الثاني

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الوالياتمديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الواليات

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
مـــديـــريـــات الـــبـــرمـــجـــة ومـــتـــابــــعـــة مـــيـــزانـــيـــات الـــواليـــات - الـــراتب
الرئيسي للنشاط................................................................
مـديـريات الـبـرمجـة ومـتابـعـة مـيزانـيـات الواليـات - الـتعــــويـضـات
واHنــح اخملتلفة....................................................................
مـديـريـات الـبـرمـجـة ومـتــابـعـة مـيـزانـيـات الـواليـات - اHـسـتـخـدمـون
اHتعاقدونs الـرواتبs منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان
االجتماعي..........................................................................
مجموع القسم األول

40.000.000

29.000.000

1.279.000

11.000.000

2.900.000

15.000

157.974.000

14.175.000

14.175.000

6.802.916.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

6.852.916.000

810.000.000

815.000.000

118.000.000

1.743.000.000



65 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1436 هـ هـ
22 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

21 - 32

22 - 32

21 - 33

22 - 33

23 - 33

24 - 33

21 - 34

22 - 34

23 - 34

24 - 34

25 - 34

81 - 34

95 - 34

96 - 34

21 - 35

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

مـديـريـات الـبـرمـجـة ومـتــابـعـة مـيـزانـيـات الـواليـات - ريـوع حـوادث
العمل.................................................................................
مـديـريـات الـبـرمـجة ومـتـابـعـة مـيـزانـيـات الـواليـات - مـعـاش اخلـدمة
واألضرار اجلسدية ...............................................................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الواليات  - اHنح العائلية...
مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الواليات - اHنح االختيارية
مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الواليات - الضمان االجتماعي
مـديـريـات الـبـرمــجـة ومـتـابـعـة مـيـزانــيـات الـواليـات - اHـسـاهـمـة في
اخلدمات االجتماعية.............................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الواليات - تسديد النفقات.
مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الواليات - األدوات واألثاث.
مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الواليات - اللوازم.............
مــديــريــات الــبــرمــجــة ومــتــابــعـة مــيــزانــيــات الــواليــات - الــتــكــالــيف
اHلحقة...............................................................................
مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الواليات - األلبسة............
مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الواليات - حظيرة السيارات...
مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الواليات - اإليجار............
مـــديــريـــات الــبــرمـــجــة ومــتـــابــعـــة مــيــزانـــيــات الـــواليــات - الــنـــفــقــات
القضائية - نفقات اخلبرة - التعويضات اHترتبة على الدولة.....

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الواليات - صيانة اHباني...

مجموع القسم اخلامس

مجموع  العنوان الثالث

15.000

750.000

765.000

30.000.000

48.000

404.000.000

40.578.000

474.626.000

24.000.000

30.000.000

26.000.000

38.000.000

1.530.000

15.000.000

500.000

100.000

135.130.000

13.230.000

13.230.000

2.366.751.000



3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 6610
22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

21 - 43

01 - 31

02 - 31

03 - 31

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

مـــديـــريــــات الـــبـــرمـــجــــة ومـــتـــابـــعــــة مـــيـــزانـــيـــات الــــواليـــات - اHـــنح -
تعويضات التدريب - الرواتب اHسبقة - نفقات التكوين..........

مجموع القسم الثالث
مجموع  العنوان الرابع
مجموع  الفرع اجلزئي الثالث
مجموع  الفرع السادس

الفرع السابعالفرع السابع
اHفتشية العامة  للماليةاHفتشية العامة  للمالية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHفتشية العامة للمالية - الراتب الرئيسي للنشاط.....................
اHفتشية العامة للمالية - التعويضات واHنح اخملتلفة...................
اHفـتشـية العـامة للـماليـة - اHستـخدمون اHـتعاقـدونs الرواتبs منح
ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي......................

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اHفتشية العامة للمالية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية...........
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون- التكاليف االجتماعية اHوظفون- التكاليف االجتماعية 

اHفتشية العامة للمالية - اHنح العائلية......................................

اHفتشية العامة للمالية - اHنح االختيارية..................................
اHفتشية العامة للمالية - الضمان االجتماعي.............................
اHفتشية العامة للمالية - اHساهمة في اخلدمات االجتماعية..........

مجموع القسم الثالث

8.000.000

8.000.000

8.000.000

2.374.751.000

10.835.676.000

400.000.000

429.000.000

31.000.000

860.000.000

10.000

10.000

3.600.000

30.000

202.000.000

13.000.000

218.630.000



67 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1436 هـ هـ
22 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

02 - 37

01 - 43

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اHفتشية العامة للمالية - تسديد النفقات...................................
اHفتشية العامة للمالية - األدوات واألثاث..................................
اHفتشية العامة للمالية - اللوازم..............................................
اHفتشية العامة للمالية - التكاليف اHلحقة................................
اHفتشية العامة للمالية - األلبسة..............................................
اHفتشية العامة للمالية - حظيرة السيارات...............................
اHفتشية العامة للمالية - اإليجـار.............................................
اHـفـتـشـيـة الـعـامـة لـلـمـالـية - الـنـفـقـات الـقـضـائـيـة - نـفـقـات اخلـبرة -
التعويضات اHترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اHفتشية العامة للمالية - صيانة اHباني ....................................

مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اHفتشية العامة للمالية - اHؤتمرات واHلتقيات..........................

مجموع القسم السابع

مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اHفـتـشيـة العـامـة للـمـاليـة - اHـنح - تعـويـضات الـتـدريب - الرواتب
اHسبقة - نفقات التكوين......................................................

مجموع  القسم الثالث

مجموع  العنوان الرابع

مجموع  الفرع اجلزئي األول 

مجموع الفرع السابع 

60.000.000

2.000.000

5.000.000

5.500.000

400.000

2.740.000

318.000

10.000

75.968.000

1.000.000

1.000.000

7.800.000

7.800.000

1.163.408.000

15.500.000

15.500.000

15.500.000

1.178.908.000

1.178.908.000



3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 6810
22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

الفرع الثامنالفرع الثامن

اHديرية العامة لالستشرافاHديرية العامة لالستشراف

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHديرية العامة لالستشراف - الراتب الرئيسي للنشاط...............

اHديرية العامة لالستشراف - التعويضات واHنح اخملتلفة.............

sالرواتب sـتعـاقـدونHـستـخـدمون اHـديريـة الـعامـة لالسـتشـراف - اHا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اHديرية العامة لالستشراف - ريوع حوادث العمل.......................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون- التكاليف االجتماعية اHوظفون- التكاليف االجتماعية 

اHديرية العامة لالستشراف - اHنح العائلية................................

اHديرية العامة لالستشراف - اHنح االختيارية............................

اHديرية العامة لالستشراف - الضمان االجتماعي........................

اHديرية العامة لالستشراف - اHساهمة في اخلدمات االجتماعية....

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اHديرية العامة لالستشراف - تسديد النفقات.............................

84.000.000

46.000.000

28.000.000

158.000.000

5.000

5.000

1.300.000

15.000

32.000.000

2.500.000

35.815.000

11.820.000



69 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1436 هـ هـ
22 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

02 - 37

01 - 43

اHديرية العامة لالستشراف - األدوات واألثاث............................

اHديرية العامة لالستشراف - اللوازم........................................
اHديرية العامة لالستشراف - التكاليف اHلحقة..........................
اHديرية العامة لالستشراف - األلبسة........................................
اHديرية العامة لالستشراف - حظيرة السيارات.........................
اHديرية العامة لالستشراف - اإليجـار.......................................
اHديرية العامة لالسـتشراف - النفقات القضائية - نفقات اخلبرة -
التعويضات اHترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اHفتشية العامة لالستشراف - صيانة اHباني .............................

مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اHفتشية العامة لالستشراف - اHؤتمرات واHلتقيات...................

مجموع القسم السابع

مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اHـــفــتــشــيــة الــعــامـــة لالســتــشــراف - اHــنح - تـــعــويــضــات الــتــدريب -
الرواتب اHسبقة - نفقات التكوين.........................................

مجموع  القسم الثالث

مجموع  العنوان الرابع

مجموع  الفرع اجلزئي األول 

مجموع الفرع الثامن

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير اHاليةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير اHالية.................................

1.500.000

2.500.000

11.000.000

612.000

3.000.000

50.000

10.000

30.492.000

10.000.000

10.000.000

2.000.000

2.000.000

236.312.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

241.312.000

241.312.000

92.615.093.000



3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 7010
22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2015 م

مرسـوممرسـوم تنفيذي  تنفيذي رقم رقم 15 -  - 28  مؤر مؤرّخ في خ في 11  ربيع الثاني  ربيع الثاني
يـتـضمن عـام ام 1436 اH اHـوافق وافق  أول فأول فـبـرايرايـر سر سـنـة ة s2015 يـتـضمن 
تــوزيـع االعــتــمــادات اخملــصــصــة لــوزيــر الــطــاقــة مـنتــوزيـع االعــتــمــادات اخملــصــصــة لــوزيــر الــطــاقــة مـن
مــيـــزانـيـة الـتـســيـيـر �ــوجـب قـانـون اHـالـيـة لـسـنـةمــيـــزانـيـة الـتـســيـيـر �ــوجـب قـانـون اHـالـيـة لـسـنـة

.2015

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
sإنّ الوزير األول

sاليةHبناء على تقرير وزير ا -
- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 85-3 و125

s(الفقرة 2 ) منه
- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

sتممHعدل واHا sاليةHا
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 14 - 10 اHــــؤرخ في 8
ربـــيع األول عـــام 1436 اHــوافق 30  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2014

s2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

sالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــادة  األولى :  اHــادة  األولى :  تـــوزع االعــتــمـــادات اHــقــدر مــبـــلــغــهــا
Yوسـبـعـة وسـت Yمـلـيـارا وعـشـرة ماليـ Yبـأربـعـة وأربـعـ
ألـف ديــــــنـــــار (44.010.067.000 دج) واخملـــــصــــــصـــــة لــــــوزيـــــر
الطاقة من ميزانية التسيير �وجب قانون اHالية لسنة

s2015 طبقا للجدول اHلحق بهذا اHرسوم.

2 :  : يــكــلف وزيـــر اHــالــيـــة ووزيــر الـطــاقــةs كل اHـادة اHـادة 
فــيــمــا يــخــصهs بــتــنــفـيــــذ هـــذا اHــرســـوم الــذي يــنـشــر في
اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة  لـلـجـمـهـوريّـة اجلـزائـريّـة الـدّ�ـقـراطـيّة

الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 11 ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1436
اHوافق أول فبراير سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير الطاقة لسنة  اخملصصة لوزير الطاقة لسنة 2015

من ميزانية التسيير واHوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واHوزعة بالترتيب في كل باب

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اHركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اHركزية - التعويضات واHنح اخملتلفة............................
اإلدارة اHـركـزيـة - اHـســتـخـدمـون اHـتــعـاقـدونs الـرواتبs مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................

مجموع القسم األول

230.500.000

249.931.000

24.148.000

504.579.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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22 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 37

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات  واHنحاHوظفون - اHعاشات  واHنح

اإلدارة اHركزية - ريوع حوادث العمل........................................
اإلدارة اHركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية.......................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - اHنح  العائلية................................................

اإلدارة اHركزية - اHنح االختيارية.............................................
اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اHركزية - اHساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اإلدارة اHركزية -  تسديد النفقات.............................................
اإلدارة اHركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اHركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اHركزية - التكاليف اHلحقة............................................
اإلدارة اHركزية - األلبسة.........................................................
اإلدارة اHركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اHركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اHــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اHترتبة على الدولة ..........................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اHركزية - صيانة اHباني................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اHركزية - اHؤتمرات واHلتقيات......................................
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

85.000

28.942.000

29.027.000

3.531.000

60.000

120.108.000

8.258.000

131.957.000

90.090.000

3.000.000

8.498.000

41.580.000

544.000

11.310.000

27.901.000

10.000

182.933.000

11.550.000

11.550.000

15.000.000

15.000.000

875.046.000



3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 7210
22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 42

01 - 43

04 - 44

13- 44

04 - 46

07 - 46

11 - 31

12 - 31

13 - 31

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثانيالقسم الثاني
النشاط الدوليالنشاط الدولي

اHساهمة واالشتراك في الهيئات الدولية غير احلكومية...............
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اHــــركــــزيــــة - اHــــنح - تـــــعـــــويـــــضـــــات  الـــــتــــدريب - الــــرواتب
اHسبقة - نفقات التكوين......................................................

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

النشاط االقتصادي -  التشجيعات والتدخالتالنشاط االقتصادي -  التشجيعات والتدخالت
مساهمة Hؤسسة اHدينة اجلديدة حلاسي مسعود...........................
مساهمة Hراكز األبحاث...........................................................
مجموع القسم الرابع

القسم السادسالقسم السادس
النشاط االجتماعي - اHساعدة والتضامنالنشاط االجتماعي - اHساعدة والتضامن

تـــعــويـض في إطـــار تـــخـــفـــيض فـــوتـــرة الـــكــهـــربـــاء لـــثالث واليـــات من
الهضاب العليا.....................................................................
تعويض فارق سعر اHاء الصادر من وحدات حتلية اHياه................

مجموع  القسم السادس
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية التابعة للدولةاHصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط......
اHـــصــــالح الـالمـــركــــزيــــة الـــتــــابــــعـــة لــــلــــدولـــة - الــــتــــعـــويــــضـــات واHــــنح
اخملتلفـة..............................................................................
sــتـعــاقـدونHـســتـخــدمـون اHــصـالـح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـدولــة - اHا
الرواتبs منـح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي
مجموع القسم األول

15.800.000

15.800.000

25.000.000

25.000.000

250.000.000

2.462.550.000

2.712.550.000

512.000.000

37.535.566.000

38.047.566.000

40.800.916.000

41.675.962.000

686.795.000

849.558.000

198.929.000

1.735.282.000



73 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1436 هـ هـ
22 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

11 - 32

12 - 32

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل..............
اHــصـــالح الالمـــركــزيــة الـــتــابــعـــة لــلــدولـــة - مــعــاش اخلـــدمــة واألضــرار
اجلسدية .............................................................................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - اHنح العائلية.......................

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة  - اHنح االختيارية..................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي...............
اHـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة الــتـــابـــعـــة لــلـــدولـــة - اHـــســاهـــمـــة في اخلـــدمــات
االجتماعية..........................................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات....................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث...................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم...............................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة- التكاليف اHلحقة..................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة...............................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة- حظيرة   السيارات...............
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - اإليجار...............................
اHصـالح الالمـركـزية الـتـابعـة لـلـدولة - الـنـفقـات الـقضـائـية - نـفـقات
اخلبرة - التعويضات اHترتبة على الدولة...............................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة اHباني......................
مجموع القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث
مجموع  الفرع اجلزئي الثاني
مجموع  الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الطاقةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الطاقة.................................

270.000

3.952.000

4.222.000

29.480.000

400.000

384.088.000

33.600.000

447.568.000

32.314.000

3.150.000

17.768.000

50.985.000

1.686.000

13.970.000

5.100.000

60.000

125.033.000

22.000.000

22.000.000

2.334.105.000

2.334.105.000

44.010.067.000

44.010.067.000
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مرسـوممرسـوم تنفيذي  تنفيذي رقم رقم 15 -  - 29  مؤر مؤرّخ في خ في 11  ربيع الثاني  ربيع الثاني
يـتـضمن عـام ام 1436 اH اHـوافق وافق  أول فأول فـبـرايرايـر سر سـنـة ة s2015 يـتـضمن 
تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة لـــوزيـــر الـــصـــنـــاعــةتـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة لـــوزيـــر الـــصـــنـــاعــة
واHــنـاجم مـن مــيــــزانـيـة الــتـسـيـيــر �ــوجـب قـانـونواHــنـاجم مـن مــيــــزانـيـة الــتـسـيـيــر �ــوجـب قـانـون

اHالية لسنة اHالية لسنة 2015.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
s(الفقرة 2 ) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

sتممHعدل واHا sاليةHا
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 14 - 10 اHــــؤرخ في 8
ربـــيع األول عـــام 1436 اHــوافق 30  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2014

s2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

sالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــادة  األولى :  اHــادة  األولى :  تـــوزع االعــتــمـــادات اHــقــدر مــبـــلــغــهــا
بـخمسـة مالييـر وثالثمائـة وأربعـة عشر مـليـونا وثمـانية
وخــــمـــســــY ألف ديــــنـــار (5.314.058.000 دج) واخملــــصـــــصــــة
لـوزيـر الصـناعـة واHـناجم من مـيـزانيـة التـسـييـر �وجب
قـانــون اHــالــيـة لــســنـة s2015 طـبــقــا لـلــجــدول اHـلــحق بــهـذا

اHرسوم.

اHــادة اHــادة 2 :  : يـــكــلـف وزيـــر اHـــالـــيــــة ووزيــر الـــصـــنـــاعــة
واHـنـاجمs كل فـيـمـا يـخـصهs بـتـنـفـيـــذ هــذا اHـرســوم الذي
يــنــشـر فـي اجلــريـدة الــرّســمــيّــة  لــلــجــمــهــوريّــة اجلــزائــريّـة

الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 11 ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1436

اHوافق أول فبراير سنة 2015.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير الصناعة واHناجم لسنة  اخملصصة لوزير الصناعة واHناجم لسنة 2015
من ميزانية التسيير واHوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واHوزعة بالترتيب في كل باب

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اHركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اHركزية - التعويضات واHنح اخملتلفة............................
اإلدارة اHـركـزيـة - اHـســتـخـدمـون اHـتــعـاقـدونs الـرواتبs مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................

مجموع القسم األول

363.010.000

404.405.000

55.707.000

823.122.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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22 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 36

02 - 36

03 - 36

09 - 36

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات  واHنحاHوظفون - اHعاشات  واHنح

اإلدارة اHركزية - ريوع حوادث العمل........................................
اإلدارة اHركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية.......................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - اHنح  العائلية................................................

اإلدارة اHركزية - اHنح االختيارية.............................................
اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اHركزية - اHساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اإلدارة اHركزية -  تسديد النفقات.............................................
اإلدارة اHركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اHركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اHركزية - التكاليف اHلحقة............................................
اإلدارة اHركزية - األلبسة.........................................................
اإلدارة اHركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اHركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اHــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اHترتبة على الدولة ..........................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اHركزية - صيانة اHباني................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس

إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار...................................
إعانة Hراكز التسهيل للمؤسسات الصغيرة واHتوسطة................
إعانة للوكالة الوطنية لتطوير اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة.....
إعانة للديوان الوطني للقياسة القانونية...................................
مجموع القسم السادس

45.000

2.500.000

2.545.000

7.479.000

160.000

191.854.000

22.590.000

222.083.000

93.000.000

3.550.000

13.500.000

56.430.000

900.000

15.000.000

1.000.000

25.000

183.405.000

19.453.000

19.453.000

1.000.000.000

300.000.000

85.000.000

460.000.000

1.845.000.000



3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 7610
22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 37

02 - 37

03 - 37

04 - 37

05 - 37

01 - 43

01 - 44

03 - 44

06 - 44

07 - 44

08 - 44

09 - 44

12 - 44

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اHركزية - اHؤتمرات واHلتقيات......................................
اإلدارة اHــــركــــزيــــة - إعــــانـــــة Hــــصــــاريف تـــــســــيــــيــــر اجملــــلـس الــــوطــــني
االستشاري لترقية اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة.................
اإلدارة اHركزية - النفقات اHتعلقة باجلائزة اجلزائرية للجودة.......
اإلدارة اHركـزية - مـصاريف مـرتبـطة بـتنـفيـذ مذكـرات التـفاهم في
إطار التعاون الدولي في ميدان اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة
اإلدارة اHــركـزيــة - الـنــفـقــات اHـتــعـلــقـة بــاجلـائــزة الـوطــنـيــة لألبـتــكـار
لفائدة اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة...................................
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اHــــركــــزيــــة - اHــــنح - تـــــعـــــويـــــضـــــات  الـــــتــــدريب - الــــرواتب
اHسبقة - نفقات التكوين......................................................

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

النشاط االقتصادي -  التشجيعات والتدخالتالنشاط االقتصادي -  التشجيعات والتدخالت
اHساهمة في اجلمعيات ذات اHنفعة العامة.................................

اHساهمة في اHعهد اجلزائري للتقييس.......................................

اHساهمة في الهيئة اجلزائرية لالعتماد......................................

اHساهمة في الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري.............
اHــســـاهــمــة في تــطــبــيـق اتــفــاقــيــة الــتـــعــاون بــY اجلــزائــر واجملــمــوعــة
األوروبـــيـــة اHـــتــــضـــمـــنـــة بـــرنــــامج دعم اHـــؤســــســـات والـــصـــنـــاعـــات
الصغيرة واHتوسطة والتحكم في تكنولوجيا اإلعالم واالتصال...
اHساهمة في مشاتل اHؤسسات.................................................
اHساهمة في مدرسة اHناجم بالعابد...........................................

مجموع القسم الرابع

مجموع العنوان الرابع

مجموع الفرعي اجلزئي األول

20.700.000

12.600.000

3.000.000

6.000.000

4.500.000

46.800.000

3.142.408.000

12.000.000

12.000.000

15.000.000

71.250.000

10.000.000

12.000.000

35.000.000

160.550.000

47.500.000

351.300.000

363.300.000

3.505.708.000
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية التابعة للدولةاHصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط......
اHـــصــــالح الـالمـــركــــزيــــة الـــتــــابــــعـــة لــــلــــدولـــة - الــــتــــعـــويــــضـــات واHــــنح
اخملتلفـة..............................................................................
sــتـعــاقـدونHـســتـخــدمـون اHــصـالـح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـدولــة - اHا
الرواتبs منـح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - اHنح العائلية.......................

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة  - اHنح االختيارية..................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي...............
اHـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة الــتـــابـــعـــة لــلـــدولـــة - اHـــســاهـــمـــة في اخلـــدمــات
االجتماعية..........................................................................

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات....................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث...................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم...............................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة- التكاليف اHلحقة..................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة...............................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة- حظيرة السيارات.................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - اإليجار...............................
اHصـالح الالمـركـزية الـتـابعـة لـلـدولة - الـنـفقـات الـقضـائـية - نـفـقات
اخلبرة - التعويضات اHترتبة على الدولة...............................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة اHباني......................
مجموع القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث
مجموع  الفرع اجلزئي الثاني
مجموع  الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الصناعة واHناجممجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الصناعة واHناجم.................

671.649.000

542.059.000

164.249.000

1.377.957.000

8.300.000

480.000

303.427.000

16.800.000

329.007.000

30.284.000

3.458.000

16.500.000

29.700.000

1.500.000

7.600.000

2.000.000

344.000

91.386.000

10.000.000

10.000.000

1.808.350.000

1.808.350.000

5.314.058.000

5.314.058.000
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مرسـوممرسـوم تنفيذي  تنفيذي رقم رقم 15 -  - 30  مؤر مؤرّخ في خ في 11  ربيع الثاني  ربيع الثاني
يـتـضمنيـتـضمن  s s2015 ـوافق وافق  أول فأول فـبـرايرايـر سر سـنـة ةHا Hعـام ام 1436 ا
تــــوزيـع االعــــتــــمــــادات اخملـــــصــــصــــة لــــوزيـــــر الــــفالحــــةتــــوزيـع االعــــتــــمــــادات اخملـــــصــــصــــة لــــوزيـــــر الــــفالحــــة
والتنمية الـريفية مـن مـيــزانية التسيير �ـوجـبوالتنمية الـريفية مـن مـيــزانية التسيير �ـوجـب

قانون اHالية لسنة قانون اHالية لسنة 2015.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
s(الفقرة 2 ) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

sتممHعدل واHا sاليةHا
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 14 - 10 اHــــؤرخ في 8
ربـــيع األول عـــام 1436 اHــوافق 30  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2014

s2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

sالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير الفالحة والتنمية الريفية لسنة  اخملصصة لوزير الفالحة والتنمية الريفية لسنة 2015

من ميزانية التسيير واHوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واHوزعة بالترتيب في كل باب

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـادة األولى :  اHـادة األولى :  تـــوزع االعــتـمـــادات اHــقــدر مــبــلــغــهـا
�ـائـتـY وخـمـسـة وخـمـسـY مـلـيـارا ومـائـة وواحـد مـلـيـون
وســـــبـــــعـــــة وتـــــســــــعـــــY ألف ديـــــنـــــار (255.101.097.000 دج)
واخملـــصـــصـــة لــــوزيـــر الـــفالحــــة والـــتـــنـــمـــيـــة الــــريـــفـــيـــة من
s2015 ـالــيــة لـســنـةHمــيـزانــيــة الـتــســيـيــر �ـوجـب قـانــون ا

طبقا للجدول اHلحق بهذا اHرسوم.

اHــــادة  اHــــادة  2 :  : يـــكــــلـف وزيــــر اHــــالــــيـــــة ووزيــــر الـــفـالحـــة
والـتــنـمـيــة الـريـفــيـــةs كل فـيــمـا يـخــصــهs بـتـنــفـيـــذ هــــذا
اHـرسـوم الذي ينــشـر في اجلريدة الرّسـميّة  للـجمهوريّة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 11 ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1436
اHوافق أول فبراير سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

 الفرع األول الفرع األول
اإلدارة اHركزيةاإلدارة اHركزية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اHركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اHركزية - التعويضات و اHنح اخملتلفة...........................
اإلدارة اHـركـزيـة - اHـســتـخـدمـون اHـتــعـاقـدونs الـرواتبs مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................
مجموع القسم األول

255.000.000

263.965.000

45.144.000

564.109.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )



79 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1436 هـ هـ
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 36

03 - 36

04 - 36

30 - 36

33 - 36

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اإلدارة اHركزية - ريوع حوادث العمل........................................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - اHنح العائلية.................................................

اإلدارة اHركزية - اHنح االختيارية.............................................
اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اHركزية - اHساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اإلدارة اHركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اHركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اHركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اHركزية - التكاليف اHلحقة............................................
اإلدارة اHركزية - األلبسة.........................................................
اإلدارة اHركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اHركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اHــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اHترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اHركزية - صيانة اHباني................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانات Hراكز التكوين في الغابات............................................
إعـانــات حملـمــيـات الــصـيــد - مـراكـز تــربـيــة طـيــور الـصــيـد واحلــظـائـر
الوطنية ............................................................................
إعانة للوكالة الوطنية للمحافظة على الطبيعة............................
إعانة للمعهد الوطني لإلرشاد الفالحي.......................................
إعانات للمعاهد التكنولوجية اHتوسطة الفالحية ........................

435.000

435.000

4.200.000

77.000

129.742.000

13.500.000

147.519.000

39.105.000

4.295.000

10.279.000

29.200.000

312.000

4.388.000

650.000

10.000

88.239.000

9.700.000

9.700.000

94.819.000

1.344.120.000

231.220.000

97.631.000

481.421.000
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

34 - 36

42 - 36

51 - 36

61 - 36

62 - 36

71 - 36

93 - 36

94 - 36

95 - 36

97 - 36

01 - 37

03 - 37

01 - 43

01 - 44

02 - 44

24 - 44

32 - 44

34 - 44

39 - 44

إعانات Hراكز التكوين واإلرشاد الفالحي....................................
إعانة للمدرسة الوطنية للغابات...............................................
إعانات للمعاهد التقنية لإلنتاج النباتي....................................
إعانة للمعهد الوطني حلماية النباتات........................................
إعانة للمعهد الوطني للطب البيطري ........................................
إعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب..................................
إعانة للمعهد الوطني لألراضي والسقي وصرف اHياه...................
إعانة حملافظة تنمية الفالحة في اHناطق  الصحراوية...................
إعانة للمركز الوطني Hراقبة  البذور والشتائل  واHصادقة عليها..
إعانة للمعهد التقني لتربية احليوانات......................................
مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اHركزية - اHؤتمرات و اHلتقيات.....................................
اإلدارة اHركـزية - نـفقـات تسيـير مـكاتب تـمثـيل هيـئة األ¤ اHـتحدة
لـلـتـغــذيـة والـفالحـة وهـيـئــة مـكـافـحـة اجلـراد الـصــحـراوي بـاHـنـطـقـة
الغربية..............................................................................

مجموع القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اHركزية - اHنح - تـعويضات التـدريب - الرواتب اHسبقة -
نفقات التكوين....................................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
النشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالتالنشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالت

اإلدارة اHركزية - األسواق واHعارض .........................................
اإلدارة اHركزيـة - مساهـمة في اHركـز الوطـني للتـلقيح االصـطناعي
والتحسY الوراثي..............................................................
اإلدارة اHركزية - اإلعالم واإلرشاد.............................................
مساهمة في حديقة التسلية "الوئام اHدني".................................
مساهمة في الديوان اجلزائري اHهني للحبوب ...........................
مساهمة في الغرفة الوطنية للفالحة..........................................

67.746.000

45.666.000

982.203.000

506.078.000

288.718.000

319.688.000

179.360.000

112.969.000

148.379.000

396.961.000

5.296.979.000

11.000.000

6.000.000

17.000.000

6.123.981.000

15.900.000

15.900.000

500.000

4.000.000

6.000.000

80.000.000

178.988.000.000

10.000.000
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

49 - 44

50 - 44

53 - 44

03 - 46

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

مساهمة للمعهد الوطني لألبحاث الغابية...................................

مساهمة للمعهد الوطني اجلزائري لألبحاث الزراعية...................

مساهمة للديوان الوطني اHهني للحليب....................................
مجموع القسم الرابع

القسم السادسالقسم السادس
النشاط االجتماعي - اHساعدة والتضامنالنشاط االجتماعي - اHساعدة والتضامن

تعـويض عن األمالك اخملصصة للصندوق الوطني للثورة الزراعية.
مجموع  القسم السادس
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع  اجلزئي األول

الفرع  اجلزئي الثانيالفرع  اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية التابعة للدولةاHصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط......
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة -  التعويضات واHنح اخملتلفة....
sــتـعـاقـدونHـسـتــخـدمـون اHـصـالح الـالمـركـزيـة الــتـابـعــة لـلـدولــة -  اHا
الــــــرواتـبs مــــــنـح ذات طــــــابـع عــــــائـــــــلي واشـــــــتــــــراكــــــات الـــــــضــــــمــــــان
االجتماعي..........................................................................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل..............
اHــصـــالح الـالمــركــزيــة الــتـــابــعــة لــلــدولـــة - مــعــاش اخلــدمــة واألضــرار
اجلسدية..............................................................................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - اHنح العائلية.......................

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - اHنح االختيارية...................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي...............
اHـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة الــتـــابـــعـــة لــلـــدولـــة - اHـــســاهـــمـــة في اخلـــدمــات
االجتماعية..........................................................................

مجموع القسم الثالث

425.056.000

723.610.000

43.511.000.000

223.748.166.000

1.500.000.000

1.500.000.000

225.264.066.000

231.388.047.000

4.384.222.000

4.565.310.000

507.009.000

9.456.541.000

1.700.000

11.800.000

13.500.000

210.000.000

1.152.000

2.237.384.000

232.625.000

2.681.161.000
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

01 - 31

02 - 31

03 - 31

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات....................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث...................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم...............................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف اHلحقة..................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة...............................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - اإليجار...............................
اHصـالح الالمـركـزية الـتـابعـة لـلـدولة - الـنـفقـات الـقضـائـية - نـفـقات
اخلبرة - التعويضات اHترتبة على الدولة...............................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة اHباني......................
مجموع  القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث
مجموع الفرع  اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول

الفرع الثانيالفرع الثاني
اHديرية العامة للغاباتاHديرية العامة للغابات
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHديرية العامة للغابات - الراتب الرئيسي للنشاط.....................
اHديرية العامة للغابات -  التعويضات  واHنح اخملتلفة..................
اHديـرية الـعامـة للغـابات - اHـستـخدمـون اHتـعاقدونs الـرواتبs منح
ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي......................

مجموع القسم األول

85.491.000

57.483.000

67.171.000

104.940.000

4.697.000

97.680.000

5.000.000

480.000

422.942.000

58.201.000

58.201.000

12.632.345.000

12.632.345.000

244.020.392.000

89.791.000

106.558.000

15.052.000

211.401.000
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

07 - 34

90 - 34

97 - 34

01 - 35

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اHديرية العامة للغابات - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية............

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHديرية العامة للغابات - اHنح العائلية......................................

اHديرية العامة للغابات - اHنح االختيارية..................................

اHديرية العامة للغابات - الضمان االجتماعي.............................

اHديرية العامة للغابات - اHساهمة في اخلدمات  االجتماعية.........

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اHديرية العامة للغابات - تسديد النفقات...................................

اHديرية العامة للغابات - األدوات واألثاث..................................

اHديرية العامة للغابات - اللوازم..............................................

اHديرية العامة للغابات - التكاليف اHلحقة................................

اHديرية العامة للغابات - األلبسة..............................................

......................Yالتقني YوظفHديرية العامة للغابات - ألبسة اHا

اHديرية العامة للغابات - حظيرة السيارات...............................

اHـديـريـة الـعــامـة لـلـغـابـات - الـنـفـقـات الــقـضـائـيـة - نـفـقـات اخلـبـرة -
التعويضات اHترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اHديرية العامة للغابات - صيانة اHباني.....................................

مجموع القسم اخلامس

4.000.000

4.000.000

2.750.000

50.000

50.088.000

5.346.000

58.234.000

9.266.000

918.000

2.510.000

60.000.000

212.000

249.500.000

1.500.000

10.000

323.916.000

4.619.000

4.619.000
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 37

03 - 37

01 - 43

01 - 44

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

القسم السابع القسم السابع 
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اHديرية العامة للغابات - اHؤتمرات واHلتقيات..........................
اHديرية العامة للغابات - مكافحة احلرائق - اHراقبة....................

مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اHـديـريـة الـعامـة لـلـغـابـات - اHنح - تـعـويـضـات الـتدريـب - الرواتب
اHسبقة - نفقات التكوين......................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
النشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالتالنشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالت

اHديرية العامة للغابات - اإلعالم واإلرشاد..................................
مجموع  القسم الرابع
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع  اجلزئي الثانيالفرع  اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية التابعة للدولةاHصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHصالح الالمركزية للغابات - الراتب الرئيسي للنشاط...............
اHصالح الالمركزية للغابات -  التعويضات واHنح اخملتلفة............
sالرواتب sـتعـاقدونHـستخـدمون اHـصالح الالمـركزية لـلغـابات -  اHا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اHصالح الالمركزية للغابات - ريوع حوادث العمل.......................
اHصالح الالمركزية للغابات - معاش اخلدمة  و األضرار اجلسدية....

مجموع القسم الثاني

1.350.000

5.334.000

6.684.000

608.854.000

96.000.000

96.000.000

1.000.000

1.000.000

97.000.000

705.854.000

3.370.739.000

3.327.525.000

450.495.000

7.148.759.000

2.337.000

24.900.000

27.237.000
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

12 - 35

11 - 37

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية للغابات - اHنح العائلية................................

اHصالح الالمركزية للغابات - اHنح االختيارية............................
اHصالح الالمركزية للغابات - الضمان االجتماعي.......................
اHصالح الالمركزية للغابات - اHساهمة  في اخلدمات  االجتماعية..
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اHصالح الالمركزية للغابات - تسديد النفقات.............................
اHصالح الالمركزية للغابات - األدوات واألثاث............................
اHصالح الالمركزية للغابات - اللوازم........................................
اHصالح الالمركزية للغابات  - التكاليف اHلحقة.........................
اHصالح الالمركزية للغابات - األلبسة........................................
اHصالح الالمركزية للغابات - حظيرة السيارات.........................
اHصالح الالمركزية للغابات - اإليجار........................................
اHصالح الالمركزية للـغابات - النفقات القضائية - نفقات اخلبرة -
 التعويضات اHترتبة على الدولة...........................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اHصالح الالمركزية للغابات - صيانة اHباني...............................
اHصالح الالمركزية للغابات - صيانة الغابات .............................

مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اHصالح الالمركزية للغابات - مكافحة حرائق الغابات .................

مجموع القسم السابع

مجموع  العنوان الثالث

مجموع  الفرع اجلزئي  الثاني

مجموع  الفرع  الثاني

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الفالحة والتنمية الريفيةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الفالحة والتنمية الريفية......

155.000.000

670.000

1.674.638.000

132.000.000

1.962.308.000

54.718.000

17.830.000

26.793.000

67.500.000

5.855.000

71.320.000

2.385.000

480.000

246.881.000

53.966.000

358.500.000

412.466.000

577.200.000

577.200.000

10.374.851.000

10.374.851.000

11.080.705.000

255.101.097.000
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مرسـوممرسـوم تنفيذي  تنفيذي رقم رقم 15 -  - 31  مؤر مؤرّخ في خ في 11  ربيع الثاني  ربيع الثاني
عـام ام 1436 اH اHـوافق وافق  أول فأول فـبـرايرايـر سر سـنـة ة s2015 يــتـضـمنيــتـضـمن
تـوزيع االعـتـمـادات اخملـصـصـة لـوزيـر اجملـاهـدين مـنتـوزيع االعـتـمـادات اخملـصـصـة لـوزيـر اجملـاهـدين مـن
مــيـــزانـيـة الـتـســيـيـر �ــوجـب قـانـون اHـالـيـة لـسـنـةمــيـــزانـيـة الـتـســيـيـر �ــوجـب قـانـون اHـالـيـة لـسـنـة

.2015

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
sإنّ الوزير األول

sاليةHبناء على تقرير وزير ا -
- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 85-3 و125

s(الفقرة 2 ) منه
- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

sتممHعدل واHا sاليةHا
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 14 - 10 اHــــؤرخ في 8
ربـــيع األول عـــام 1436 اHــوافق 30  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2014

s2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

sالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير اجملاهدين لسنة  اخملصصة لوزير اجملاهدين لسنة 2015 

من ميزانية التسيير واHوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واHوزعة بالترتيب في كل باب

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

02 - 32

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اHركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اHركزية - التعويضات واHنح اخملتلفة............................
اإلدارة اHـركـزيـة - اHـســتـخـدمـون اHـتــعـاقـدونs الـرواتبs مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اإلدارة اHركزية - ريوع حوادث العمل....................................
اإلدارة اHركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية....................
مجموع القسم الثاني

134.000.000

140.000.000

40.000.000

314.000.000

180.000

198.000

378.000

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــادة األولى : اHــادة األولى : تـــوزع االعـــتـــمـــادات اHـــقـــدر مـــبـــلـــغـــهــا
�ـــائـــتــــY واثــنــY وخــمــســـY مــلــيــارا وثالثـــمــائــة وثالثــة
وثالثــــY مـــلــــيــــونــــا وأربـــعــــمــــائـــة وخــــمــــســــY ألف ديــــنـــار
(252.333.450.000 دج) واخملـــصــصـــة لـــوزيـــر اجملــاهـــدين من
s2015 ـالــيــة لـســنـةHمــيـزانــيــة الـتــســيـيــر �ـوجـب قـانــون ا

طبقا للجدول اHلحق بهذا اHرسوم.

اHادة  اHادة  2 :  : يكلف وزيــر اHاليــة ووزير اجملاهدينs كل
فــيــمــا يــخــصهs بــتــنــفـيــــذ هـــذا اHــرســـوم الــذي يــنـشــر في
اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة  لـلـجـمـهـوريّـة اجلـزائـريّـة الـدّ�ـقـراطـيّة

الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 11 ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1436
اHوافق أول فبراير سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 36

02 - 36

03 - 36

04 - 36

01 - 37

03 - 37

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - اHنح العائلية.................................................

اإلدارة اHركزية - اHنح االختيارية.............................................
اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اHركزية - اHساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اإلدارة اHركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اHركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اHركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اHركزية - التكاليف اHلحقة............................................
اإلدارة اHركزية - األلبسة.........................................................
اإلدارة اHركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اHركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اHــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اHترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اHركزية - صيانة اHباني................................................

مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

اإلدارة اHــركـزيـة - إعـانــة لـسـيـر اHــركـز الـوطـني لــتـجـهـيــز مـعـطـوبي
وضحايا حرب التحرير الوطني وذوي احلقوق.........................
اإلدارة اHركزية - إعانة لسير اHتحف الوطني للمجاهد...............
اإلدارة اHركزية - إعانات Hراكز الراحة للمجاهدين......................
اإلدارة اHركزية - إعانات لتسيير اHتاحف اجلهوية للمجاهد.........

مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اHركزية - اHؤتمرات واHلتقيات......................................

اإلدارة اHركزية - مصاريف تتعلق بصنع األوسمة.......................

5.200.000

70.000

2.075.800.000

8.331.000

2.089.401.000

11.880.000

5.143.000

12.481.000

43.560.000

300.000

3.870.000

1.400.000

10.000

78.644.000

5.311.000

5.311.000

160.864.000

115.668.000

605.218.000

360.146.000

1.241.896.000

3.479.000

2.000.000



3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 8810
22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

04 - 37

05 - 37

06 - 37

08 - 37

01 - 43

02 - 43

03 - 43

01 - 44

01 - 46

02 - 46

اإلدارة اHــركـزيــة - األيــام الـتــذكــاريـة والــتـاريــخــيـة حلــرب الــتـحــريـر
الوطني.............................................................................

اإلدارة اHركزية - مصاريف تتعلق بحماية األماكن التاريخية.......

اإلدارة اHركزية - مصاريف تتعلق بجائزة أول نوفمبر 1954........

اإلدارة اHـركـزيـة - الـنفـقـات اHـتـعـلقـة بـتـحـضـير وتـنـظـيم الـذكرى 60
حلرب التحرير الوطني........................................................

مجموع القسم السابع

مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اHركزية - اHنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين ....

اإلدارة اHركزية - اHساهمة في نفقات طبع مجلة أول نوفمبر.......

اإلدارة اHــركـزيــة - اHـســاهـمــة في نــفـقــات سـيــر اHـنــظـمــات الـتي لــهـا
عالقة �عركة التحرير الوطني..............................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
النشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالتالنشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالت

اHـــســاهـــمــة في اHـــركــز الـــوطــني لـــلــدراســـات والــبـــحث حـــول احلــركــة
الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954..........................................

مجموع القسم الرابع

القسم السادسالقسم السادس
النشاط االجتماعي - اHساعدة والتضامنالنشاط االجتماعي - اHساعدة والتضامن

اإلدارة اHــركــزيــة - اHـنـح اخلــاصـة بــاجملــاهــدين وذوي حــقــوق الــشــهـداء
YعـطـوبHـتـفـجرة وذوي حـقـوقـهم وكذلك بـكـبـار اHواد اHوضحـايـا ا
............................................................YدنيHمن الضحايا ا

اإلدارة اHركزية - نفقات النقل للمجاهدين وذوي احلقوق .............

40.000.000

1.000.000

1.000.000

500.000.000

547.479.000

4.277.109.000

13.000.000

11.000.000

152.600.000

176.600.000

116.363.000

116.363.000

192.779.000.000

1.060.000.000
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

03 - 46

04 - 46

05 - 46

07 - 46

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

11 - 33

12 - 33

اإلدارة اHــركـــزيــة - نــفـــقــات الـــعالج بـــاحلــمــامـــات اHــعـــدنــيـــة واإلقــامــة
باHراكز اHعدنية للمجاهدين..................................................
اإلدارة اHـركـزيـة  - مـسـاعـدة اسـتـثـنـائـيـة لـلـمـجـاهـدين وذوي احلـقـوق
........................................................................... Yاحملتاج
اإلدارة اHــركــزيــة - نــفــقــات إعــادة رفــاة الــشــهــداء ومــعــطــوبي احلــرب
اHتوفY في اخلارج إلى الوطن وكذلك حتويلهم مابY الواليات..
التكميل التفاضلي للمعاش اHقدم للمجاهدين .............................

مجموع  القسم السادس 

مجموع  العنوان الرابع

مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية التابعة للدولةاHصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط......
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة  - التعويضات واHنح اخملتلفة....
sــتـعــاقـدونHـســتـخــدمـون اHــصـالـح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـدولــة - اHا
الرواتبs منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل..............
اHــصــالح الالمـــركــزيــة الــتــابــعــة لــلــدولــة - مــعــاش اخلــدمــة واألضــرار
اجلسدية .............................................................................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - اHنح العائلية.......................

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - اHنح االختيارية...................

170.000.000

10.000.000

500.000

52.340.000.000

246.359.500.000

246.652.463.000

250.929.572.000

455.000.000

470.000.000

107.490.000

1.032.490.000

200.000

1.300.000

1.500.000

23.473.000

500.000
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

11 - 35

19 - 35

18 - 37

19 - 37

11 - 43

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة -الضمان االجتماعي................
اHـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة الــتـــابـــعـــة لــلـــدولـــة - اHـــســاهـــمـــة في اخلـــدمــات
االجتماعية .........................................................................

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات....................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث...................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم...............................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف اHلحقة..................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة...............................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة -  اإليجار..............................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة اHباني......................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة مقابر الشهداء............

مجموع القسم اخلامس
القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة
اHــــصـــالح الـالمـــركـــزيـــة الــــتـــابـــعــــة لـــلـــدولـــة - الــــتـــعـــرف عــــلى األمـــاكن
التاريخية وصيانتها............................................................
اHـصالح الالمـركزيـة التـابعـة للـدولة - األيـام التـذكاريـة والتـاريخـية
حلرب التحرير الوطني........................................................
مجموع  القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اHـــصـــالح الـالمـــركـــزيـــة الــــتـــابـــعـــة لـــلــــدولـــة - مـــصـــاريـف الـــتـــكـــوين -
امتحانات ومسابقات..........................................................
مجموع  القسم الثالث
مجموع  العنوان الرابع
مجموع  الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير اجملاهدينمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير اجملاهدين.............................

231.250.000

27.200.000

282.423.000

13.365.000

6.000.000

8.625.000

23.050.000

680.000

4.320.000

2.750.000

58.790.000

10.975.000

8.000.000

18.975.000

2.500.000

2.400.000

4.900.000

1.399.078.000

4.800.000

4.800.000

4.800.000

1.403.878.000

252.333.450.000

252.333.450.000
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مرسـوممرسـوم تنفيذي  تنفيذي رقم رقم 15 -  - 32  مؤر مؤرّخ في خ في 11  ربيع الثاني  ربيع الثاني
يـتـضمنيـتـضمن  U U2015 ـوافق وافق  أول فأول فـبـرايرايـر سر سـنـة ةYا Yعـام ام 1436 ا
تــــوزيـع االعـــتــــمــــادات اخملــــصــــصــــة لــــوزيــــر الــــشـــؤونتــــوزيـع االعـــتــــمــــادات اخملــــصــــصــــة لــــوزيــــر الــــشـــؤون
الدينية واألوقـاف مـن مـيــزانية الـتسيير bـوجـبالدينية واألوقـاف مـن مـيــزانية الـتسيير bـوجـب

قانون اYالية لسنة قانون اYالية لسنة 2015.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Uإنّ الوزير األول
UاليةYبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورU ال سيمـا اYادتان 85-3 و125
U(الفقرة 2 ) منه

- وbقتضى القانون رقم 84-17 اYؤرخ في 8 شوال
jـتـعـلق بـقـوانـYـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واYعـام 1404 ا

UتممYعدل واYا UاليةYا
- وbــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 14 - 10 اYــــؤرخ في 8
ربـــيع األول عـــام 1436 اYــوافق 30  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2014

U2015 الية لسنةYتضمن قانون اYوا
- وbقـتـضى اYـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اYـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اYـوافق 28 أبــريل سـنـة

Uالوزير األول jتضمن تعيY2014 وا

- وbقـتـضى اYـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اYـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اYـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

Uأعضاء احلكومة jتضمن تعيYوا
Uوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اYــادة األولى : اYــادة األولى : تـــوزع االعـتــمـــادات اYــقـــدر مــبــلـــغــهـا
بـسـتـة وعــشـرين مـلـيـارا وخــمـسـمـائـة مـلــيـون وأربـعـمـائـة
وتـــــســــــعـــــة وخــــــمـــــســــــj ألف ديــــــنـــــار (26.500.459.000 دج)
واخملــــصـــصــــة لــــوزيـــر الــــشــــؤون الـــديــــنــــيـــة واألوقــــاف  من
U2015 ـالــيــة لـســنـةYـوجـب قـانــون اb مــيـزانــيــة الـتــســيـيــر

طبقا للجدول اYلحق بهذا اYرسوم.

اYــادة اYــادة 2 :  : يــكــــلف وزيــــر اYــالــــيــــة ووزيـــر الـــشـــؤون
الـــديــنــيـــة واألوقـــافU كــل فــيــمــا يـــخــصهU بــتـــنــفــيــــذ هـــذا
اYرســوم الذي يـنشـر في اجلـريدة الـرّسمـيّة  لـلجـمهـوريّة

اجلزائريّة الدyّقراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 11 ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1436
اYوافق أول فبراير سنة 2015.

عبد اYالك ساللعبد اYالك سالل

اجلدول اYلحقاجلدول اYلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير الشؤون الدينية واألوقاف لسنة  اخملصصة لوزير الشؤون الدينية واألوقاف لسنة 2015

من ميزانية التسيير واYوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واYوزعة بالترتيب في كل باب

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

02 - 32

الفرع األول الفرع األول 
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اYصالح اYركزيةاYصالح اYركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اYصالحوسائل اYصالح
القسم األولالقسم األول

اYوظفون - مرتبات العملاYوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اYركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اYركزية - التعويضات واYنح اخملتلفة............................
اإلدارة اYـركـزيـة - اYـســتـخـدمـون اYـتــعـاقـدونU الـرواتبU مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................
مجموع  القسم  األول

القسم  الثانيالقسم  الثاني
اYوظفون - اYعاشات واYنحاYوظفون - اYعاشات واYنح

اإلدارة اYركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية ...................
مجموع القسم الثاني

133.518.000

149.978.000

19.032.000

302.528.000

3.340.000

3.340.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 36

02 - 36

41 - 36

01 - 37

02 - 37

03 - 37

القسم الثالثالقسم الثالث
اYوظفون - التكاليف االجتماعيةاYوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اYركزية - اYنح العائلية.................................................

اإلدارة اYركزية - اYنح  االختيارية............................................
اإلدارة اYركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اYركزية - اYساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اYصالحاألدوات وتسيير اYصالح

اإلدارة اYركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اYركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اYركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اYركزية - التكاليف اYلحقة...........................................
اإلدارة اYركزية - األلبسة.........................................................
اإلدارة اYركزية - حظيرة  السيارات..........................................
اإلدارة اYركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اYــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات  اYترتبة على الدولة...........................................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اYركزية - صيانة اYباني................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

اإلدارة اYـركـزيـة - إعـانـات لــلـمـعـاهـد الـوطـنـيـة لــلـتـكـوين اYـتـخـصص
لألسالك اخلاصة بإدارة الشؤون الدينية واألوقاف....................
jــركـــزيــة - إعـــانــة لـــلــمـــدرســة الـــوطــنـــيـــة لــتـــكــوين وحتـــســYاإلدارة ا
مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية واألوقاف ....................
اإلدارة اYـــركـــزيـــة - إعـــانــــة لـــلـــمـــركـــز الــــثـــقـــافي اإلسـالمي بـــاجلـــزائـــر
العاصمة.............................................................................

مجموع القسم السادس
القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة
اإلدارة اYركزية - اYؤتمرات واYلتقيات......................................
اإلدارة اYركــزيـة - الـنـفـقات اYـتـعـلـقـة بتـظـاهـرة "قـسـنطـيـنـة عـاصـمة
الثقافة العربية".................................................................
اإلدارة اYــركـــزيــة - مــســـاهـــمـــة الـــدولــة في نــفــقــات صــيــانــة مــســجــد
األمير عبد القادر بقسنطينة ................................................

4.855.000

80.000

70.874.000

7.880.000

83.689.000

27.542.000

1.875.000

6.000.000

12.354.000

260.000

2.200.000

1.000.000

5.000

51.236.000

6.000.000

6.000.000

679.957.000

67.782.000

354.114.000

1.101.853.000

16.200.000

517.748.000

10.000.000
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اإلدارة اYركزية - مصاريف سيـر اللجنة الوطنية للشعائر الدينية
.................................................................... jسلمYلغير ا
اإلدارة اYركزيـة - مساهـمة الدولـة في نفقـات صيانـة اجلامع الكـبير
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مجموع القسم السابع
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العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثانيالقسم الثاني
النشاط الدوليالنشاط الدولي

اإلدارة اYركزية - النشاط الدولي..............................................
اإلدارة اYـركـزية - نـفـقـات تأطـيـر الـنـشاط الـديـني والـثقـافي لـفـائدة
اYهاجرين ...........................................................................

مجموع القسم الثاني
القسم الثالثالقسم الثالث

النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي
اإلدارة اYــــركـــزيـــة - مـــصـــاريف طــــبع اYـــصـــحف الــــشـــريف والـــكـــتب
واYنشورات الدينية............................................................
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وإحياء التراث اإلسالمي.......................................................
اإلدارة اYـــركـــزيـــة  - نـــفـــقــات حتـــســـj مـــســـتـــوى مـــســتـــخـــدمي وزارة
الشؤون الدينية واألوقاف وجتديد معلوماتهم..........................
اإلدارة اYركزية - نفقات إعداد مجلة "رسالة اYسجد" ..................
اإلدارة اYركزية - نفقات تنظيـم األسبــوع الوطــني للقـرآن الكـر�
اإلدارة اYركـزية - مسـاهمة الدولة في تسيير مؤسـسات اYـسجد..
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6.000.000

5.000.000

554.948.000

2.103.594.000

206.000.000

500.000.000

706.000.000

200.000.000

50.000.000

25.000.000

15.000.000

14.000.000

20.000.000
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30.000.000
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1.130.000.000
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UــتـعــاقـدونYـســتـخــدمـون اYــصـالـح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـدولــة - اYا
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القسم الثانيالقسم الثاني
اYوظفون - اYعاشات واYنحاYوظفون - اYعاشات واYنح
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اجلسدية..............................................................................
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االجتماعية..........................................................................
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8.414.710.000

582.366.000

17.545.076.000

32.000

103.000.000

103.032.000

735.320.000

500.000

4.240.677.000

505.669.000

5.482.166.000

40.788.000

4.320.000

13.903.000

40.800.000

1.250.000

9.600.000

1.630.000

300.000

112.591.000

24.000.000

24.000.000

23.266.865.000

23.266.865.000

26.500.459.000

26.500.459.000



95 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1436 هـ هـ
22 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2015 م

مرسـوممرسـوم تنفيذي  تنفيذي رقم رقم 15 -  - 33  مؤر مؤرّخ في خ في 11  ربيع الثاني  ربيع الثاني
عـام ام 1436 اY اYـوافق وافق  أول فأول فـبـرايرايـر سر سـنـة ة U2015 يــتـضـمنيــتـضـمن
تــوزيع االعــتـمـادات اخملــصـصــة لـوزيــر الـتــجـارة مـنتــوزيع االعــتـمـادات اخملــصـصــة لـوزيــر الـتــجـارة مـن
مــيـــزانـيـة الـتـســيـيـر bــوجـب قـانـون اYـالـيـة لـسـنـةمــيـــزانـيـة الـتـســيـيـر bــوجـب قـانـون اYـالـيـة لـسـنـة

.2015

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Uإنّ الوزير األول

UاليةYبناء على تقرير وزير ا -
- وبـناء على الـدستـورU ال سيمـا اYادتان 85-3 و125

U(الفقرة 2 ) منه
- وbقتضى القانون رقم 84-17 اYؤرخ في 8 شوال
jـتـعـلق بـقـوانـYـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واYعـام 1404 ا

UتممYعدل واYا UاليةYا
- وbــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 14 - 10 اYــــؤرخ في 8
ربـــيع األول عـــام 1436 اYــوافق 30  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2014

U2015 الية لسنةYتضمن قانون اYوا
- وbقـتـضى اYـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اYـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اYـوافق 28 أبــريل سـنـة

Uالوزير األول jتضمن تعيY2014 وا

اجلدول اYلحقاجلدول اYلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير التجارة لسنة  اخملصصة لوزير التجارة لسنة 2015

من ميزانية التسيير واYوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واYوزعة بالترتيب في كل باب

- وbقـتـضى اYـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اYـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اYـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

Uأعضاء احلكومة jتضمن تعيYوا
Uوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اYـادة األولى :  اYـادة األولى :  تـــوزع االعــتـمـــادات اYــقــدر مــبــلــغــهـا
بأربعـة وعشرين مـليارا ومائـتj وستـة وسبعj مـليونا
وثــالثـــــــــمــــــــــائـــــــــــة وخـــــــــمـــــــــســـــــــة وأربــــــــــعـــــــــj ألـف ديـــــــــنـــــــــار
(24.276.345.000 دج) واخملــــصــــصــــة لـــــوزيــــر الــــتــــجــــارة من
U2015 ـالــيــة لـســنـةYـوجـب قـانــون اb مــيـزانــيــة الـتــســيـيــر

طبقا للجدول اYلحق بهذا اYرسوم.

اYـادة  اYـادة  2 :  : يـكـلف وزيــر اYـاليــة ووزيـر الـتـجارةU كل
فــيــمــا يــخــصهU بــتــنــفـيــــذ هـــذا اYــرســـوم الــذي يــنـشــر في
اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة  لـلـجـمـهـوريّـة اجلـزائـريّـة الـدyّـقـراطـيّة

الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 11 ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1436
اYوافق أول فبراير سنة 2015.

عبد اYالك ساللعبد اYالك سالل

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اYصالح اYركزيةاYصالح اYركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اYصالحوسائل اYصالح
القسم األولالقسم األول

اYوظفون - مرتبات العملاYوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اYركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اYركزية - التعويضات واYنح اخملتلفة...........................
اإلدارة اYـركـزيـة - اYـســتـخـدمـون اYـتــعـاقـدونU الـرواتبU مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................

مجموع القسم األول

240.000.000

264.000.000

37.000.000

541.000.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33
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04 - 33

01 - 34
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03 - 34

04 - 34

05 - 34

06 - 34

90 - 34
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97 - 34

01 - 35

01 - 36

09 - 36

10 - 36

القسم الثانيالقسم الثاني
اYوظفون - اYعاشات  واYنحاYوظفون - اYعاشات  واYنح

اإلدارة اYركزية - ريوع حوادث العمل........................................
اإلدارة اYركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية.......................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اYوظفون - التكاليف االجتماعيةاYوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اYركزية - اYنح  العائلية................................................

اإلدارة اYركزية - اYنح االختيارية.............................................
اإلدارة اYركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اYركزية - اYساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اYصالحاألدوات وتسيير اYصالح

اإلدارة اYركزية -  تسديد النفقات.............................................
اإلدارة اYركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اYركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اYركزية - التكاليف اYلحقة............................................
اإلدارة اYركزية - األلبسة.........................................................
اإلدارة اYركزية - النفقات اYرتبطة بإعداد وطبع اYطويات...........
اإلدارة اYركزية - حظيرة السيارات..........................................
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اYساهمة في غرف التجارة والصناعة........................................
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اYوظفون - مرتبات العملاYوظفون - مرتبات العمل
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اYوظفون - التكاليف االجتماعيةاYوظفون - التكاليف االجتماعية
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اYوظفون - التكاليف االجتماعيةاYوظفون - التكاليف االجتماعية

اYديريات اجلهوية للتجارة - اYنح العائلية.................................

58.000.000

9.000.000

10.000

339.140.000

79.400.000

79.400.000

12.294.994.000

12.294.994.000

260.000.000

280.000.000

39.000.000

579.000.000

15.000

15.000

7.000.000



3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10010
22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

22 - 33

23 - 33

24 - 33

21 - 34

22 - 34

23 - 34

24 - 34

25 - 34

92 - 34

94 - 34

98 - 34

21 - 35

21 - 43

اYديريات اجلهوية للتجارة - اYنح االختيارية.............................
اYديريات اجلهوية للتجارة - الضمان االجتماعي.........................
اYديريات اجلهوية للتجارة - اYساهمة في اخلدمات االجتماعية......

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اYصالحاألدوات وتسيير اYصالح
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مرسـوممرسـوم تنفيذي  تنفيذي رقم رقم 15 -  - 34  مؤر مؤرّخ في خ في 11  ربيع الثاني  ربيع الثاني
عـام ام 1436 اY اYـوافق وافق  أول فأول فـبـرايرايـر سر سـنـة ة U2015 يــتـضـمنيــتـضـمن
تـــوزيـع االعــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة لــوزيـــر الـــنـــقل مـنتـــوزيـع االعــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة لــوزيـــر الـــنـــقل مـن
مــيـــزانـيـة الـتـســيـيـر bــوجـب قـانـون اYـالـيـة لـسـنـةمــيـــزانـيـة الـتـســيـيـر bــوجـب قـانـون اYـالـيـة لـسـنـة

.2015

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Uإنّ الوزير األول

UاليةYبناء على تقرير وزير ا -
- وبـناء على الـدستـورU ال سيمـا اYادتان 85-3 و125

U(الفقرة 2 ) منه
- وbقتضى القانون رقم 84-17 اYؤرخ في 8 شوال
jـتـعـلق بـقـوانـYـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واYعـام 1404 ا

UتممYعدل واYا UاليةYا
- وbــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 14 - 10 اYــــؤرخ في 8
ربـــيع األول عـــام 1436 اYــوافق 30  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2014

U2015 الية لسنةYتضمن قانون اYوا
- وbقـتـضى اYـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اYـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اYـوافق 28 أبــريل سـنـة

Uالوزير األول jتضمن تعيY2014 وا

اجلدول اYلحقاجلدول اYلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير النقل لسنة  اخملصصة لوزير النقل لسنة 2015

من ميزانية التسيير واYوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واYوزعة بالترتيب في كل باب

- وbقـتـضى اYـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اYـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اYـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

Uأعضاء احلكومة jتضمن تعيYوا
Uوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اYـادة األولى :  اYـادة األولى :  تـــوزع االعــتـمـــادات اYــقــدر مــبــلــغــهـا
بـاثني عـشـر ملـيارا وخـمسـمائـة وتسـعة وأربـعj مـليـونا
ومــائــة وتــســعــة وثالثــj ألف ديــنـار (12.549.139.000 دج)
واخملـصصـة لـوزيـر النـقل  من مـيـزانيـة الـتـسيـيـر bوجب
قـانــون اYــالــيـة لــســنـة U2015 طـبــقــا لـلــجــدول اYـلــحق بــهـذا

اYرسوم.

اYــادة اYــادة 2 :  : يـــكـــلف وزيــــر اYــالـــيــــة ووزيـــر الــنـــقلU كل
فــيــمــا يــخــصهU بــتــنــفـيــــذ هـــذا اYــرســـوم الــذي يــنـشــر في
اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة  لـلـجـمـهـوريّـة اجلـزائـريّـة الـدyّـقـراطـيّة

الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 11 ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1436
اYوافق أول فبراير سنة 2015.

عبد اYالك ساللعبد اYالك سالل

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اYصالح اYركزيةاYصالح اYركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اYصالح وسائل اYصالح 
القسم األولالقسم األول

اYوظفون - مرتبات العملاYوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اYركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اYركزية - التعويضات واYنح اخملتلفة............................
اإلدارة اYـركـزيـة - اYـســتـخـدمـون اYـتــعـاقـدونU الـرواتبU مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................
مجموع القسم األول

180.000.000

170.000.000

22.000.000

372.000.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

96 - 34

01 - 35

القسم الثانيالقسم الثاني
اYوظفون - اYعاشات واYنحاYوظفون - اYعاشات واYنح

اإلدارة اYركزية - ريوع حوادث العمل........................................

اإلدارة اYركزية - معاش اخلدمة واألضراراجلسدية........................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اYوظفون - التكاليف االجتماعيةاYوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اYركزية - اYنح العائلية.................................................

اإلدارة اYركزية - اYنح االختيارية.............................................

اإلدارة اYركزية - الضمان االجتماعي.........................................

اإلدارة اYركزية - اYساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اYصالحاألدوات وتسيير اYصالح

اإلدارة اYركزية - تسديدالنفقات...............................................

اإلدارة اYركزية - األدوات واألثاث.............................................

اإلدارة اYركزية - اللوازم.........................................................

اإلدارة اYركزية - التكاليف اYلحقة............................................

اإلدارة اYركزية - األلبسة.........................................................

اإلدارة اYركزية - حظيرة السيارات..........................................

اإلدارة اYركزية - اإليجار.........................................................

اإلدارة اYـــركــزيـــة - الــنـــفـــقــات الـــقــضـــائــيـــة - نــفـــقــات اخلـــبــــــــــــرة -
التعويضات اYترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اYركزية - صيانة اYباني................................................

مجموع القسم اخلامس

100.000

870.000

970.000

4.000.000

90.000

87.500.000

9.050.000

100.640.000

21.500.000

2.000.000

107.000.000

33.660.000

368.000

1.395.000

1.000.000

10.000

166.933.000

9.680.000

9.680.000
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اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 36

02 - 36

03 - 36

04 - 36

05 - 36

06 - 36

07 - 36

08 - 36

01 - 37

05 - 37

01 - 43

01 - 44

02 - 44

03 - 44

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة Yعهد خصائص اYياه واألحوال اجلوية والتكوين  واألبحاث....

إعانة للمركز الوطني للوقاية واألمن عبر الطرق........................
إعانة للمدرسة الوطنية العليا للبحرية......................................
إعانة للمعهد العالي للتكوين في السكك احلديدية........................
إعانة للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري.................
إعانة للمدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريb jستغا�.....
إعانة للمدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريj ببجاية.......
إعانة للمركز الوطني لرخص السياقة........................................

مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اYركزية - اYؤتمرات واYلتقيات......................................
اإلدارة اYركزية - تمويل برنامج الدعم لقطاع النقل.....................

مجموع  القسم السابع

مجموع العنوان  الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اYركزية - اYنح - تـعويضات التـدريب - الرواتب اYسبقة -
نفقات التكوين....................................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
النشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالتالنشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالت

االتفاقية بj الدولة والشركة الوطنية للسكك احلديدية................
اYساهمة واالشتراك في الهيئات الدولية غير احلكومية...............
مساهمة الدولة في مؤسسات تسيير اYصالح اYطارية.................

60.000.000

20.000.000

118.257.000

64.106.000

55.000.000

25.000.000

20.000.000

485.000.000

847.363.000

500.000

92.500.000

93.000.000

1.590.586.000

40.000.000

40.000.000

5.000.000.000

1.000.000

39.900.000
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اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

06 - 44

07 - 44

08 - 44

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

11 - 33

12 - 33

مساهمة في الديوان الوطني لألحوال اجلوية..............................

مساهمة في اYؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات...........

مــسـاهــمــة فـي  شـركــة اخلــطــوط اجلــويــة اجلــزائــريــة في إطــار تــنــفــيـذ
تبعات اYرفق العام..............................................................

مجموع  القسم  الرابع

مجموع  العنوان  الرابع

مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اYصالح الالمركزية التابعة للدولةاYصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اYصالحوسائل اYصالح
القسم األولالقسم األول

اYوظفون - مرتبات العملاYوظفون - مرتبات العمل

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط......
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة  - التعويضات واYنح اخملتلفة....
UــتـعــاقـدونYـســتـخــدمـون اYــصـالـح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـدولــة - اYا
الرواتبU منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اYوظفون - اYعاشات واYنحاYوظفون - اYعاشات واYنح

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل..............
اYــصـــالح الالمـــركــزيــة الـــتــابــعـــة لــلــدولـــة - مــعــاش اخلـــدمــة واألضــرار
اجلسدية..............................................................................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اYوظفون - التكاليف االجتماعيةاYوظفون - التكاليف االجتماعية

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - اYنح العائلية.......................

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - اYنح االختيارية...................

158.000.000

5.500.000

4.000.000.000

9.204.400.000

9.244.400.000

10.834.986.000

600.000.000

560.000.000

105.500.000

1.265.500.000

36.000

2.500.000

2.536.000

38.000.000

240.000
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اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

11 - 43

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي...............
اYـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة الــتـــابـــعـــة لــلـــدولـــة - اYـــســاهـــمـــة في اخلـــدمــات
االجتماعية..........................................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اYصالحاألدوات وتسيير اYصالح

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديدالنفقات.....................
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة- األدوات واألثاث....................
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم...............................
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف اYلحقة..................
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة- األلبسة................................
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات................
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - اإليجار...............................
اYصـالح الالمـركـزية الـتـابعـة لـلـدولة - الـنـفقـات الـقضـائـية - نـفـقات
اخلبــرة - التعويضات اYترتبة على الدولة..............................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة اYباني......................
مجموع  القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - نفقات التكوين....................

مجموع القسم الثالث

مجموع  العنوان الرابع

مجموع  الفرع اجلزئي الثاني

مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير النقل....................مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير النقل....................

290.000.000

40.000.000

368.240.000

22.000.000

6.000.000

8.250.000

16.000.000

1.577.000

5.000.000

1.400.000

50.000

60.277.000

11.600.000

11.600.000

1.708.153.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

1.714.153.000

12.549.139.000

12.549.139.000
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مرسـوممرسـوم تنفيذي  تنفيذي رقم رقم 15 -  - 35  مؤر مؤرّخ في خ في 11  ربيع الثاني  ربيع الثاني
يـتـضمنيـتـضمن  U U2015 ـوافق وافق  أول فأول فـبـرايرايـر سر سـنـة ةYا Yعـام ام 1436 ا
تـوزيع االعـتـمـادات اخملـصـصة لـوزيـر اYـوارد اYـائـيةتـوزيع االعـتـمـادات اخملـصـصة لـوزيـر اYـوارد اYـائـية
مـن مـــيــــزانــيــة الــتــســيــيــر bـــوجـب قــانــون اYــالــيـةمـن مـــيــــزانــيــة الــتــســيــيــر bـــوجـب قــانــون اYــالــيـة

لسنة لسنة 2015.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

Uإنّ الوزير األول
UاليةYبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورU ال سيمـا اYادتان 85-3 و125
U(الفقرة 2 ) منه

- وbقتضى القانون رقم 84-17 اYؤرخ في 8 شوال
jـتـعـلق بـقـوانـYـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واYعـام 1404 ا

UتممYعدل واYا UاليةYا
- وbــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 14 - 10 اYــــؤرخ في 8
ربـــيع األول عـــام 1436 اYــوافق 30  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2014

U2015 الية لسنةYتضمن قانون اYوا
- وbقـتـضى اYـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اYـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اYـوافق 28 أبــريل سـنـة

Uالوزير األول jتضمن تعيY2014 وا

اجلدول اYلحقاجلدول اYلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير اYوارد اYائية لسنة  اخملصصة لوزير اYوارد اYائية لسنة 2015 من ميزانية التسيير واYوزعة بالترتيب في كل بابن ميزانية التسيير واYوزعة بالترتيب في كل باب

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

81 - 31

82 - 31

01 - 32

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اYصالح اYركزيةاYصالح اYركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اYصالح وسائل اYصالح 
القسم األولالقسم األول

اYوظفون - مرتبات العملاYوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اYركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اYركزية - التعويضات واYنح اخملتلفة...........................
اإلدارة اYـركـزيـة - اYـســتـخـدمـون اYـتــعـاقـدونU الـرواتبU مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................
اإلدارة اYركزية - اYوظفون اYتعاونون - األجور الرئيسية.........
اإلدارة اYــركــزيــة - اYــوظـفــون اYــتــعــاونـون - الــتــعــويــضــات واYـنح
اخملتلفة............................................................................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اYوظفون - اYعاشات واYنحاYوظفون - اYعاشات واYنح

اإلدارة اYركزية - ريوع حوادث العمل.....................................
مجموع القسم الثاني

194.930.000

225.400.000

64.500.000

355.000

250.000

485.435.000

300.000

300.000

- وbقـتـضى اYـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اYـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اYـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

Uأعضاء احلكومة jتضمن تعيYوا
Uوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اYـادة  األولى :  اYـادة  األولى :  تــوزع االعـتـمـــادات اYـقــدر مـبــلــغـهـا
بـواحـد وعـشـرين مـلـيـارا ومائـة وأربـعـة وأربـعـj مـلـيـونا
وأربــــــــــعـــــــــمـــــــــائــــــــــة واثــــــــنـــــــــj وتــــــــســــــــعـــــــــj ألـف ديــــــــنــــــــار
(21.144.492.000 دج) واخملصصـة لوزير اYوارد اYائية من
U2015 ـالــيــة لـســنـةYـوجـب قـانــون اb مــيـزانــيــة الـتــســيـيــر

طبقا للجدول اYلحق بهذا اYرسوم.
اYــــادة اYــــادة 2 :  : يـــــكــــلــف وزيـــــر اYـــــالــــيــــــة ووزيـــــر اYــــوارد
اYـائــيـةU كـل فـيــمـا يــخـصهU بـتــنـفــيـــذ هــذا اYــرســوم الـذي
يــنــشـر فـي اجلــريـدة الــرّســمــيّــة  لــلــجــمــهــوريّــة اجلــزائــريّـة

الدyّقراطيّة الشّعبيّة.
حــــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 11 ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1436

اYوافق أول فبراير سنة 2015.
عبد اYالك ساللعبد اYالك سالل

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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22 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

97 - 34

01 - 35

04 - 36

07 - 36

03 - 37

04 - 37

05 - 37

06 - 37

القسم الثالثالقسم الثالث
اYوظفون - التكاليف االجتماعيةاYوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اYركزية - اYنح العائلية.................................................

اإلدارة اYركزية - اYنح االختيارية.............................................
اإلدارة اYركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اYركزية - اYساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اYصالحاألدوات وتسيير اYصالح

اإلدارة اYركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اYركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اYركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اYركزية  - التكاليف اYلحقة...........................................
اإلدارة اYركزية - األلبسة.........................................................
اإلدارة اYركزية -  حظيرة  السيارات.........................................
اإلدارة اYــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اYترتبة على  الدولة...........................................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اYركزية - صيانة اYباني................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للوكالة الوطنية للموارد اYائية........................................
إعانة للمعهد الوطني لتحسj اYستوى في التجهيز...................
مجموع القسم السادس

القسم السابع القسم السابع 
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اYركزية - اYؤتمرات و اYلتقيات.....................................
اإلدارة اYـركزيـة - حـمايـة اYـنشـآت االسـتـراتيـجـية - مـخـصص مالي
yنح للوكالة الوطنية للسدود والتحويالت..............................
اإلدارة اYـركزيـة - حـمايـة اYـنشـآت االسـتـراتيـجـية - مـخـصص مالي
yنح للديوان الوطني للتطهير..............................................
اإلدارة اYركـزية - حـمايـة اYنـشـآت االستـراتيـجيـة  - مخـصص مالي
yنح للجزائرية للمياه.........................................................
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

4.000.000

50.000

105.245.000

12.772.000

122.067.000

35.000.000

5.000.000

7.000.000

100.000.000

660.000

3.000.000

20.000

150.680.000

15.214.000

15.214.000

473.200.000

80.000.000

553.200.000

2.000.000

1.677.773.000

86.112.000

1.258.107.000

3.023.992.000

4.350.888.000



3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10810
22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 43

02 - 44

04 - 44

06 - 44

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اYركزية - اYنح - تـعويضات التـدريب - الرواتب اYسبقة -
نفقات التكوين....................................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
النشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالتالنشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالت

اإلدارة اYركزية - اYساهمة في اجلزائرية للمياه..........................
اإلدارة اYـــــركـــــزيــــة - اYـــــســـــاهـــــمـــــة في الـــــديـــــوان الـــــوطـــــني لـــــلـــــســـــقي
والصرف............................................................................
اإلدارة اYركزية - اYساهمة في الديوان الوطني للتطهير.............
مجموع  القسم الرابع
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اYصالح الالمركزية التابعة للموارد اYائيةاYصالح الالمركزية التابعة للموارد اYائية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اYصالحوسائل اYصالح
القسم األولالقسم األول

اYوظفون - مرتبات العملاYوظفون - مرتبات العمل
اYـصــالح الالمـركــزيـة الــتـابـعــة لـلــمـوارد اYــائـيـة - الــراتب الـرئــيـسي
للنشاط..............................................................................
اYصـالح الالمـركزيـة الـتابـعـة للـمـوارد اYائـيـة  - التـعويـضـات واYنح
اخملتلفة...............................................................................
اYـــصـــالح الالمـــركــزيـــة الـــتـــابــعـــة لـــلــمـــوارد اYـــائــيـــة - اYـــســتـــخـــدمــون
اYتعاقدونU الـرواتبU منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان
االجتماعي .........................................................................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اYوظفون - اYعاشات واYنحاYوظفون - اYعاشات واYنح

اYـــصـــالح الـالمـــركـــزيـــة الـــتـــابـــعـــة لـــلـــمـــوارد اYـــائـــيـــة - ريـــوع حــوادث
العمل.................................................................................
اYـــصـــالح الالمـــركــزيـــة الـــتــابـــعــة لـــلـــمــوارد اYـــائــيـــة - مـــعــاش اخلـــدمــة
واألضرار اجلسدية...............................................................
مجموع القسم الثاني

27.000.000

27.000.000

4.000.000.000

1.000.000.000

2.500.000.000

7.500.000.000

7.527.000.000

11.877.888.000

2.942.080.000

3.275.744.000

861.420.000

7.079.244.000

3.300.000

12.000.000

15.300.000
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22 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

11 - 43

القسم الثالثالقسم الثالث
اYوظفون - التكاليف االجتماعيةاYوظفون - التكاليف االجتماعية

اYصالح الالمركزية التابعة للموارد اYائية - اYنح العائلية...........
اYصالح الالمركزية التابعة للموارد اYائية - اYنح االختيارية........
اYصالح الالمركزية التابعة للموارد اYائية - الضمان االجتماعي...
اYصالح الالمركزية الـتابعة للموارد اYائية - اYساهمة في اخلدمات
االجتماعية.........................................................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اYصالحاألدوات وتسيير اYصالح

اYصالح الالمركزية التابعة للموارد اYائية - تسديد النفقات........
اYصالح الالمركزية التابعة للموارد اYائية - األدوات واألثات........
اYصالح الالمركزية التابعة للموارد اYائية - اللوازم....................
اYصالح الالمركزية التابعة للموارد اYائية - التكاليف اYلحقة......
اYصالح الالمركزية التابعة للموارد اYائية - األلبسة...................
اYصالح الالمركزية التابعة للموارد اYائية - حظيرة السيارات.....
اYصالح الالمركزية التابعة للموارد اYائية - اإليجار....................
اYصـالح الالمركزيـة التـابعة لـلمـوارد اYائيـة - النـفقات الـقضـائية -
نفقات اخلبرة - التعويضات اYترتبة على الدولة......................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اYــــصـــالــح الــالمــــركـــزيـــــة الـــتـــابــــعـــة لــــلـــمــوارد اYـــائــيــة - صـــيــانــة
اYباني ..............................................................................
مجموع القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اYصالح الالمركزية التابعة للموارد اYائية - نفقات التكوين.........
مجموع القسم الثالث
مجموع  العنوان الرابع
مجموع  الفرع اجلزئي الثاني
مجموع  الفرع األول

مـجـمـوع االعـتـمـادات اYـخـصـصـة لـوزيــر اYوارد اYائيةمـجـمـوع االعـتـمـادات اYـخـصـصـة لـوزيــر اYوارد اYائية.............

125.000.000

960.000

1.557.656.000

155.126.000

1.838.742.000

76.000.000

28.000.000

45.000.000

80.000.000

8.225.000

29.138.000

1.350.000

480.000

268.193.000

55.125.000

55.125.000

9.256.604.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

9.266.604.000

21.144.492.000

21.144.492.000
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مرسـوممرسـوم تنفيذي  تنفيذي رقم رقم 15 -  - 36  مؤر مؤرّخ في خ في 11  ربيع الثاني  ربيع الثاني
عـام ام 1436 اY اYـوافق وافق  أول فأول فـبـرايرايـر سر سـنـة ة U2015 يــتـضـمنيــتـضـمن
تــــوزيع االعــــتــــمــــادات اخملــــصــــصــــة لــــوزيــــر األشــــغــــالتــــوزيع االعــــتــــمــــادات اخملــــصــــصــــة لــــوزيــــر األشــــغــــال
الـعمـوميـة مـن مـيـــزانيـة التـسيـير bـوجــب قانونالـعمـوميـة مـن مـيـــزانيـة التـسيـير bـوجــب قانون

اYالية لسنة اYالية لسنة 2015.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Uإنّ الوزير األول
UاليةYبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورU ال سيمـا اYادتان 85-3 و125
U(الفقرة 2 ) منه

- وbقتضى القانون رقم 84-17 اYؤرخ في 8 شوال
jـتـعـلق بـقـوانـYـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واYعـام 1404 ا

UتممYعدل واYا UاليةYا
- وbــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 14 - 10 اYــــؤرخ في 8
ربـــيع األول عـــام 1436 اYــوافق 30  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2014

U2015 الية لسنةYتضمن قانون اYوا
- وbقـتـضى اYـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اYـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اYـوافق 28 أبــريل سـنـة

Uالوزير األول jتضمن تعيY2014 وا

- وbقـتـضى اYـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اYـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اYـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

Uأعضاء احلكومة jتضمن تعيYوا
Uوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اYــادة األولى : اYــادة األولى : تـــوزع االعـــتـــمـــادات اYـــقـــدر مـــبـــلـــغـــهــا
بـــتـــســـعـــة عـــشـــر مــــلـــيـــارا وتـــســـعـــمـــائــــة وثالثـــj مـــلـــيـــونـــا
وســـــبــــعــــمـــــائــــة وســــتــــj ألـف ديــــنــــار (19.930.760.000 دج)
واخملـــصـــصــة لـــوزيـــر األشــغـــال الـــعــمـــومـــيـــة من مــيـــزانـــيــة
التسيير bوجب قانون اYالية لسنة U2015 طبقا للجدول

اYلحق بهذا اYرسوم.

اYــــادة اYــــادة 2 :  : يـــكــــلـف وزيـــــر اYـــالــــيـــــة ووزيــــر األشــــغـــال
الـعــمـومــيـةU كل فــيـمــا يـخــصــهU بـتــنـفــيـــذ هـــــذا اYـرســوم
الذي ينــشر في اجلريـدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة

الدyّقراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 11 ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1436
اYوافق أول فبراير سنة 2015.

عبد اYالك ساللعبد اYالك سالل

اجلدول اYلحقاجلدول اYلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير األشغال العمومية لسنة  اخملصصة لوزير األشغال العمومية لسنة 2015
من ميزانية التسيير واYوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واYوزعة بالترتيب في كل باب

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول
اإلدارة اYركزيةاإلدارة اYركزية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اYصالح اYركزيةاYصالح اYركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اYصالحوسائل اYصالح
القسم األولالقسم األول

اYوظفون - مرتبات العملاYوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اYركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اYركزية - التعويضات واYنح اخملتلفة ...........................
اإلدارة اYـركـزيـة - اYـســتـخـدمـون اYـتــعـاقـدونU الـرواتبU مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................

مجموع القسم األول

163.000.000

175.000.000

28.000.000

366.000.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

24 - 36

03 - 37

القسم الثانيالقسم الثاني
اYوظفون - اYعاشات واYنحاYوظفون - اYعاشات واYنح

اإلدارة اYركزية - ريوع حوادث العمل........................................
اإلدارة اYركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية.......................

مجموع القسم الثاني
القسم الثالثالقسم الثالث

اYوظفون - التكاليف االجتماعيةاYوظفون - التكاليف االجتماعية
اإلدارة اYركزية - اYنح العائلية.................................................
اإلدارة اYركزية - اYنح االختيارية.............................................
اإلدارة اYركزية - الضمان االجتماعي........................................
اإلدارة اYركزية - اYساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اYصالحاألدوات وتسيير اYصالح

اإلدارة اYركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اYركزية - األدوات و األثاث............................................
اإلدارة اYركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اYركزية - التكاليف اYلحقة............................................
اإلدارة اYركزية - األلبسة.........................................................
اإلدارة اYركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اYركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اYــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اYترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اYركزية - صيانة اYباني ومنشآتها التقنية......................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للديوان الوطني لإلشارة البحرية.....................................
مجموع القسم السادس

القسم السابع القسم السابع 
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اYركزية - اYؤتمرات واYلتقيات .....................................
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

800.000

20.000

820.000

2.300.000

45.000

84.500.000

9.500.000

96.345.000

25.988.000

7.000.000

6.000.000

18.000.000

450.000

2.000.000

500.000

4.000

59.942.000

9.261.000

9.261.000

220.002.000

220.002.000

9.000.000

9.000.000

761.370.000
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اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 43

01 - 44

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اYركزية - اYنح - تـعويضات التـدريب - الرواتب اYسبقة -
نفقات التكوين....................................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابع القسم الرابع 
النشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالتالنشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالت

اإلدارة اYـركـزيـة - اYسـاهـمـة واالشـتـراك في الـهـيـئـات الـدولـيـة غـير
احلكومية............................................................................
مجموع  القسم الرابع
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
اYصالح الالمركزية التابعة لألشغال العموميةاYصالح الالمركزية التابعة لألشغال العمومية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اYصالحوسائل اYصالح
القسم األولالقسم األول

اYوظفون - مرتبات العملاYوظفون - مرتبات العمل

اYصالح الالمـركزية الـتابعـة لألشغال الـعمومـية - الراتب الـرئيسي
للنشاط .............................................................................
اYــصــالح الالمــركـزيــة الــتــابـعــة لألشــغـال الــعــمــومـيــة - الــتـعــويــضـات
واYنح اخملتلفة .....................................................................
اYــصـالـح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لألشــغـال الــعـمــومـيــة - اYـســتـخــدمـون
اYتعاقدونU الـرواتبU منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان
االجتماعي..........................................................................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اYوظفون - اYعاشات واYنحاYوظفون - اYعاشات واYنح

اYــصـالح الـالمـركــزيــة الـتــابــعـة لألشــغــال الـعــمــومـيــة - ريــوع حـوادث
العمل.................................................................................
اYـصـالـح الالمـركـزيــة الـتــابـعـة لألشــغـال الــعـمـومــيـة - مـعــاش اخلـدمـة
واألضرار اجلسدية................................................................

مجموع القسم الثاني

28.000.000

28.000.000

590.000

590.000

28.590.000

789.960.000

2.950.000.000

2.680.000.000

9.100.000.000

14.730.000.000

9.870.000

22.470.000

32.340.000
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اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

12 - 37

13 - 37

القسم الثالثالقسم الثالث
اYوظفون - التكاليف االجتماعيةاYوظفون - التكاليف االجتماعية

اYصالح الالمركزية التابعة لألشغال العمومية - اYنح العائلية......

اYصالح الالمركزية التابعة لألشغال العمومية - اYنح االختيارية..
اYـــصـــالح الالمــــركـــزيـــة الـــتـــابـــعـــة لألشــــغـــال الـــعـــمـــومـــيـــة - الـــضـــمـــان
االجتماعي..........................................................................
اYــصــالح الالمـركــزيــة الـتــابـعــة لألشــغـال الــعـمــومـيــة - اYــسـاهــمـة في
اخلدمات االجتماعية.............................................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اYصالحاألدوات وتسيير اYصالح

اYصالح الالمركزية التابعة لألشغال العمومية - تسديدالنفقات....
اYصالح الالمركزية التابعة لألشغال العمومية - األدوات واألثاث...
اYصالح الالمركزية التابعة لألشغال العمومية - اللوازم...............
اYصالح الالمركزية التابعة لألشغال العمومية - التكاليف اYلحقة.
اYصالح الالمركزية التابعة لألشغال العمومية - األلبسة..............
اYصالح الالمركزية التابعة لألشغال العمومية - حظيرة السيارات
اYصالح الالمركزية التابعة لألشغال العمومية - اإليجار..............
اYـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة الـــتـــابـــعـــة لألشـــغـــال الــعـــمـــومـــيـــة - الـــنـــفـــقــات
القضائية - نفقات اخلبرة - التعويضات اYترتبة على الدولة.....

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اYصالح الالمركزية التابعة لألشغال العمومية - صيانة اYباني ....
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اYــصــالح الالمـركــزيــة الـتــابـعــة لألشــغـال الــعـمــومـيــة - اYــسـاهــمـة في
مصاريف التغذية في الورشات الصحراوية...........................
اYـصـالـح الالمـركـزيــة الـتـابــعـة لألشــغـال الـعــمـومــيـة - حـمــايـة اYـواقع
االستراتيجية.....................................................................
مجموع  القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث
مجموع  الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير األشغال العموميةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير األشغال العمومية.................

147.000.000

960.000

1.407.500.000

305.000.000

1.860.460.000

109.000.000

30.000.000

60.000.000

170.000.000

90.000.000

55.000.000

2.150.000

1.400.000

517.550.000

113.450.000

113.450.000

15.000.000

1.872.000.000

1.887.000.000

19.140.800.000

19.140.800.000

19.930.760.000

19.930.760.000
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مرسـوممرسـوم تنفيذي  تنفيذي رقم رقم 15 -  - 37  مؤر مؤرّخ في خ في 11  ربيع الثاني  ربيع الثاني
عـام ام 1436 اY اYـوافق وافق  أول فأول فـبـرايرايـر سر سـنـة ة U2015 يــتـضـمنيــتـضـمن
تـــــوزيع االعـــــتــــمـــــادات اخملــــصـــــصـــــة لــــوزيـــــر الــــســـــكنتـــــوزيع االعـــــتــــمـــــادات اخملــــصـــــصـــــة لــــوزيـــــر الــــســـــكن
والـــعـــمـــران واYــــديـــنـــة مـن مـــــيـــــزانـــيـــة الــــتـــســـيـــيـــروالـــعـــمـــران واYــــديـــنـــة مـن مـــــيـــــزانـــيـــة الــــتـــســـيـــيـــر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــbـوجـب قانون اYالية لسنة bـوجـب قانون اYالية لسنة 2015.
Uإنّ الوزير األول

UاليةYبناء على تقرير وزير ا -
- وبـناء على الـدستـورU ال سيمـا اYادتان 85-3 و125

U(الفقرة 2 ) منه
- وbقتضى القانون رقم 84-17 اYؤرخ في 8 شوال
jـتـعـلق بـقـوانـYـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واYعـام 1404 ا

UتممYعدل واYا UاليةYا
- وbــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 14 - 10 اYــــؤرخ في 8
ربـــيع األول عـــام 1436 اYــوافق 30  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2014

U2015 الية لسنةYتضمن قانون اYوا
- وbقـتـضى اYـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اYـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اYـوافق 28 أبــريل سـنـة

Uالوزير األول jتضمن تعيY2014 وا

اجلدول اYلحقاجلدول اYلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير السكن والعمران واYدينة لسنة  اخملصصة لوزير السكن والعمران واYدينة لسنة 2015

من ميزانية التسيير واYوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واYوزعة بالترتيب في كل باب

- وbقـتـضى اYـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اYـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اYـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

Uأعضاء احلكومة jتضمن تعيYوا
Uوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اYـادة األولى : اYـادة األولى :  تـــوزع االعــتـمـــادات اYــقــدر مــبــلــغــهـا
بـاثــنـj وعـشــرين مــلـيـارا وســتـمــائـة مــلـيــون وأربـعــمـائـة
وثـــمـــانــــj ألف ديـــنـــار (22.600.480.000 دج) واخملــــصــــصــــة
لوزيـر السـكن والعـمران واYـدينـة من ميـزانيـة التـسيـير
bوجب قـانـون اYـاليـة لـسـنة U2015 طبـقـا لـلـجـدول اYـلحق

بهذا اYرسوم.

اYــــادة  اYــــادة  2 :  : يــــكــــلف وزيــــــر اYــــالــــيـــــة ووزيــــر الــــســــكن
والــعــمـران واYــديــنـةU كـل فـيــمــا يـخــصــهU بــتــنـفــيــــذ هــــذا
اYـرسـوم الـذي ينــشـر في اجلريـدة الرّسـميّـة للـجمـهوريّة

اجلزائريّة الدyّقراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 11 ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1436
اYوافق أول فبراير سنة 2015.

عبد اYالك ساللعبد اYالك سالل

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

02 - 32

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اYصالح اYركزيةاYصالح اYركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اYصالحوسائل اYصالح
القسم األولالقسم األول

اYوظفون - مرتبات العملاYوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اYركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اYركزية - التعويضات واYنح اخملتلفة............................
اإلدارة اYـركـزيـة - اYـســتـخـدمـون اYـتــعـاقـدونU الـرواتبU مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي........................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اYوظفون - اYعاشات واYنحاYوظفون - اYعاشات واYنح

اإلدارة اYركزية - ريوع حوادث العمل.....................................
اإلدارة اYركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية....................
مجموع القسم الثاني

236.000.000

265.000.000

35.000.000

536.000.000

40.000

800.000

840.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 36

03 - 37

01 - 43

القسم الثالثالقسم الثالث
اYوظفون - التكاليف االجتماعيةاYوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اYركزية - اYنح العائلية.................................................

اإلدارة اYركزية - اYنح االختيارية.............................................
اإلدارة اYركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اYركزية - اYساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اYصالحاألدوات وتسيير اYصالح

اإلدارة اYركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اYركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اYركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اYركزية - التكاليف اYلحقة............................................
اإلدارة اYركزية - األلبسة.........................................................
اإلدارة اYركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اYركزية -  اإليجار........................................................
اإلدارة اYــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اYترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اYركزية - صيانة اYباني................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للمرصد الوطني للمدينة..................................................
مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اYركزية - اYؤتمرات واYلتقيات......................................
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اYركزية - اYنح - تـعويضات التـدريب - الرواتب اYسبقة -
نفقات التكوين....................................................................

مجموع القسم الثالث

4.044.000

137.000

125.250.000

9.000.000

138.431.000

110.627.000

12.949.000

14.500.000

29.000.000

300.000

7.950.000

666.000

10.000

176.002.000

12.500.000

12.500.000

4.000.000

4.000.000

5.500.000

5.500.000

873.273.000

32.000.000

32.000.000
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اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

02 - 44

06 - 44

07 - 44

08 - 44

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

القسم الرابعالقسم الرابع
النشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالتالنشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالت

اجلائزة الوطنية في الهندسة اYعمارية.......................................
مــســاهــمــة لــلــمــركـز الــوطــني  لــلــبــحث اYــطــبق فـي هــنــدســة مــقــاومـة
الزالزل..............................................................................
مساهمة للمركز  الوطني للدراسات والبحوث اYتكاملة للبناء......
مــســاهــمــة لـلــمــركــز الـوطــني لــلــدراســات وتـنــشــيط مــؤسـســة الــبــنـاء
واألشغال العمومية والري....................................................

مجموع  القسم الرابع

مجموع  العنوان الرابع

مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع  اجلزئي الثانيالفرع  اجلزئي الثاني
اYصالح الالمركزية للتعمير والهندسة اYعمارية والبناءاYصالح الالمركزية للتعمير والهندسة اYعمارية والبناء

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اYصالحوسائل اYصالح
القسم األولالقسم األول

اYوظفون - مرتبات العملاYوظفون - مرتبات العمل

اYصـالح الالمركزية للـتعمير والـهندسة اYعمـارية والبناء - الراتب
الرئيسي للنشاط................................................................
اYــصــالح الالمــركــزيــة لــلــتـــعــمــيــر والــهــنــدســة اYــعــمــاريــة  والــبــنــاء -
التعويضات واYنح اخملتلفة....................................................
اYــصــالح الالمــركــزيــة لــلــتـــعــمــيــر والــهــنــدســة اYــعــمــاريــة  والــبــنــاء -
اYـــســــتـــخـــدمــــون اYـــتـــعـــاقــــدونU الـــرواتبU مــــنح ذات طـــابـع عـــائـــلي
واشتراكات الضمان االجتماعي ............................................

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اYوظفون - اYعاشات واYنحاYوظفون - اYعاشات واYنح

اYـصالح الالمـركزيـة للـتعـميـر والهـندسـة اYعـماريـة  والبـناء - ريوع
حوادث العمل......................................................................
اYصالح الالمـركزية للـتعميـر والهندسة اYـعمارية  والـبناء - معاش
اخلدمة واألضرار اجلسدية......................................................

مجموع القسم الثاني

3.500.000

187.200.000

161.000.000

40.000.000

391.700.000

423.700.000

1.296.973.000

2.500.000.000

2.385.000.000

280.000.000

5.165.000.000

240.000

4.050.000

4.290.000
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اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

القسم الثالثالقسم الثالث
اYوظفون - التكاليف االجتماعيةاYوظفون - التكاليف االجتماعية

اYـصالـح الالمركـزيـة للـتـعمـيـر والهـنـدسة اYـعمـاريـة  والبـنـاء - اYنح
العائلية..............................................................................
اYـصالـح الالمركـزيـة للـتـعمـيـر والهـنـدسة اYـعمـاريـة  والبـنـاء - اYنح
االختيارية..........................................................................
اYــصــالح الالمــركــزيــة لــلــتـــعــمــيــر والــهــنــدســة اYــعــمــاريــة  والــبــنــاء -
الضمان االجتماعي..............................................................
اYــصــالح الالمــركــزيــة لــلــتـــعــمــيــر والــهــنــدســة اYــعــمــاريــة  والــبــنــاء -
اYساهمة في اخلدمات  االجتماعية..........................................

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اYصالحاألدوات وتسيير اYصالح
اYصالح الالمركـزية للـتعميـر والهندسـة اYعمـارية والبنـاء - تسديد
النفقات .............................................................................
اYــصــالح الالمــركــزيــة لــلــتـــعــمــيــر والــهــنــدســة اYــعــمــاريــة  والــبــنــاء -
األدوات واألثاث...................................................................
اYــصــالح الالمــركــزيــة لــلــتـــعــمــيــر والــهــنــدســة اYــعــمــاريــة  والــبــنــاء -
اللوازم...............................................................................
اYــصــالح الالمــركــزيــة لــلــتـــعــمــيــر والــهــنــدســة اYــعــمــاريــة  والــبــنــاء -
التكاليف اYلحقة.................................................................
اYــصــالح الالمــركــزيــة لــلــتـــعــمــيــر والــهــنــدســة اYــعــمــاريــة  والــبــنــاء -
األلبسة..............................................................................
اYصالح الالمركزية للتعمير والهندسة اYعمارية  والبناء - حظيرة
السيارات...........................................................................
اYــصــالح الالمــركــزيــة لــلــتـــعــمــيــر والــهــنــدســة اYــعــمــاريــة  والــبــنــاء -
اإليجار..............................................................................

اYــصــالح الالمــركــزيــة لــلــتـــعــمــيــر والــهــنــدســة اYــعــمــاريــة  والــبــنــاء -
النـفقات القضـائية - نفقات اخلـبـرة - التـعويضـات اYترتبة على
الدولة................................................................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اYصـالح الالمركـزية للـتعمـير والهـندسة اYـعماريـة والبنـاء - صيانة
اYباني...............................................................................

مجموع  القسم اخلامس

مجموع  العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

110.000.000

538.000

1.221.250.000

90.000.000

1.421.788.000

38.000.000

36.000.000

35.000.000

48.000.000

3.533.000

60.000.000

4.673.000

48.000

225.254.000

25.000.000

25.000.000

6.841.332.000

6.841.332.000



3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 11810
22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
اYصالح الالمركزية للتجهيزات العموميةاYصالح الالمركزية للتجهيزات العمومية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اYصالحوسائل اYصالح
القسم األولالقسم األول

اYوظفون - مرتبات العملاYوظفون - مرتبات العمل
اYــصــالح الالمـركــزيــة لـلــتـجــهـيــزات الــعـمــومـيــة - الـراتـب الـرئــيـسي
للنشاط..............................................................................
اYـصـالح الالمـركـزيـة لـلـتـجـهـيـزات الـعـمـومـيـة - الـتـعـويـضـات واYـنح
اخملتلفة...............................................................................
اYـــصــالـح الالمــركـــزيــة لـــلـــتــجـــهــيـــزات الــعـــمـــومــيـــة  - اYــســـتــخـــدمــون
اYتعاقدونU الـرواتبU منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان
االجتماعي..........................................................................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اYوظفون - اYعاشات واYنحاYوظفون - اYعاشات واYنح

اYـــصـــالح الـالمـــركـــزيـــة لـــلـــتـــجـــهـــيـــزات الـــعـــمـــومـــيـــة - ريـــوع حـــوادث
العمل.................................................................................
اYـــصـــالح الالمـــركــزيـــة لـــلـــتــجـــهـــيــزات الـــعـــمــومـــيـــة - مــعـــاش اخلـــدمــة
واألضرار اجلسدية................................................................

مجموع القسم الثاني
القسم الثالثالقسم الثالث

اYوظفون - التكاليف االجتماعيةاYوظفون - التكاليف االجتماعية
اYصالح الالمركزية للتجهيزات العمومية - اYنح العائلية............
اYــــــصــــــالـح الالمــــــركــــــزيــــــة لــــــلــــــتـــــــجــــــهــــــيــــــزات الــــــعــــــمــــــومــــــيــــــة - اYــــــنح
االختيارية..........................................................................
اYــــصـــالـح  الالمــــركـــزيــــة  لـــلــــتـــجــــهـــيــــزات الــــعـــمــــومـــيــــة  -  الـــضــــمـــان
االجتماعي..........................................................................
اYصالح الالمـركزية للـتجهيـزات العمومـية - اYساهـمة في اخلدمات
االجتماعية..........................................................................

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اYصالحاألدوات وتسيير اYصالح

اYـــــصـــــالح الـالمـــــركـــــزيــــة لـــــلـــــتـــــجـــــهـــــيـــــزات الــــعـــــمـــــومـــــيـــــة - تـــــســـــديــــد
النفقات..............................................................................
اYصالح الالمركزية للتجهيزات العمومية - األدوات واألثاث.........

3.200.000.000

2.870.000.000

530.000.000

6.600.000.000

550.000

6.100.000

6.650.000

183.000.000

830.000

1.517.500.000

120.000.000

1.821.330.000

48.000.000

45.000.000



119 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1436 هـ هـ
22 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

اYصالح الالمركزية للتجهيزات العمومية -  اللوازم....................
اYــــصــــالح الالمــــركــــزيــــة لـــلــــتــــجـــهــــيــــزات الـــعــــمــــومــــيـــة - الــــتــــكـــالــــيف
اYلحقة...............................................................................
اYصالح الالمركزية للتجهيزات العمومية - األلبسة.....................
اYـــــصــــالـح الالمـــــركـــــزيــــة لـــــلـــــتـــــجــــهـــــيـــــزات الــــعـــــمـــــومـــــيــــة - حـــــظـــــيــــرة
السيارات...........................................................................
اYصالح الالمركزية للتجهيزات العمومية - اإليجار.....................
اYصـالح الالمركـزية لـلـتجـهيـزات العـمومـيـة - النـفقـات القـضائـية -
نفقات اخلبرة - التعويضات اYترتبة على الدولة......................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اYصالح الالمركزية للتجهيزات العمومية - صيانة اYباني.............

مجموع  القسم اخلامس

مجموع  العنوان الثالث

مجموع  الفرع اجلزئي الثالث

الفرع اجلزئي اخلامسالفرع اجلزئي اخلامس
اYصالح الالمركزية للسكناYصالح الالمركزية للسكن

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اYصالحوسائل اYصالح
القسم األولالقسم األول

اYوظفون - مرتبات العملاYوظفون - مرتبات العمل

اYصالح الالمركزية للسكن - الراتب الرئيسي للنشاط.................
اYصالح الالمركزية للسكن - التعويضات واYنح اخملتلفة...............
Uالـرواتب UـتـعـاقـدونYـسـتـخـدمـون اYـصـالح الالمـركـزيــة لـلـسـكن - اYا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي..............

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اYوظفون - اYعاشات واYنحاYوظفون - اYعاشات واYنح

اYصالح الالمركزية للسكن - ريوع حوادث العمل.........................
اYصالح الالمركزية للسكن  - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية......

مجموع القسم الثاني

48.000.000

59.000.000

4.480.000

80.500.000

9.573.000

48.000

294.601.000

25.000.000

25.000.000

8.747.581.000

8.747.581.000

2.080.600.000

1.819.800.000

638.500.000

4.538.900.000

9.000

9.000

18.000



3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 12010
22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

القسم الثالثالقسم الثالث
اYوظفون - التكاليف االجتماعيةاYوظفون - التكاليف االجتماعية

اYصالح الالمركزية للسكن - اYنح العائلية..................................

اYصالح الالمركزية للسكن - اYنح االختيارية..............................

اYصالح الالمركزية للسكن   -  الضمان  االجتماعي.....................

اYصالح الالمركزية للسكن  - اYساهمة في اخلدمات   االجتماعية...

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اYصالحاألدوات وتسيير اYصالح

اYصالح الالمركزية للسكن  - تسديد النفقات.............................

اYصالح الالمركزية للسكن  - األدوات واألثاث ............................

اYصالح الالمركزية للسكن  -  اللوازم........................................

اYصالح الالمركزية للسكن  - التكاليف اYلحقة...........................

اYصالح الالمركزية للسكن  - األلبسة.........................................

اYصالح الالمركزية للسكن  - حظيرة السيارات..........................

اYصالح الالمركزية للسكن  - اإليجار.........................................

اYـصالح الالمركزية للـسكن  - النفقـات القضائيـة - نفقات اخلبرة -
التعويضات اYترتبة على الدولة............................................

مجموع  القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اYصالح الالمركزية للسكن - صيانة اYباني.................................

مجموع  القسم اخلامس

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي اخلامس

مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير السكن والعمران واYدينةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير السكن والعمران واYدينة.......

45.000.000

45.000

975.100.000

2.610.000

1.022.755.000

43.000.000

24.000.000

23.100.000

33.000.000

3.273.000

17.500.000

1.000.000

48.000

144.921.000

8.000.000

8.000.000

5.714.594.000

5.714.594.000

22.600.480.000

22.600.480.000



121 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1436 هـ هـ
22 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2015 م

مرسـوممرسـوم تنفيذي  تنفيذي رقم رقم 15 -  - 38  مؤر مؤرّخ في خ في 11  ربيع الثاني  ربيع الثاني
يـتـضمن عـام ام 1436 اY اYـوافق وافق  أول فأول فـبـرايرايـر سر سـنـة ة U2015 يـتـضمن 
تـــوزيع االعـــتـــمـــادات اخملـــصــصـــة لـــوزيـــرة الـــتـــربـــيــةتـــوزيع االعـــتـــمـــادات اخملـــصــصـــة لـــوزيـــرة الـــتـــربـــيــة
الـوطـنيـة  مـن مــيـــزانيـة الـتسـيـير bــوجـب قـانونالـوطـنيـة  مـن مــيـــزانيـة الـتسـيـير bــوجـب قـانون

اYالية لسنة اYالية لسنة 2015.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Uإنّ الوزير األول
UاليةYبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورU ال سيمـا اYادتان 85-3 و125
U(الفقرة 2 ) منه

- وbقتضى القانون رقم 84-17 اYؤرخ في 8 شوال
jـتـعـلق بـقـوانـYـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واYعـام 1404 ا

UتممYعدل واYا UاليةYا
- وbــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 14 - 10 اYــــؤرخ في 8
ربـــيع األول عـــام 1436 اYــوافق 30  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2014

U2015 الية لسنةYتضمن قانون اYوا
- وbقـتـضى اYـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اYـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اYـوافق 28 أبــريل سـنـة

Uالوزير األول jتضمن تعيY2014 وا

اجلدول اYلحقاجلدول اYلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزيرة التربية الوطنية لسنة  اخملصصة لوزيرة التربية الوطنية لسنة 2015
من ميزانية التسيير واYوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واYوزعة بالترتيب في كل باب

- وbقـتـضى اYـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اYـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اYـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

Uأعضاء احلكومة jتضمن تعيYوا
Uوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اYـادة األولى :  اYـادة األولى :  تـــوزع االعــتـمـــادات اYــقــدر مــبــلــغــهـا
بـــســبــعــمــائــة وســـتــة وأربــعــj مــلــيـــارا وســتــمــائــة وثالثــة
وأربـــعــــj مــــلــــيـــونــــا وتــــســــعـــمــــائــــة وســــبـــعــــة آالف ديــــنـــار
(746.643.907.000 دج) واخملـــــصـــــصـــــة لـــــوزيــــرة الـــــتـــــربـــــيــــة
الــوطـنـيــة من مـيـزانــيـة الـتــسـيـيــر bـوجب قـانــون اYـالـيـة

لسنة U2015 طبقا للجدول اYلحق بهذا اYرسوم.

اYــادة اYــادة 2 : : يـــكــلـف وزيـــر اYـــالـــيــــة ووزيــرة الـــتـــربـــيــة
الوطـنـيـةU كل فيـمـا يـخـصهU بتـنـفـيــذ هــذا اYـرســوم الذي
يــنــشـر فـي اجلــريـدة الــرّســمــيّــة  لــلــجــمــهــوريّــة اجلــزائــريّـة

الدyّقراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 11 ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1436
اYوافق أول فبراير سنة 2015.

عبد اYالك ساللعبد اYالك سالل

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اYصالح اYركزيةاYصالح اYركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اYصالحوسائل اYصالح
القسم األولالقسم األول

اYوظفون - مرتبات العملاYوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اYركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اYركزية - التعويضات واYنح اخملتلفة............................
اإلدارة اYـركـزيـة - اYـســتـخـدمـون اYـتــعـاقـدونU الـرواتبU مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اYوظفون - اYعاشات واYنحاYوظفون - اYعاشات واYنح

اإلدارة اYركزية - ريوع حوادث العمل.....................................
مجموع القسم الثاني

238.680.000

263.263.000

24.251.000

526.194.000

411.000

411.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )



3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 12210
22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

42 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 36

21 - 36

31 - 36

35 - 36

39 - 36

43 - 36

45 - 36

القسم الثالثالقسم الثالث
اYوظفون - التكاليف االجتماعيةاYوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اYركزية - اYنح العائلية.................................................

اإلدارة اYركزية - اYنح االختيارية.............................................
اإلدارة اYركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اYركزية - اYساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اYصالحاألدوات وتسيير اYصالح

اإلدارة اYركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اYركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اYركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اYركزية - التكاليف اYلحقة............................................
اإلدارة اYركزية - األلبسة.........................................................
اإلدارة اYركزية - اYوظفون اYتعاونون - تسديد النفقات..............
اإلدارة اYركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اYركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اYــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اYترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اYركزية - صيانة اYباني ...............................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للمدرسة الدولية اجلزائرية بفرنسا...................................
إعانات Yؤسسات التعليم األساسي............................................
إعانات Yؤسسات التعليم الثانوي والتقني.................................
إعانات للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية...
jإعــانــة  لــلــمــعــهــد الــوطــني لــتــكــويـن مــســتــخــدمي الــتــربــيــة وحتــســ
مستواهم............................................................................
إعـانـات Yــؤسـسـات الــتـعـلــيم األسـاسي لــلـطــورين األول والـثـاني ذات
األقسام الداخلية..................................................................
إعانة للمعهد الوطني للبحث في التربية...................................

3.060.000

120.000

125.486.000

14.422.000

143.088.000

22.770.000

3.800.000

8.500.000

23.067.000

410.000

4.000.000

6.500.000

300.000

750.000

70.097.000

8.106.000

8.106.000

543.000.000

22.114.000.000

13.452.000.000

770.000.000

118.000.000

183.000.000

102.000.000



123 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1436 هـ هـ
22 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

49 - 36

51 - 36

53 - 36

58 - 36

59 - 36

60 - 36

61 - 36

62 - 36

01 - 37

03 - 37

05 - 37

08 - 37

09 - 37

11 - 37

11 - 42

51 - 42

01 - 43

02 - 43

إعانة للديوان الوطني حملو األمية وتعليم الكبار..........................

إعانة للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.........................

إعانة Yركز التموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمـــية....
إعانة للديوان الوطني لالمتحانات واYسابقات............................
إعانة للمركز الوطني للوثائق البيداغوجية................................
إعانة للمرصد الوطني للتربية والتكوين...................................
إعانة للمركز الوطني البيداغوجي  واللغوي لتعليم تمازيغت.......
إعــانـة لـلــمـركـز الــوطـني إلدمـاج االبــتـكـارات الــبـيـداغــوجـيـة وتــنـمـيـة
تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في التربية..............................

مجموع القسم السادس

القسم السابع القسم السابع 
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اYركزية - اYؤتمرات واYلتقيات......................................
اإلدارة اYركزية - الدراسات.....................................................
إعانة للمجلس الوطني للتربية والتكوين...................................
نفقات متعلقة bتابعة وتقييم إصالح اYنظومة التربوية...............
مـخـصـصات لـدعم اYـكـتـبـات اYدرسـيـة بـالـكـتب لـترقـيـة اYـطـالـعة في
الوسط اYدرسي...................................................................
نـــفــقــات اYـــشــاركــة فـي قــمــة الـــبــرنــامـج الــعــاYـي Yــتــابـــعــة اســتـــيــعــاب
التالميذ.............................................................................

مجموع  القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثانيالقسم الثاني
النشاط الدوليالنشاط الدولي

النشاط التربوي االستثنائي....................................................

نفقات تسيير اللجنة الوطنية لليونيسكو..................................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

منح لتالميذ مؤسسات التعليم األساسي والثانوي.......................
اإلدارة اYــركــزيـة - نــفــقـات الــتــكـوين قــصــيـر اYــدى في اجلــزائـر وفي
اخلارجU وحتسj اYستوى Yستخدمي التربية الوطنية .............

280.000.000

24.215.000

146.642.000

2.719.295.000

83.000.000

5.000.000

4.000.000

10.000.000

40.554.152.000

7.200.000

3.000.000

3.000.000

4.500.000

198.837.000

5.000.000

221.537.000

41.523.585.000

240.000.000

7.000.000

247.000.000

766.493.000

97.000.000



3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 12410
22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

03 - 43

41 - 43

42 - 43

43 - 43

49 - 43

60 - 43

61 - 43

62 - 43

63 - 43

02 - 46

03 - 46

21 - 47

11 - 31

12 - 31

13 - 31

التـحسـj اYستـمر للـمستـوى اYنـظم على اYسـتوى الوالئي - نـفقات
التكوين ما قبل الترقية ونفقات االمتحانات..........................
تشجيع اخلدمات التكميلية اYدرسية.........................................
اYطاعم اYدرسية.....................................................................
النشاط التربوي لفائدة اYهاجرين.............................................
تشجيع الدولة لالستراتيجية الوطنية حملو األمية........................
تشجيع التكوين أثناء اخلدمة وعن بعد Yعلمي التعليم االبتدائي....
تــشـجــيع الــنـشــاط الــثـقـــــافي والــريـــاضـي في مـؤســســات الـتــعــلــــيم
األساسي.............................................................................
تـشجيع النشـاط الثقافي والرياضـي في مؤسسات التـعليم الثانوي
والتقني.............................................................................
نفقات تسيير اللجنة الوطنية للمناهج......................................
مجموع القسم الثالث

القسم السادسالقسم السادس
النشاط االجتماعي - اYساعدة والتضامنالنشاط االجتماعي - اYساعدة والتضامن

منحة مدرسية خاصة لفائدة التالميذ اYعوزين............................
مــســـاهــمــة الـــدولــة في مـــجــانــيـــة الــكــتـــاب اYــدرسي لـــفــائــدة الـــتالمــيــذ
اYعوزين.............................................................................

مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النشاط االجتماعي - الوقايةالنشاط االجتماعي - الوقاية

الصحة اYدرسية.....................................................................
مجموع  القسم السابع
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اYصالح الالمركزية التابعة للدولةاYصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اYصالحوسائل اYصالح
القسم األولالقسم األول

اYوظفون - مرتبات العملاYوظفون - مرتبات العمل
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط......
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة  - التعويضات واYنح اخملتلفة ...
UــتـعــاقـدونYـســتـخــدمـون اYــصـالـح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـدولــة - اYا
الرواتبU منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.
مجموع القسم األول

956.000.000

12.000.000

25.490.000.000

446.000.000

2.958.000.000

108.000.000

173.580.000

83.045.000

10.000.000

31.100.118.000

9.000.000.000

6.500.000.000

15.500.000.000

339.000.000

339.000.000

47.186.118.000

88.709.703.000

6.664.660.000

7.673.887.000

771.792.000

15.110.339.000
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اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

11 - 32

12 - 32

11 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

21 - 31

القسم الثانيالقسم الثاني
اYوظفون - اYعاشات واYنحاYوظفون - اYعاشات واYنح

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل..............
اYــصـــالح الالمـــركــزيــة الـــتــابــعـــة لــلــدولـــة - مــعــاش اخلـــدمــة واألضــرار
اجلسدية..............................................................................

مجموع القسم الثاني
القسم الثالثالقسم الثالث

اYوظفون - التكاليف االجتماعيةاYوظفون - التكاليف االجتماعية
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - اYنح  العائلية......................
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي...............
اYـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة الــتـــابـــعـــة لــلـــدولـــة - اYـــســاهـــمـــة في اخلـــدمــات
االجتماعية..........................................................................

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات  وتسيير اYصالحاألدوات  وتسيير اYصالح
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة -  تسديد النفقات...................
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث...................
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم...............................
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف اYلحقة..................
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة...............................
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات................
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - اإليجار...............................
اYصـالح الالمـركـزية الـتـابعـة لـلـدولة - الـنـفقـات الـقضـائـية - نـفـقات
اخلبرة - التعويضات اYترتبة على الدولة...............................

مجموع القسم الرابع 
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة اYباني......................
مجموع القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث
مجموع  الفرع اجلزئي الثاني

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
مؤسسات التعليم األساسي والثانوي والتقنيمؤسسات التعليم األساسي والثانوي والتقني

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اYصالحوسائل اYصالح
القسم األولالقسم األول

اYوظفون - مرتبات العملاYوظفون - مرتبات العمل
اYصالـح الالمركزية الـتابعة لـلدولة - مـؤسسات التـعليم األساسي -
الراتب الرئيسي للنشاط.....................................................

4.000.000

772.000.000

776.000.000

203.731.000

3.271.215.000

331.842.000

3.806.788.000

224.000.000

70.000.000

122.000.000

137.610.000

3.960.000

21.000.000

2.458.000

2.500.000

583.528.000

65.000.000

65.000.000

20.341.655.000

20.341.655.000

147.865.457.000
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اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

22 - 31

23 - 31

31 - 31

32 - 31

33 - 31

21 - 33

23 - 33

24 - 33

31 - 33

33 - 33

34 - 33

اYصالـح الالمركزية الـتابعة لـلدولة - مـؤسسات التـعليم األساسي -
التعويضات واYنح اخملتلفة....................................................
اYصالـح الالمركزية الـتابعة لـلدولة - مـؤسسات التـعليم األساسي -
اYـــســــتـــخـــدمــــون اYـــتـــعـــاقــــدونU الـــرواتبU مــــنح ذات طـــابـع عـــائـــلي
واشتراكات الضمان االجتماعي.............................................
اYـصـالح الالمـركـزيـة الـتـابـعـة لـلـدولـة - مـؤسـسـات الـتـعـلـيـم الـثـانوي
والتقني -  الراتب الرئيسي للنشاط.....................................
اYـصـالح الالمـركـزيـة الـتـابـعـة لـلـدولـة - مـؤسـسـات الـتـعـلـيـم الـثـانوي
والتقني -  التعويضات واYنح اخملتلفة....................................
اYـصـالح الالمـركـزيـة الـتـابـعـة لـلـدولـة - مـؤسـسـات الـتـعـلـيـم الـثـانوي
والـتـقــني - اYـســتـخـدمــون اYـتـعــاقـدونU الـرواتـبU مـنح ذات طـابع
عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي....................................

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اYوظفون - التكاليف االجتماعيةاYوظفون - التكاليف االجتماعية

اYصالـح الالمركزية الـتابعة لـلدولة - مـؤسسات التـعليم األساسي -
اYنح العائلية......................................................................
اYصالـح الالمركزية الـتابعة لـلدولة - مـؤسسات التـعليم األساسي -
الضمان االجتماعي..............................................................
اYصالـح الالمركزية الـتابعة لـلدولة - مـؤسسات التـعليم األساسي -
اYساهمة في اخلدمات االجتماعية...........................................
اYـصـالح الالمـركـزيـة الـتـابـعـة لـلـدولـة - مـؤسـسـات الـتـعـلـيـم الـثـانوي
والتقني - اYنح العائلية.......................................................
اYـصـالح الالمـركـزيـة الـتـابـعـة لـلـدولـة - مـؤسـسـات الـتـعـلـيـم الـثـانوي
والتقني - الضمان االجتماعي...............................................
اYـصـالح الالمـركـزيـة الـتـابـعـة لـلـدولـة - مـؤسـسـات الـتـعـلـيـم الـثـانوي
والتقني - اYساهمة في اخلدمات االجتماعية...........................

مجموع  القسم الثالث

مجموع  العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثالث

مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزيرة التربية الوطنيةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزيرة التربية الوطنية.................

186.725.716.000

11.497.397.000

77.908.703.000

70.542.945.000

7.635.232.000

502.175.450.000

5.200.000.000

83.647.793.000

9.972.452.000

1.473.000.000

31.511.008.000

3.612.846.000

135.417.099.000

637.592.549.000

637.592.549.000

746.643.907.000

746.643.907.000
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مرسـوممرسـوم تنـفيذي  تنـفيذي رقم رقم 15 -  - 39 مؤر مؤرّخ في خ في 11  رب  ربـيع الثانييع الثاني
يـتـضمنيـتـضمن  U U2015 ـوافق وافق  أول فأول فـبـرايرايـر سر سـنـة ةYا Yعـام ام 1436 ا
توزيع االعـتمادات اخملـصصـة لوزير الـتعلـيم العاليتوزيع االعـتمادات اخملـصصـة لوزير الـتعلـيم العالي
والبـحث الـعلـمي مـن مــيــزانـيـة التـسـييـر bـوجـبوالبـحث الـعلـمي مـن مــيــزانـيـة التـسـييـر bـوجـب

قانون اYالية لسنة قانون اYالية لسنة 2015.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Uإنّ الوزير األول
UاليةYبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورU ال سيمـا اYادتان 85-3 و125
U(الفقرة 2 ) منه

- وbقتضى القانون رقم 84-17 اYؤرخ في 8 شوال
jـتـعـلق بـقـوانـYـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واYعـام 1404 ا

UتممYعدل واYا UاليةYا
- وbــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 14 - 10 اYــــؤرخ في 8
ربـــيع األول عـــام 1436 اYــوافق 30  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2014

U2015 الية لسنةYتضمن قانون اYوا
- وbقـتـضى اYـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اYـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اYـوافق 28 أبــريل سـنـة

Uالوزير األول jتضمن تعيY2014 وا

اجلدول اYلحقاجلدول اYلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لسنة  اخملصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2015

من ميزانية التسيير واYوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واYوزعة بالترتيب في كل باب

- وbقـتـضى اYـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اYـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اYـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

Uأعضاء احلكومة jتضمن تعيYوا
Uوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اYـادة األولى :  اYـادة األولى :  تـــوزع االعــتـمـــادات اYــقــدر مــبــلــغــهـا
jبــــثـالثـــــمــــائـــــة مــــلــــيـــــار وثـالثــــمـــــائـــــة وثـالثـــــة وثالثـــ
مـــــلـــــيـــــونـــــا وســــتـــــمـــــائـــــة واثـــــنـــــj وأربــــعـــــj ألـف ديـــــنــــار
(300.333.642.000 دج) واخملـصـصـة لـوزيـر الـتـعـلـيم الـعـالي
والـبـحث الـعــلـمي من مـيـزانـيـة الــتـسـيـيـر bـوجب قـانـون

اYالية لسنة U2015 طبقا للجدول اYلحق بهذا اYرسوم.

2 :  : يــــكـــلـف وزيــــر اYــــالـــيـــــة ووزيـــر الــــتـــعــــلـــيم اYــادة اYــادة 
الـعـالي والبـحث العـلـميU كل فيـمـا يخـصهU بتـنـفيـــذ هـذا
اYرســوم الذي يـنشـر في اجلـريدة الـرّسمـيّة  لـلجـمهـوريّة

اجلزائريّة الدyّقراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 11 ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1436
اYوافق أول فبراير سنة 2015.

عبد اYالك ساللعبد اYالك سالل

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

 الفرع األول الفرع األول
اإلدارة اYركزيةاإلدارة اYركزية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اYصالح اYركزيةاYصالح اYركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اYصالحوسائل اYصالح
القسم األولالقسم األول

اYوظفون - مرتبات العملاYوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اYركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اYركزية - التعويضات و اYنح اخملتلفة...........................
اإلدارة اYـركـزيـة - اYـســتـخـدمـون اYـتــعـاقـدونU الـرواتبU مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................

مجموع القسم األول

270.000.000

320.000.000

32.500.000

622.500.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 36

02 - 36

03 - 36

04 - 36

05 - 36

06 - 36

07 - 36

القسم الثانيالقسم الثاني
اYوظفون - اYعاشات واYنحاYوظفون - اYعاشات واYنح

اإلدارة اYركزية - ريوع حوادث العمل........................................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اYوظفون - التكاليف االجتماعيةاYوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اYركزية - اYنح العائلية.................................................

اإلدارة اYركزية - اYنح االختيارية.............................................
اإلدارة اYركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اYركزية - اYساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اYصالحاألدوات وتسيير اYصالح

اإلدارة اYركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اYركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اYركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اYركزية - التكاليف اYلحقة............................................
اإلدارة اYركزية - األلبسة.........................................................
اإلدارة اYركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اYركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اYــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اYترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اYركزية - صيانة اYباني................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة جلامعة التكوين اYتوصل...................................................
إعانة للديوان الوطني للخدمات اجلامعية...................................
إعانة للوكالة اYوضوعاتية للبحث في علوم الصحة......................
إعانة للوكالة اYوضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجية..........
إعانات للجامعات ...................................................................
إعانات للمراكز اجلامعية..........................................................
إعانات للمدارس الكبرى..........................................................

1.000.000

1.000.000

6.100.000

150.000

154.790.000

14.386.000

175.426.000

66.950.000

12.446.000

16.995.000

60.000.000

700.000

12.840.000

1.600.000

15.000

171.546.000

20.000.000

20.000.000

1.770.000.000

97.584.000.000

120.000.000

140.000.000

174.720.300.000

5.514.000.000

12.940.000.000
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اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

08 - 36

09 - 36

10 - 36

01 - 37

05 - 37

07 - 37

08 - 37

02 - 43

03 - 43

04 - 43

01 - 44

02 - 44

03 - 44

04 - 44

05 - 44

06 - 44

07 - 44

إعـــانــة لـــلـــوكـــالـــة اYـــوضــوعـــاتـــيـــة لـــلـــبــحـث في الـــعـــلــوم االجـــتـــمـــاعـــيــة
واإلنسانية..........................................................................
إعـانـة لـلــوكـالـة اYـوضــوعـاتـيـة لـلــبـحث في الـبــيـوتـكـنـولــوجـيـة وعـلـوم
الزراعة والتغذية ................................................................
إعانة للوكالة اYوضوعاتية للبحث في علوم الطبيعة واحلياة.........
مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اYركزية - اYؤتمرات و اYلتقيات.....................................

اإلدارة اYركزية - مصاريف إجناز وطباعة الشهادات اجلامعية.......
اإلدارة اYـــركـــزيـــة - مـــصـــاريـف ســـيـــر الــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــتـــقـــيـــيم
اYــؤسـســات الــعــمــومــيــة ذات الــطــابع الــعــلـمـي والــثـقــافـي واYـهــني
واYؤسسات األخرى للتعليم العالي.........................................
اإلدارة اYـركــزيـة - اYــسـاهــمـة في بــرنـامـج دعم الـســيـاســة الـقــطـاعــيـة
للتعليم العالي والبحث العلمي في اجلزائر.............................
مجموع القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اYساهمة في تعميم النشاطات العلمية.......................................

تشجيع اجلمعيات الطالبية.......................................................
اإلدارة اYــــــركــــــزيـــــة - اYــــــنـح - تـــــعــــــويــــــضـــــات الــــــتــــــدريب - نــــــفــــــقـــــات
التكوين.............................................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
النشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالتالنشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالت

اYساهمة في تكاليف ديوان اYطبوعات اجلامعية.........................
مركز البحث في االقتصاد التطبيقي من أجل التنمية.................
مركز البحث العلمي والتقني حول اYناطق اجلرداء......................
مركز البحث العلمي والتقني في تطوير اللغة العربية................
مـركــز الـبــحث الـعــلـمي والــتـقـنـي في األنـتــروبـولـوجــيـا االجــتـمــاعـيـة
والثقافية...........................................................................
مركز البحث العلمي والتقني في التحليل الفيزيائي والكيميائي.
الوكالة الوطنية لتثمj نتائج البحث والتنمية التكنولوجية......

29.700.000

45.000.000

35.000.000

292.898.000.000

13.500.000

20.000.000

5.600.000

301.300.000

340.400.000

294.228.872.000

600.000

12.000.000

400.000.000

412.600.000

39.900.000

243.600.000

429.180.000

252.290.000

271.121.000

443.600.000

38.000.000
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اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

09 - 44

10 - 44

11 - 44

12 - 44

13 - 44

14 - 44

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

مركز البحث في البيوتكنولوجيا.............................................
مركز تنمية التكنولوجيا اYتقدمة.............................................
مركز البحث في تكنولوجيا  نصف النواقل للطاقوية.................
مركز البحث في اإلعالم العلمي والتقني....................................
مركز تطوير الطاقات اYتجددة.................................................
مركز البحث العلمي والتقني لإلحلام واYراقبة............................

مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول

الفرع الثانيالفرع الثاني
اYديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجياYديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اYصالح اYركزيةاYصالح اYركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اYصالحوسائل اYصالح
القسم األولالقسم األول

اYوظفون - مرتبات العملاYوظفون - مرتبات العمل
اYـديـريـة الـعامـة لـلـبـحث الـعلـمي والـتـطـوير الـتـكـنـولـوجي - الراتب
الرئيسي للنشاط................................................................
اYـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلـــبـــحـث الـــعـــلـــمي والـــتـــطـــويـــر الـــتـــكـــنـــولـــوجي -
التعويضات واYنح اخملتلفة....................................................
اYـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلـــبـــحـث الـــعـــلـــمي والـــتـــطـــويـــر الـــتـــكـــنـــولـــوجي -
اYـــســــتـــخـــدمــــون اYـــتـــعـــاقــــدونU الـــرواتبU مــــنح ذات طـــابـع عـــائـــلي
واشتراكات الضمان االجتماعي.............................................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اYوظفون - التكاليف االجتماعيةاYوظفون - التكاليف االجتماعية

اYـديــريـة الـعـامـــة لــلـبــــحث الــعـلـــمي والـتــطـويـــر الـتــكـنـــولـوجــي -
اYنح العائلية......................................................................
اYـديــريـة الـعـامـــة لــلـبــــحث الــعـلـــمي والـتــطـويـــر الـتــكـنـــولـوجــي -
اYنح االختيارية...................................................................
اYـديــريـة الــعـامـــة لــلـبـــــحث الـعــلـــمي والــتـطــويـــر الــتـكـنــــولـوجــي-
الضمان االجتماعي..............................................................
اYـديــريـة الــعـامـــة لــلـبـــــحث الـعــلـــمي والــتـطــويـــر الــتـكـنــــولـوجــي-
اYساهمة في اخلدمات االجتماعية...........................................

مجموع القسم الثالث

238.000.000

795.468.000

296.900.000

461.484.000

1.365.782.000

609.600.000

5.484.925.000

5.897.525.000

300.126.397.000

300.126.397.000

54.000.000

60.000.000

7.800.000

121.800.000

500.000

20.000

28.400.000

2.765.000

31.685.000
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اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 34
02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 37

04 - 37

07 - 37

04 - 43

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اYصالحاألدوات وتسيير اYصالح

اYديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - تسديد النفقات..
اYديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - األدوات واألثاث..
اYديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - اللوازم....
اYديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - التكاليف اYلحقة
اYديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - األلبسة...
اYديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - حظيرة السيارات..
اYديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - اإليجار...
اYديـرية الـعامـة للـبحث الـعلـمي والـتطويـر التـكنـولوجـي - النـفقات
القضائية - نفقات اخلبرة - التعويضات اYترتبة على الدولة.....

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اYـديـريـة الـعـامـة لـلـبحـث العـلـمي والـتـطـويـر الـتـكـنـولـوجي - صـيـانة
اYباني...............................................................................
مجموع  القسم اخلامس

القسم السابع القسم السابع 
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اYديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - اYؤتمرات
واYلتقيات..........................................................................
اYديرية العامة لـلبحث العلمي والتطـوير التكنولوجي - مصاريف
تقو� مشاريع البحث...........................................................
اYديرية العامة لـلبحث العلمي والتطـوير التكنولوجي - مصاريف
ســــيـــر اجملـــلس الــــوطـــني لــــتـــقـــيــــيم الـــبــــحث الـــعــــلـــمي والــــتـــطـــويـــر
التكنولوجي........................................................................

مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اYـديريـة الـعـامـة لـلـبـحث الـعـلـمي والـتـطـويـر الـتـكـنولـوجي - اYـنح -
نفقات التدريب - نفقات التكوين..........................................

مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع الثاني

مــجــمــوع االعــتـــمــادات اخملــصــصــة لــوزيـــر الــتــعــلــيم الـــعــالي والــبــحثمــجــمــوع االعــتـــمــادات اخملــصــصــة لــوزيـــر الــتــعــلــيم الـــعــالي والــبــحث
العلميالعلمي...............................................................................
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5.000.000

5.000.000

10.000.000
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28.000.000

205.245.000
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2.000.000
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207.245.000
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300.333.642.000
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مرسـوممرسـوم تنـفيذي  تنـفيذي رقم رقم 15 -  - 40 مؤرمؤرّخ في خ في 11  رب  ربـيع الثانييع الثاني
يـتـضمنيـتـضمن  U U2015 ـوافق وافق  أول فأول فـبـرايرايـر سر سـنـة ةYا Yعـام ام 1436 ا
تـــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصـــة لـــوزيــــر الـــتــــكـــوينتـــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصـــة لـــوزيــــر الـــتــــكـــوين
والتعليم اYهـنيj مـن مـيــزانيـة التسيير bـوجـبوالتعليم اYهـنيj مـن مـيــزانيـة التسيير bـوجـب

قانون اYالية لسنة قانون اYالية لسنة 2015.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Uإنّ الوزير األول
UاليةYبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورU ال سيمـا اYادتان 85-3 و125
U(الفقرة 2 ) منه

- وbقتضى القانون رقم 84-17 اYؤرخ في 8 شوال
jـتـعـلق بـقـوانـYـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واYعـام 1404 ا

UتممYعدل واYا UاليةYا
- وbــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 14 - 10 اYــــؤرخ في 8
ربـــيع األول عـــام 1436 اYــوافق 30  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2014

U2015 الية لسنةYتضمن قانون اYوا
- وbقـتـضى اYـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اYـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اYـوافق 28 أبــريل سـنـة

Uالوزير األول jتضمن تعيY2014 وا

اجلدول اYلحقاجلدول اYلحق
االعتمادات اخملصصة لوزير التكوين والتعليم اYهنيj لسنة االعتمادات اخملصصة لوزير التكوين والتعليم اYهنيj لسنة 2015

من ميزانية التسيير واYوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واYوزعة بالترتيب في كل باب

- وbقـتـضى اYـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اYـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اYـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

Uأعضاء احلكومة jتضمن تعيYوا
Uوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اYـادة األولى :  اYـادة األولى :  تـــوزع االعــتـمـــادات اYــقــدر مــبــلــغــهـا
بـخــمـســj مـلــيـارا وثــمـا¥ــائـة وثـالثـة ماليــj وتـســعـمــائـة
وأربـــــــعـــــــة وعـــــــشــــــــرين ألـف ديـــــــنـــــــار (50.803.924.000 دج)
واخملـــصـــصـــة لـــوزيـــر الـــتــكـــويـن والـــتــعـــلـــيـم اYــهـــنـــيـــj من
U2015 ـالــيــة لـســنـةYـوجـب قـانــون اb مــيـزانــيــة الـتــســيـيــر

طبقا للجدول اYلحق بهذا اYرسوم.

اYــادة  اYــادة  2 :  : يـــكـــلف وزيــــر اYـــالـــيــــة ووزيـــر الــتـــكـــوين
والــتــعـــلــيم اYـــهــنــيـــUj كل فــيـــمــا يـــخــصهU بـــتــنــفـــيــــذ هـــذا
اYرســوم الذي يـنشـر في اجلـريدة الـرّسمـيّة  لـلجـمهـوريّة

اجلزائريّة الدyّقراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 11 ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1436
اYوافق أول فبراير سنة 2015.

عبد اYالك ساللعبد اYالك سالل

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اYصالح اYركزيةاYصالح اYركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اYصالحوسائل اYصالح
القسم األولالقسم األول

اYوظفون - مرتبات العملاYوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اYركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اYركزية - التعويضات واYنح اخملتلفة............................
اإلدارة اYـركـزيـة - اYـســتـخـدمـون اYـتــعـاقـدونU الـرواتبU مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اYوظفون - اYعاشات واYنحاYوظفون - اYعاشات واYنح

اإلدارة اYركزية - ريوع حوادث العمل ....................................
مجموع القسم الثاني 

146.700.000

151.700.000

19.410.000

317.810.000

470.000

470.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 33

02 - 33

03 - 33

05 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 36

02 - 36

03 - 36

05 - 36

06 - 36

07 - 36

القسم الثالثالقسم الثالث
اYوظفون - التكاليف االجتماعيةاYوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اYركزية - اYنح العائلية.................................................

اإلدارة اYركزية - اYنح االختيارية.............................................
اإلدارة اYركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اYركزية - اYساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اYصالحاألدوات وتسيير اYصالح

اإلدارة اYركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اYركزية -  األدوات واألثاث............................................
اإلدارة اYركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اYركزية - التكاليف اYلحقة............................................
اإلدارة اYركزية  - األلبسة .......................................................
اإلدارة اYركزية - حظيرة السيارات ..........................................
اإلدارة اYــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اYترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اYركزية - صيانة اYباني................................................

مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

..........................jهنيYإعانة للمعهد الوطني للتكوين والتعليم ا

......................................jهنيYعاهد التكوين والتعليم اY إعانات

......................................jهني والتمهYراكز التكوين اY إعانات

إعانات للمعاهد الوطنية اYتخصصة في  التكوين اYهني..............
إعـانـة للـمـؤسسـة الـوطنـية لـلـتجـهـيزات الـتـقنـيـة والبـيـداغوجـية في
.....................................................jهنيYالتكوين والتعليم ا
إعانات Yعاهد التعليم اYهني.....................................................

مجموع القسم السادس

2.500.000

100.000

74.600.000

9.119.000

86.319.000

37.860.000

4.000.000

5.625.000

14.644.000

209.000

3.112.000

70.000

65.520.000

3.800.000

3.800.000

137.900.000

775.700.000

36.562.000.000

9.801.700.000

90.000.000

433.000.000

47.800.300.000
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اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

02 - 37

03 - 37

05 - 37

06 - 37

08 - 37

01 - 43

01 - 44

02 - 44

03 - 44

11 - 31

12 - 31

13 - 31

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اYركزية - نفقات الدراسات والتحريات ..........................

اإلدارة اYركزية - اYؤتمرات واYلتقيات......................................
اإلدارة اYركزية - نفقات تـسيير مجلس الشراكـة للتكوين والتعليم
..............................................................................jهنيYا
اإلدارة اYركزية - نفقات مـتعلقة بتحضيـر دخول التكوين والتعليم
..............................................................................jهنيYا
اإلدارة اYركزية - نفقات طبع الشهادات.....................................
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اYركزية - اYنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين.....
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
النشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالتالنشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالت

اYساهمة في مركز الدراسات والبحث حول اYهن والتأهيالت.......

اYساهمة في اYركز الوطني للتعليم اYهني عن بعد......................

اYساهمة في اYـعهد الوطني لتطوير التكوين اYتواصل وترقيته...
مجموع  القسم الرابع
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اYصالح الالمركزية التابعة للدولةاYصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اYصالحوسائل اYصالح
القسم األولالقسم األول

اYوظفون - مرتبات العملاYوظفون - مرتبات العمل
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط......
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واYنح اخملتلفة.....
UــتـعــاقـدونYـســتـخــدمـون اYــصـالـح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـدولــة - اYا
الرواتبU منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.
مجموع القسم األول

1.100.000

21.420.000

20.000.000

10.000.000

10.000.000

62.520.000

48.336.739.000

10.000.000

10.000.000

3.200.000

12.800.000

6.000.000

22.000.000

32.000.000

48.368.739.000

736.854.000

777.934.000

117.212.000

1.632.000.000
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اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

11 - 32

12 - 32

11 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

13 - 37

14 - 37

15 - 37

القسم الثانيالقسم الثاني
اYوظفون - اYعاشات واYنحاYوظفون - اYعاشات واYنح

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل..............
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية..

مجموع القسم الثاني
القسم الثالثالقسم الثالث

اYوظفون - التكاليف االجتماعيةاYوظفون - التكاليف االجتماعية
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - اYنح العائلية......................

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي...............
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - اYساهمة في اخلدمات االجتماعية
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اYصالحاألدوات وتسيير اYصالح

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات....................
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث...................
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم...............................
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف اYلحقة..................
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة...............................
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات................
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - اإليجار...............................
اYصـالح الالمـركـزية الـتـابعـة لـلـدولة - الـنـفقـات الـقضـائـية - نـفـقات
اخلبرة - التعويضات اYترتبة على الدولة...............................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة اYباني .....................
مجموع  القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اYصالح الالمركزية التـابعة للدولة - نفقات تسيير اللّجان الوالئية
للشراكة.............................................................................
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - نفقات متعلقة بتحضير دخول
.....................................................jهنيYالتكوين والتعليم ا
اYصالح الالمركـزية التـابعة لـلدولة - نفـقات متـعلقـة باالشتراك في
اإلنترنيت للهياكل واYؤسسات..............................................

مجموع  القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث
مجموع  الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول

....jهنيYمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التكوين  والتعليم اjهنيYمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التكوين  والتعليم ا

63.000

2.400.000

2.463.000

33.184.000

378.697.000

40.000.000

451.881.000

48.327.000

4.650.000

7.088.000

33.345.000

1.155.000

13.764.000

400.000

300.000

109.029.000

9.812.000

9.812.000

40.000.000

40.000.000

150.000.000

230.000.000

2.435.185.000

2.435.185.000

50.803.924.000

50.803.924.000
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مرسـوممرسـوم تنـفيذي  تنـفيذي رقم رقم 15 -  - 41 مؤر مؤرّخ في خ في 11  رب  ربـيع الثانييع الثاني
عـام ام 1436 اY اYـوافق وافق  أول فأول فـبـرايرايـر سر سـنـة ة U2015 يــتـضـمنيــتـضـمن
تـــــوزيع االعـــــتـــــمـــــادات اخملـــــصـــــصـــــة لـــــوزيـــــر الـــــعـــــملتـــــوزيع االعـــــتـــــمـــــادات اخملـــــصـــــصـــــة لـــــوزيـــــر الـــــعـــــمل
والــتــشــغـيـل والـضــمــان االجــتــمــاعي مـن مـــيــــزانــيـةوالــتــشــغـيـل والـضــمــان االجــتــمــاعي مـن مـــيــــزانــيـة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتسيير bـوجـب قانون اYالية لسنة التسيير bـوجـب قانون اYالية لسنة 2015.
Uإنّ الوزير األول

UاليةYبناء على تقرير وزير ا -
- وبـناء على الـدستـورU ال سيمـا اYادتان 85-3 و125

U(الفقرة 2 ) منه
- وbقتضى القانون رقم 84-17 اYؤرخ في 8 شوال
jـتـعـلق بـقـوانـYـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واYعـام 1404 ا

UتممYعدل واYا UاليةYا
- وbــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 14 - 10 اYــــؤرخ في 8
ربـــيع األول عـــام 1436 اYــوافق 30  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2014

U2015 الية لسنةYتضمن قانون اYوا
- وbقـتـضى اYـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اYـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اYـوافق 28 أبــريل سـنـة

Uالوزير األول jتضمن تعيY2014 وا

اجلدول اYلحقاجلدول اYلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي لسنة  اخملصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي لسنة 2015

من ميزانية التسيير واYوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واYوزعة بالترتيب في كل باب

- وbقـتـضى اYـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اYـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اYـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

Uأعضاء احلكومة jتضمن تعيYوا
Uوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اYـادة  األولى :  اYـادة  األولى :  تــوزع االعـتـمـــادات اYـقــدر مـبــلــغـهـا
jمـــلـــيـــارا وثـــمـــا¥ـــائـــة واثـــنـــ jوأربـــعـــة وثالثـــ jـــائـــتـــb
وثــــمـــانـــj مـــلــــيـــونـــا ومـــائــــة وواحـــد وثالثــــj ألف ديـــنـــار
(234.882.131.000 دج) واخملـــــــــصــــــــصـــــــــة لـــــــــوزيــــــــر الـــــــــعـــــــــمل
والـتـشـغيل والـضـمـان االجـتمـاعي من مـيـزانـيـة التـسـيـير
bوجب قـانـون اYـاليـة لـسـنة U2015 طبـقـا لـلـجـدول اYـلحق

بهذا اYرسوم.
اYــــادة  اYــــادة  2 :  : يــــكـــــلف وزيــــــر اYــــالـــــيـــــة ووزيـــــر الـــــعــــمل
Uكـل فــيــمـــا يــخــصــه Uوالـــتــشــغـــيل والــضـــمــان االجــتـــمــاعي
بــــتـــنــــفــــيـــــذ هـــــــذا اYـــرســـــوم الـــذي يــــنـــــشــــر في اجلــــريـــدة

الرّسميّة  للجمهوريّة اجلزائريّة الدyّقراطيّة الشّعبيّة.
حــــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 11 ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1436

اYوافق أول فبراير سنة 2015.
عبد اYالك ساللعبد اYالك سالل

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

02 - 32

الفرع األولالفرع األول
اإلدارة اYركزيةاإلدارة اYركزية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اYصالح اYركزيةاYصالح اYركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اYصالحوسائل اYصالح
القسم األولالقسم األول

اYوظفون - مرتبات العملاYوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اYركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اYركزية - التعويضات واYنح اخملتلفة...........................
اإلدارة اYـركـزيـة - اYـســتـخـدمـون اYـتــعـاقـدونU الـرواتبU مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اYوظفون - اYعاشات واYنحاYوظفون - اYعاشات واYنح

اإلدارة اYركزية - ريوع حوادث العمل.....................................
اإلدارة اYركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية....................
مجموع القسم الثاني

138.615.000

161.200.000

28.423.000

328.238.000

300.000

600.000

900.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 36

01 - 37

05 - 37

11 - 37

31 - 43

القسم الثالثالقسم الثالث
اYوظفون - التكاليف االجتماعيةاYوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اYركزية - اYنح العائلية.................................................

اإلدارة اYركزية - اYنح االختيارية.............................................
اإلدارة اYركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اYركزية - اYساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اYصالحاألدوات وتسيير اYصالح

اإلدارة اYركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اYركزية -  األدوات واألثاث............................................
اإلدارة اYركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اYركزية - التكاليف اYلحقة............................................
اإلدارة اYركزية - األلبسة ........................................................
اإلدارة اYركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اYركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اYــــركــــزيــــة -  الــــنــــفــــقــــات الــــقــــضــــائــــيــــة - نــــفــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اYترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اYركزية - صيانة اYباني................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للمدرسة العليا للضمان االجتماعي...................................
مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اYركزية - اYؤتمرات واYلتقيات......................................
اإلدارة اYركزية - نفقات الوثائق التقنية ونفقات الطبع..............
اإلدارة اYـــركـــزيــة - حــــصـــة اشــــتـــراك الــــجــــزائــر لـــتــمـــويل بـــرنــامج
شباب - تشغيلU اYبادر به من قبل االحتاد األوروبي................
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اYركزية - اYنح  - تعويضات التدريب - نفقات التكوين ...
مجموع القسم الثالث

3.000.000

100.000

74.954.000

8.029.000

86.083.000

27.000.000

1.410.000

6.014.000

15.000.000

290.000

1.980.000

1.900.000

10.000

53.604.000

9.700.000

9.700.000

100.000.000

100.000.000

4.500.000

1.000.000

53.000.000

58.500.000

637.025.000

10.000.000

10.000.000



3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 13810
22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 44

09 - 44

03 - 46

08 - 46

12 - 46

13 - 46

14 - 46

15 - 46

16 - 46

17 - 46

21 - 31

22 - 31

23 - 31

22 - 32

القسم الرابعالقسم الرابع
النشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالتالنشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالت

اإلدارة اYركزية - مساهمة في الوكالة الوطنية للتشغيل..............
جهاز اYساعدة على اإلدماج اYهني..............................................
مجموع القسم الرابع

القسم السادسالقسم السادس
النشاط االجتماعي - اYساعدة والتضامنالنشاط االجتماعي - اYساعدة والتضامن

اإلدارة اYركزية - تشجيع اجلمعيات ذات الطابع النقابي..............
التكميلي التفاضلي لفائدة اYعاشات الصغيرة.............................
اإلدارة اYـركـزية - عـالوة تكـمـيـليـة شـهـرية لـفـائـدة أصحـاب مـعـاشات
التقاعد وأصحاب معاشات العجز...........................................
اإلدارة اYــركـــزيــة - عالوة تــكــمـــيــلــيــة شـــهــريــة لــفــائـــدة أصــحــاب مــنح
التقاعد...............................................................................
اإلدارة اYركزية - التعويض التكميلي للمنح والريوع..................
اإلدارة اYــركــزيــة -  زيــادة اسـتــثــنــائــيــة بــنــســبـة 5% عــلى اYــعــاشــات
ومنح التقاعد من نظام األجراء وغير األجراء...........................
اإلدارة اYركـزيـة -  إعادة تـثـمـj استـثـنـائي Yعـاشـات ومـنح التـقـاعد
لنظام األجراء وغير األجراء...................................................
التكميلي التفاضلي لفائدة أصحاب معاشات العجز.....................
مجموع القسم السادس
مجموع  العنوان الرابع
مجموع  الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اYصالح الالمركزية للتشغيلاYصالح الالمركزية للتشغيل

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اYصالحوسائل اYصالح
القسم األولالقسم األول

اYوظفون - مرتبات العملاYوظفون - مرتبات العمل
اYصالح الالمركزية للتشغيل - الراتب الرئيسي للنشاط.............
اYصالح الالمركزية للتشغيل - التعويضات واYنح اخملتلفة............
Uالرواتب UتـعاقدونYستـخدمون اYصالـح الالمركزية لـلتشغـيل - اYا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............

مجموع القسم األول
القسم الثانيالقسم الثاني

اYوظفون - اYعاشات واYنحاYوظفون - اYعاشات واYنح
اYصالح الالمركزية للتشغيل - معــاش اخلدمة واألضرار اجلسدية ..

مجموع القسم الثاني

3.418.000.000

99.373.851.000

102.791.851.000

35.640.000

52.506.000.000

1.791.000.000

2.625.000.000

18.976.000

1.519.500.000

63.150.000.000

670.000.000

122.316.116.000

225.117.967.000

225.754.992.000

412.507.000

433.254.000

70.283.000

916.044.000

300.000

300.000
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22 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

21 - 33

23 - 33

24 - 33

21 - 34

22 - 34

23 - 34

24 - 34

25 - 34

91 - 34

94 - 34

99 - 34

21 - 35

22 - 37

القسم الثالثالقسم الثالث
اYوظفون - التكاليف االجتماعيةاYوظفون - التكاليف االجتماعية

اYصالح الالمركزية للتشغيل - اYنح العائلية..............................

اYصالح الالمركزية للتشغيل - الضمان االجتماعي......................
اYصالح الالمركزية للتشغيل - اYساهمة في اخلدمات االجتماعية...

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اYصالحاألدوات وتسيير اYصالح

اYصالح الالمركزية للتشغيل - تسديد النفقات...........................
اYصالح الالمركزية للتشغيل - األدوات واألثاث...........................
اYصالح الالمركزية للتشغيل - اللوازم.......................................
اYصالح الالمركزية للتشغيل - التكاليف اYلحقة.........................
اYصالح الالمركزية للتشغيل - األلبسة......................................
اYصالح الالمركزية للتشغيل - حظيرة السيارات........................
اYصالح الالمركزية للتشغيل - اإليجار.......................................
اYــصــالح الالمــركــزيــة لـلــتــشــغـيـل - الــنـــفـــقــات الـقــضــائــيـة - نــفــقـات
اخلبرة - التعويضات اYترتبة على الدولة...............................

مجموع القسم الرابع  

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اYصالح الالمركزية للتشغيل - صيانة اYباني.............................

مجموع القسم اخلامس 

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اYصالح الالمركزية لـلتشغيل - حصة اشتراك اYستخدم في الضمان
االجتماعي اYرتبطة بجهاز اYساعدة على اإلدماج اYهني..............

مجموع القسم السابع

مجموع  العنوان الثالث

مجموع  الفرع اجلزئي الثاني

مجموع  الفرع األول

18.806.000

211.440.000

24.813.000

255.059.000

14.520.000

6.000.000

15.000.000

19.200.000

742.000

6.210.000

1.600.000

112.000

63.384.000

8.335.000

8.335.000

5.626.149.000

5.626.149.000

6.869.271.000

6.869.271.000

232.624.263.000



3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 14010
22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

21 - 31

22 - 31

23 - 31

21 - 33

22 - 33

23 - 33

24 - 33

21 - 34

22 - 34

23 - 34

24 - 34

25 - 34

91 - 34

98 - 34

21 - 35

الفرع الثانيالفرع الثاني
اYفتشية العامة للعملاYفتشية العامة للعمل
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اYصالح اYركزيةاYصالح اYركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اYصالحوسائل اYصالح
القسم األولالقسم األول

اYوظفون - مرتبات العملاYوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اYــركــزيــة لــلــمــفــتــشــيــة الــعــامــة لــلــعــمل  - الــراتب الــرئــيــسي
للنشاط..............................................................................
اإلدارة اYـركــزيـة لــلــمـفــتـشــيـة الــعـامــة لــلـعــمل - الـتــعــويـضــات واYـنح
اخملتلفة...............................................................................
UتعاقدونYستخدمون اYركزية للمفتشية العامة للعمل - اYاإلدارة ا
الرواتبU منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اYوظفون - التكاليف االجتماعيةاYوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اYركزية للمفتشية العامة للعمل - اYنح العائلية...............
اإلدارة اYركزية للمفتشية العامة للعمل - اYنح االختيارية............
اإلدارة اYركزية للمفتشية العامة للعمل - الضمان االجتماعي ......
اإلدارة اYـركـزيـة لـلمـفـتـشـيـة العـامـة لـلـعمـل - اYسـاهـمـة في اخلـدمات
االجتماعية..........................................................................

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اYصالحاألدوات وتسيير اYصالح
اإلدارة اYركزية للمفتشية العامة للعمل - تسديد النفقات............
اإلدارة اYركزية للمفتشية العامة للعمل - األدوات واألثاث ...........
اإلدارة اYركزية للمفتشية العامة للعمل - اللوازم .......................
اإلدارة اYركزية للمفتشية العامة للعمل - التكاليف اYلحقة .........
اإلدارة اYركزية للمفتشية العامة للعمل - األلبسة.......................
اإلدارة اYركزية للمفتشية العامة للعمل - حظيرة السيارات ........
اإلدارة اYـركـزيـة لـلـمـفـتـشــيـة الـعـامـة لـلـعـمل - الـنـفـقـات الـقـضـائـيـة -
نفقات اخلبرة - التعويضات اYترتبة على الدولة .....................

مجموع القسم الرابع 
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اYركزية للمفتشية العامة للعمل - صيانة اYباني..............
مجموع القسم اخلامس  

37.233.000

35.897.000

1.610.000

74.740.000

779.000

80.000

18.283.000

1.093.000

20.235.000

2.552.000

416.000

1.500.000

800.000

50.000

900.000

20.000

6.238.000

201.000

201.000
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22 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

21 - 37

33 - 43

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اYركزية للمفتشية العامة للعمل - اYؤتمرات واYلتقيات ...
مجموع القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اYــركــزيــة لــلــمــفــتـشــيــة الــعــامــة لــلــعــمل - اYــنـح - تــعــويــضـات
التدريب - نفقات التكوين....................................................

مجموع  القسم الثالث
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اYصالح الالمركزية التابعة للدولةاYصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اYصالحوسائل اYصالح
القسم األولالقسم األول

اYوظفون - مرتبات العملاYوظفون - مرتبات العمل
اYـصـالـح الالمـركـزيــة الـتـابــعـة لـلــمـفـتـشــيـة الـعــامـة لـلــعـمل  - الـراتب
الرئيسي للنشاط................................................................
اYصالح الالمـركزية التابـعة للمفـتشية العـامة للعمل - الـتعويضات
واYنح اخملتلفة......................................................................
اYصالح الالمركزية التابـعة للمفتشية العـامة للعمل - اYستخدمون
اYتعاقدونU الـرواتبU منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان
االجتماعي..........................................................................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اYوظفون - اYعاشات واYنحاYوظفون - اYعاشات واYنح

اYــصــالح الالمــركـزيــة الــتــابـعــة لــلــمـفــتــشـيــة الــعــامـة لــلــعــمل  - ريـوع
حوادث العمل .....................................................................
اYــصـالح الـالمـركــزيـة الــتـابــعـة لـلــمـفــتـشــيـة الــعـامــة لـلــعـمـل  - مـعـاش
اخلدمة واألضرار اجلسدية......................................................

مجموع القسم الثاني

2.000.000

2.000.000

103.414.000

75.231.000

75.231.000

75.231.000

178.645.000

653.209.000

732.985.000

219.609.000

1.605.803.000

103.000

1.900.000

2.003.000



3 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 14210
22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

80 - 34

81 - 34

82 - 34

11 - 35

القسم الثالثالقسم الثالث
اYوظفون - التكاليف االجتماعيةاYوظفون - التكاليف االجتماعية

اYصالح الالمركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - اYنح العائلية.
اYــصــالح الالمــركــزيـــة الــتــابــعــة لــلــمــفــتــشــيــة الـــعــامــة لــلــعــمل - اYــنح
االختيارية .........................................................................
اYـصــالح الالمـركـزيـة الـتــابـعـة لـلـمـفــتـشـيـة الـعـامـة لــلـعـمل - الـضـمـان
االجتماعي .........................................................................
اYصالح الالمركزية التابـعة للمفتشية الـعامة للعمل - اYساهمة في
اخلدمات االجتماعية.............................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اYصالحاألدوات وتسيير اYصالح

اYـصــالح الالمــركـزيــة الـتــابـعــة لـلــمـفــتـشـيــة الـعــامـة لــلـعــمل - تــسـديـد
النفقات..............................................................................
اYــصـالح الـالمـركـزيــة الـتــابـعــة لـلــمـفـتــشـيــة الـعــامـة لـلــعـمل - األدوات
واألثاث..............................................................................
اYصالح الالمركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - اللوازم........
اYـصالـح الالمركـزيـة الـتابـعـة لـلمـفـتشـيـة الـعامـة لـلـعمل - الـتـكـاليف
اYلحقة...............................................................................
اYصالح الالمركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - األلبسة.......
اYـصـالـح الالمـركـزيــة الـتــابـعـة لــلـمـفــتـشــيـة الـعــامـة لـلــعـمل - حــظـيـرة
السيارات ..........................................................................
اYصالح الالمركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - اإليجار.......
اYـصـالـح الالمـركـزيـة الـتـابـعـة لــلـمـفـتـشـيـة الـعـامــة لـلـعـمل - الـنـفـقـات
القضائية - نفقات اخلبرة - التعويضات اYترتبة على الدولة....

مجموع  القسم الرابع  

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اYصالح الالمركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - صيانة اYباني

مجموع القسم اخلامس

مجموع  العنوان الثالث

مجموع  الفرع اجلزئي الثاني

مجموع الفرع الثاني

مــجــمــوع االعـتـمـادات اYـخـصــصــة لــوزيــر الـعـمـل والـتـشـغيلمــجــمــوع االعـتـمـادات اYـخـصــصــة لــوزيــر الـعـمـل والـتـشـغيل
والضمانوالضمان االجتماعياالجتماعي .......................................................

33.000.000

1.400.000

346.548.000

21.000.000

401.948.000

9.017.000

5.342.000

9.500.000

21.000.000

1.610.000

13.660.000

3.700.000

140.000

63.969.000

5.500.000

5.500.000

2.079.223.000

2.079.223.000

2.257.868.000

234.882.131.000
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مرسمرسـوم تنفيذي رقم وم تنفيذي رقم 15 -  - 42  مؤر مؤرّخ في خ في 11  رب  ربـيع الثانييع الثاني
يـتـضمنيـتـضمن  U U2015 ـوافق وافق  أول فأول فـبـرايرايـر سر سـنـة ةYا Yعـام ام 1436 ا
تـــوزيـع االعــتـــمـــادات اخملـــصــصـــة لـــوزيـــرة الــتـــهـــيـــئــةتـــوزيـع االعــتـــمـــادات اخملـــصــصـــة لـــوزيـــرة الــتـــهـــيـــئــة
الــعـــمــرانـــيــة والـــبــيـــئــة مــن مـــيـــــزانــيـــة الــتـــســيـــيــرالــعـــمــرانـــيــة والـــبــيـــئــة مــن مـــيـــــزانــيـــة الــتـــســيـــيــر

bـوجـب قانون اYالية لسنة bـوجـب قانون اYالية لسنة 2015.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Uإنّ الوزير األول
UاليةYبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورU ال سيمـا اYادتان 85-3 و125
U(الفقرة 2 ) منه

- وbقتضى القانون رقم 84-17 اYؤرخ في 8 شوال
jـتـعـلق بـقـوانـYـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واYعـام 1404 ا

UتممYعدل واYا UاليةYا
- وbــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 14 - 10 اYــــؤرخ في 8
ربـــيع األول عـــام 1436 اYــوافق 30  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2014

U2015 الية لسنةYتضمن قانون اYوا
- وbقـتـضى اYـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اYـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اYـوافق 28 أبــريل سـنـة

Uالوزير األول jتضمن تعيY2014 وا

اجلدول اYلحقاجلدول اYلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزيرة التهيئة  العمرانية والبيئة لسنة  اخملصصة لوزيرة التهيئة  العمرانية والبيئة لسنة 2015

من ميزانية التسيير واYوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واYوزعة بالترتيب في كل باب

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

02 - 32

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اYصالح اYركزيةاYصالح اYركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اYصالح وسائل اYصالح 
القسم األولالقسم األول

اYوظفون - مرتبات العملاYوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اYركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اYركزية - التعويضات واYنح اخملتلفة...........................
اإلدارة اYـركـزيـة - اYـســتـخـدمـون اYـتــعـاقـدونU الـرواتبU مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اYوظفون - اYعاشات واYنحاYوظفون - اYعاشات واYنح

اإلدارة اYركزية - ريوع حوادث العمل.....................................
اإلدارة اYركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية....................
مجموع القسم الثاني

230.000.000

210.000.000

39.000.000

479.000.000

للبيان
200.000

200.000

- وbقـتـضى اYـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اYـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اYـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

Uأعضاء احلكومة jتضمن تعيYوا
Uوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اYـادة  األولى :  اYـادة  األولى :  تــوزع االعـتـمـــادات اYـقــدر مـبــلــغـهـا
bـلـيارين وخـمـسـمـائـة وخـمـسj مـلـيـونـا ومـائـتـj وواحد
وســــــتـــــj ألـف ديـــــنـــــار (2.550.261.000 دج) واخملـــــــصـــــــصــــــة
لــوزيـــرة الــتــهـــيــئـــة الــعـــمــرانــيـــة والــبـــيــئـــة من مــيـــزانــيــة
التسيير bوجب قانون اYالية لسنة U2015 طبقا للجدول

اYلحق بهذا اYرسوم.

2 :  : يــكــلـف وزيـــر اYــالــيــة ووزيـــرة الــتــهــيــئــة اYـادة اYـادة 
الــعـمـرانـيـــة والـبـيـئـــة U كـل فـيـمـا يــخـصهU بـتــنـفـيـــذ هــذا
اYرســوم الذي يـنشـر في اجلـريدة الـرّسمـيّة  لـلجـمهـوريّة

اجلزائريّة الدyّقراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 11 ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1436
اYوافق أول فبراير سنة 2015.

عبد اYالك ساللعبد اYالك سالل

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 36

02 - 36

03 - 36

03 - 37

07 - 37

القسم الثالثالقسم الثالث
اYوظفون - التكاليف االجتماعيةاYوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اYركزية - اYنح العائلية.................................................

اإلدارة اYركزية - اYنح االختيارية.............................................
اإلدارة اYركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اYركزية - اYساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اYصالحاألدوات وتسيير اYصالح

اإلدارة اYركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اYركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اYركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اYركزية  - التكاليف اYلحقة...........................................
اإلدارة اYركزية - األلبسة.........................................................
اإلدارة اYركزية -  حظيرة  السيارات.........................................
اإلدارة اYركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اYــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اYترتبة على  الدولة...........................................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اYركزية - صيانة اYباني ومنشآتها التقنية......................

مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للمركز الوطني لتنمية اYوارد البيولوجية........................

إعانة للمحافظة الوطنية للساحل..............................................
إعانة للوكالة الوطنية للتغييرات اYناخية..................................

مجموع القسم السادس
القسم السابع القسم السابع 
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اYركزية - اYؤتمرات و اYلتقيات.....................................
اإلدارة اYركزية - نفقات تسيير السلطة الوطنية اYعينة.............
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

3.376.000

30.000

110.000.000

10.400.000

123.806.000

59.994.000

6.313.000

18.938.000

44.996.000

874.000

6.200.000

3.000.000

30.000

140.345.000

19.800.000

19.800.000

80.000.000

74.000.000

5.000.000

159.000.000

62.068.000

5.000.000

67.068.000

989.219.000
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اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 43

01 - 44

02 - 44

03 - 44

04 - 44

05 - 44

07 - 44

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اYركزية - اYنح - تـعويضات التـدريب - الرواتب اYسبقة -
نفقات التكوين....................................................................

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

النشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالتالنشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالت
اإلدارة اYركزية - مساهمة  في الوكالة الوطنية للنفايات.............
اإلدارة اYـركـزية - مـسـاهمـة  في الـوكالـة الـوطـنيـة لـتهـيـئة وجـاذبـية
األقاليم...............................................................................
اإلدارة اYـركـزيـة - مـسـاهـمـة في اYـرصـد الـوطـني لـلـبـيـئـة والـتـنـمـية
اYستدامة ..........................................................................
اإلدارة اYركزية - مساهمة في اYركز الوطني للتكوين في البيئة..
اإلدارة اYـركزية - مساهـمة في اYركز الوطـني لتقنيـات إنتاج أكثر
نقاء...................................................................................
اإلدارة اYركزية - مساهمة في وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى.

مجموع  القسم الرابع
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اYصالح الالمركزية للبيئةاYصالح الالمركزية للبيئة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اYصالحوسائل اYصالح
القسم األولالقسم األول

اYوظفون - مرتبات العملاYوظفون - مرتبات العمل
اYصالح الالمركزية للبيئة - الراتب الرئيسي للنشاط.................
اYصالح الالمركزية للبيئة - التعويضات واYنح اخملتلفة...............
Uالـرواتب UـتـعاقـدونYـسـتـخـدمـون اYـصـالح الالمـركـزيـة لـلـبـيـئـة - اYا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي ..............

مجموع القسم األول
القسم الثانيالقسم الثاني

اYوظفون - اYعاشات واYنحاYوظفون - اYعاشات واYنح
اYصالح الالمركزية للبيئة - ريوع حوادث العمل........................
اYصالح الالمركزية للبيئة - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية.......
مجموع القسم الثاني

25.000.000

25.000.000

19.000.000

19.000.000

19.000.000

40.000.000

19.000.000

90.000.000

206.000.000

231.000.000

1.220.219.000

401.000.000

450.000.000

120.000.000

971.000.000

للبيان
للبيان
للبيان
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اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

13 - 37

القسم الثالثالقسم الثالث
اYوظفون - التكاليف االجتماعيةاYوظفون - التكاليف االجتماعية

اYصالح الالمركزية للبيئة - اYنح العائلية..................................

اYصالح الالمركزية للبيئة - اYنح االختيارية..............................
اYصالح الالمركزية للبيئة - الضمان االجتماعي.........................
اYصالح الالمركزية للبيئة - اYساهمة في اخلدمات االجتماعية......

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اYصالحاألدوات وتسيير اYصالح

اYصالح الالمركزية للبيئة - تسديد النفقات...............................
اYصالح الالمركزية للبيئة - األدوات واألثات..............................
اYصالح الالمركزية للبيئة - اللوازم..........................................
اYصالح الالمركزية للبيئة - التكاليف اYلحقة............................
اYصالح الالمركزية للبيئة - األلبسة..........................................
اYصالح الالمركزية للبيئة - حظيرة السيارات...........................
اYصالح الالمركزية للبيئة - اإليجار..........................................
اYصـالح الالمركـزية للـبيئـة - النفـقات القـضائيـة - نفقـات اخلبرة -
التعويضات اYترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اYصالح الالمركزية للبيئة - صيانة اYباني ومنشآتها التقنية.......

مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اYصالح الالمركزية للبيئة - اYؤتمرات واYلتقيات......................
مجموع القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث
مجموع  الفرع اجلزئي الثاني
مجموع  الفرع األول

مـــــجـــــمـــــوع االعـــــتـــــمـــــادات اYــــــخـــــصـــــصـــــة لـــــوزيــــــرة الـــــتـــــهـــــيـــــئـــــةمـــــجـــــمـــــوع االعـــــتـــــمـــــادات اYــــــخـــــصـــــصـــــة لـــــوزيــــــرة الـــــتـــــهـــــيـــــئـــــة
الـعـمـرانـية الـعـمـرانـية والبيئةوالبيئة........................................................

10.000.000

66.000

212.000.000

15.000.000

237.066.000

29.619.000

16.830.000

20.000.000

24.160.000

850.000

4.960.000

2.023.000

10.000

98.452.000

8.500.000

8.500.000

15.024.000

15.024.000

1.330.042.000

1.330.042.000

2.550.261.000

2.550.261.000
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مرسـوممرسـوم تنفيذي  تنفيذي رقم رقم 15 -  - 43  مؤر مؤرّخ في خ في 11  ربيع الثاني  ربيع الثاني
يـتـضمنيـتـضمن  U U2015 ـوافق وافق  أول فأول فـبـرايرايـر سر سـنـة ةYا Yعـام ام 1436 ا
تـوزيع االعـتــمـادات اخملـصــصـة لـوزيـرة الــثـقـافـة مـنتـوزيع االعـتــمـادات اخملـصــصـة لـوزيـرة الــثـقـافـة مـن
مــيـــزانـيـة الـتـســيـيـر bــوجـب قـانـون اYـالـيـة لـسـنـةمــيـــزانـيـة الـتـســيـيـر bــوجـب قـانـون اYـالـيـة لـسـنـة

.2015

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Uإنّ الوزير األول
UاليةYبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورU ال سيمـا اYادتان 85-3 و125
U(الفقرة 2 ) منه

- وbقتضى القانون رقم 84-17 اYؤرخ في 8 شوال
jـتـعـلق بـقـوانـYـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واYعـام 1404 ا

UتممYعدل واYا UاليةYا
- وbــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 14 - 10 اYــــؤرخ في 8
ربـــيع األول عـــام 1436 اYــوافق 30  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2014

U2015 الية لسنةYتضمن قانون اYوا
- وbقـتـضى اYـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اYـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اYـوافق 28 أبــريل سـنـة

Uالوزير األول jتضمن تعيY2014 وا

اجلدول اYلحقاجلدول اYلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزيرة الثقافة لسنة  اخملصصة لوزيرة الثقافة لسنة 2015

من ميزانية التسيير واYوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واYوزعة بالترتيب في كل باب

- وbقـتـضى اYـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اYـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اYـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

Uأعضاء احلكومة jتضمن تعيYوا
Uوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اYـادة األولى :  اYـادة األولى :  تـــوزع االعــتـمـــادات اYــقــدر مــبــلــغــهـا
jبـخــمـسـة وعــشـرين مـلــيـارا وسـبــعـمـائــة وتـسـعــة وثـمـانـ
مـــلــــيـــونــــا وســـبــــعـــمـــائــــة وخـــمــــســـة وتـــســــعـــj ألـف ديـــنـــار
(25.789.795.000 دج) واخملــــصـــصــــة لــــوزيـــرة الــــثـــقــــافـــة من
U2015 ـالــيــة لـســنـةYـوجـب قـانــون اb مــيـزانــيــة الـتــســيـيــر

طبقا للجدول اYلحق بهذا اYرسوم.

اYادة  اYادة  2 :  : يكـلف وزيـر اYـالـيـة ووزيـرة الـثقـافةU كل
فيـمـا يـخـصــهU بـتنـفـيـــذ هــــذا اYرســوم الـذي يـنـــشر في
اجلـريـدة الــرّسـمـيّـة لـلـجـمـهـوريّــة اجلـزائـريّـة الـدyّـقـراطـيّـة

الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 11 ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1436
اYوافق أول فبراير سنة 2015.

عبد اYالك ساللعبد اYالك سالل

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اYصالح اYركزيةاYصالح اYركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اYصالحوسائل اYصالح
القسم األولالقسم األول

اYوظفون - مرتبات العملاYوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اYركزية ـ الراتب الرئيسي للنشاط..............................
اإلدارة اYركزية - التعويضات واYنح اخملتلفة............................
اإلدارة اYـركـزيـة - اYـســتـخـدمـون اYـتــعـاقـدونU الـرواتبU مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................
مجموع القسم األول

185.110.000

195.786.000

48.380.000

429.276.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 36

02 - 36

03 - 36

05 - 36

القسم الثانيالقسم الثاني
اYوظفون - اYعاشات واYنحاYوظفون - اYعاشات واYنح

اإلدارة اYركزية - ريوع حوادث العمل........................................
اإلدارة اYركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية......................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اYوظفون - التكاليف االجتماعيةاYوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اYركزية - اYنح  العائلية................................................

اإلدارة اYركزية - اYنح االختيارية.............................................
اإلدارة اYركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اYركزية - اYساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اYصالحاألدوات وتسيير اYصالح

اإلدارة اYركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اYركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اYركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اYركزية - التكاليف اYلحقة............................................
اإلدارة اYركزية ـ  األلبسة.........................................................
اإلدارة اYركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اYركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اYــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -

التعويضات اYترتبة على الدولة.........................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اYركزية - صيانة اYباني................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانات للمعهد الوطني العالي واYعاهد اجلهوية للتكوين اYوسيقي.
إعانة للمكتبة الوطنية للجزائر................................................
إعانة للمعهد العالي Yهن فنون العرض والسمعي البصري............
إعانات للمدرسة العليا واYدارس اجلهوية للفنون اجلميلة.............

42.000

3.000.000

3.042.000

5.000.000

94.000

95.224.000

11.280.000

111.598.000

56.000.000

7.000.000

6.000.000

36.518.000

500.000

17.000.000

5.000.000

10.000

128.028.000

30.319.000

30.319.000

740.400.000

310.050.000

155.500.000

593.700.000
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اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

06 - 36

08 - 36

09 - 36

10 - 36

11 - 36

12 - 36

14 - 36

15 - 36

17 - 36

19 - 36

20 - 36

21 - 36

22 - 36

23 - 36

24 - 36

25 - 36

26 - 36

27 - 36

28 - 36

29 - 36

01 - 37

04 - 37

15 - 37

17 - 37

18 - 37

01 - 43

04 - 43

إعانة لقصر الثقافة مفدي زكريا...............................................
إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لألهقار........................
إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للطاسيلي....................
إعانات للمتاحف العمومية الوطنية .........................................
إعانات لدور الثقافة................................................................
إعانات للمؤسسات السينماتوغرافية........................................
إعانة لديوان حماية وادي ميزاب وترقيته..................................
إعانة Yركز الثقافة والفنون لقصر الرياس.................................
إعانة للمركز الوطني للمخطوطات...........................................
إعانات للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية..........................
إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تيدكلت...
إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لألطلس الصحراوي.......
إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف.......................
إعانة للمركز الوطني للكتاب...................................................
إعانة للمدرسة الوطنية حلفظ وترميم األمالك الثقافية................
إعانة للوكالة الوطنية للقطاعات احملفوظة...................................
إعانة Yركز التفـسير ذي الطابع اYتحفي للـباس اجلزائري التقليدي
واYـــمـــارســـات الـــشـــعـــبـــيـــة فـي إطـــار إحـــيـــاء األعـــيـــاد واYـــنـــاســـبـــات
اإلسالمية............................................................................
إعانة لقصر الثقافة (إمامة)......................................................
.................jبني بالطYإعانة للمركز اجلزائري للتراث الثقافي ا
إعانة لقصر الثقافة بسكيكدة....................................................
مجموع القسم السادس

القسم السابع القسم السابع 
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اYركزية - اYؤتمرات واYلتقيات......................................
اإلدارة اYركزية - تنظيم التظاهرات الثقافية والسينماتوغرافية.
اإلدارة اYركزية - جائزة رئيس اجلمهورية "علي معاشي"..............
اإلدارة اYـــركـــزيــة - مـــســـاهـــمــة فـي الــصـــنـــدوق الـــوطــنـي لــتـــحـــضـــيــر
وتنظيم تظاهرة "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015"........
jـــركـــزيــة - حـــصـــة اجلــزائـــر لـــبــرنـــامج دعـم حــمـــايـــة وتــثـــمــYاإلدارة ا
التراث الثقافي باجلزائر......................................................
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اYركزية - اYنح - تـعويضات التـدريب - الرواتب اYسبقة -
نفقات التكوين....................................................................
اإلدارة اYركزية - تشجيع اجلمعيات ذات الطابع الثقافي..............
مجموع القسم الثالث

124.800.000

503.300.000

193.600.000

995.300.000

1.961.900.000

142.400.000

77.500.000

70.600.000

66.600.000

3.280.782.000

72.800.000

67.400.000

68.200.000

51.500.000

39.300.000

75.900.000

30.600.000

70.900.000

210.700.000

89.050.000

9.992.782.000

200.000.000

5.569.000.000

7.200.000

2.000.000.000

83.400.000

7.859.600.000

18.554.645.000

30.000.000

200.000.000

230.000.000
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اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

06 - 44

10 - 44

12 - 44

13 - 44

14 - 44

15 - 44

16 - 44

22 - 44

23 - 44

24 - 44

25 - 44

26 - 44

27 - 44

28 - 44

29 - 44

30 - 44

11 - 31

12 - 31

13 - 31

القسم الرابعالقسم الرابع
النشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالتالنشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالت

اإلدارة اYـركــزيـة - اYساهمة في النشاطات اYسرحية..................

اإلدارة اYركــزيـة - اYساهمة في مجـالت : الثقافة وأمال وألوان....
اإلدارة اYــــركــــزيـــة - اYـــســاهــمـــة في اYــركـــز الــوطـــني لــلـــبــحــوث في
عصور ما قبل التاريخ وفي علم اإلنسان والتاريخ....................
اإلدارة اYـركــزيـة - اYساهمة في البالي  الوطني........................
اإلدارة اYـركــزيـة - اYساهمة في األركسترا السنفونية الوطنية...
اإلدارة اYـركــزيـة - اYساهمة في الديوان الوطني لإلعالم والثقافة
اإلدارة اYركزية - اYساهمة في ديوان رياض الفتح.......................
اإلدارة اYركزية - اYساهـمة في الديوان الوطني لتسيير واستغالل
األمالك الثقافية احملمية........................................................
اإلدارة اYــركـــزيــة - اYــســاهــمــة في اYــركــز الــوطــني لــلــبــحث في عــلم
اآلثار.................................................................................
اإلدارة اYـركــزيــة - اYساهـمة في الوكـالة الوطـنية لـتسيـير وإجناز
اYشاريع الكبرى للثقافة.......................................................
اإلدارة اYـــركـــزيـــة - اYــســاهـــمــة فـي اجملــمـــوعــة الـــوطــنــيـــة لــلـــمــوســـيــقى
األندلسية..............................................................................
اإلدارة اYـركــزيـة - اYساهمة في الوكالة الوطنية لإلشعاع الثقافي..
اإلدارة اYــركـــزيــة - اYـســاهـمـة في الـديـوان الــوطـني حلـقـوق اYـؤلف
واحلقوق اجملاورة..................................................................
..................jساهمة في ديوان قرية الفنانYـركــزيـة - اYاإلدارة ا
اإلدارة اYـركــزيـة - اYساهمة في مركز الفنون واYعارض بتلمسان..
اإلدارة اYـركــزيـة - اYساهمة في اYركز اجلزائري لتطوير السينما..

مجموع  القسم الرابع
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع  اجلزئي األول

الفرع  اجلزئي الثانيالفرع  اجلزئي الثاني
اYصالح الالمركزية التابعة للدولةاYصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اYصالحوسائل اYصالح
القسم األولالقسم األول

اYوظفون - مرتبات العملاYوظفون - مرتبات العمل

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط......
اYـــصــــالح الالمــــركـــزيــــة الـــتـــابــــعـــة لــــلـــدولــــة -  الـــتـــعــــويـــضــــات واYـــنح
اخملتلفة...............................................................................
UــتـعـاقـدونYـسـتــخـدمـون اYـصـالح الـالمـركـزيـة الــتـابـعــة لـلـدولــة -  اYا
الرواتبU منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.
مجموع القسم األول

1.150.000.000

12.000.000

526.000.000

140.000.000

140.000.000

450.000.000

165.000.000

944.000.000

229.000.000

100.000.000

60.000.000

310.000.000

120.000.000

100.000.000

60.000.000

100.000.000

4.606.000.000

4.836.000.000

23.390.645.000

653.858.000

723.123.000

190.459.000

1.567.440.000
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اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

12 - 37

القسم الثالثالقسم الثالث
اYوظفون - التكاليف االجتماعيةاYوظفون - التكاليف االجتماعية

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - اYنح العائلية.......................

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - اYنح االختيارية...................
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي...............
اYـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة الــتـــابـــعـــة لــلـــدولـــة - اYـــســاهـــمـــة في اخلـــدمــات
االجتماعية.........................................................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اYصالحاألدوات وتسيير اYصالح

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات....................
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث...................
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم...............................
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف اYلحقة..................
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة...............................
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات................
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - اإليجار...............................
اYصـالح الالمـركـزية الـتـابعـة لـلـدولة - الـنـفقـات الـقضـائـية - نـفـقات
اخلبرة - التعويضات اYترتبة على الدولة...............................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اYصالح الالمركزية  التابعة للدولة - صيانة اYباني.....................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابع القسم السابع 
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - تنظيم التظاهرات الثقافية...

مجموع  القسم السابع

مجموع  العنوان الثالث

مجموع  الفرع اجلزئي الثاني

مجموع  الفرع األول

مجموع  االعتمادات اخملصصة لوزيرة الثقافةمجموع  االعتمادات اخملصصة لوزيرة الثقافة.............................

18.700.000

220.000

344.246.000

32.168.000

395.334.000

50.000.000

30.000.000

15.000.000

40.000.000

1.000.000

20.000.000

5.000.000

1.000.000

162.000.000

24.376.000

24.376.000

250.000.000

250.000.000

2.399.150.000

2.399.150.000

25.789.795.000

25.789.795.000
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مرسمرسـوموم تنفيذي  تنفيذي رقم رقم 15 -  - 44  مؤر مؤرّخ في خ في 11  رب  ربـيع الثانييع الثاني
عـام ام 1436 اY اYـوافق وافق  أول فأول فـبـرايرايـر سر سـنـة ة U U2015 يــــتـضـمنمن
تــــــوزيع االعوزيع االعــــــتــــــمــــادات اخملادات اخملــــــصــــصــــــة لة لــــــوزيوزيــــرة الرة الــــــتــــــضــــامنامن
الالــــــوطوطــــــني واألسني واألســــــرة وقرة وقــــــضــــــايايــــــا اYا اYــــــرأة مـن مـرأة مـن مـــــــيــيــــــــزانزانــــــيــــة

التسيير bـوجـب قانون اYالية لسنة التسيير bـوجـب قانون اYالية لسنة 2015.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Uإنّ الوزير األول
UاليةYبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورU ال سيمـا اYادتان 85-3 و125
U(الفقرة 2 ) منه

- وbقتضى القانون رقم 84-17 اYؤرخ في 8 شوال
jـتـعـلق بـقـوانـYـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واYعـام 1404 ا

UتممYعدل واYا UاليةYا
- وbــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 14 - 10 اYــــؤرخ في 8
ربـــيع األول عـــام 1436 اYــوافق 30  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2014

U2015 الية لسنةYتضمن قانون اYوا
- وbقـتـضى اYـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اYـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اYـوافق 28 أبــريل سـنـة

Uالوزير األول jتضمن تعيY2014 وا

اجلدول اYلحقاجلدول اYلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اYرأة لسنة  اخملصصة لوزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اYرأة لسنة 2015

من ميزانية التسيير واYوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واYوزعة بالترتيب في كل باب

- وbقـتـضى اYـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اYـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اYـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

Uأعضاء احلكومة jتضمن تعيYوا
Uوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اYـادة األولى :  اYـادة األولى :  تـــوزع االعــتـمـــادات اYــقــدر مــبــلــغــهـا
jملـيارا وستـمائـة وثالثة وخـمس jبـمائـة وواحد وثالثـ
مـــلــــيــــونـــا وســــتــــمـــائــــة وثــــمـــانــــيــــة وثـــمــــانــــj ألف ديــــنـــار
(131.653.688.000 دج) واخملــــصــــصـــــة لــــوزيــــرة الــــتـــــضــــامن
الــوطـني واألسـرة وقـضـايـا اYـرأة من مــيـزانـيـة الـتـسـيـيـر
bوجب قـانـون اYـاليـة لـسـنة U2015 طبـقـا لـلـجـدول اYـلحق

بهذا اYرسوم.

اYــادة اYــادة 2 :  : يــكـــلف وزيـــر اYــالــيــــة ووزيــرة الــتــضــامن
Uكل فــــيــــمــــا يـــخــــصه UــــرأةYالـــوطــــني واألســــرة وقــــضــــايـــا ا
بتـنفيــذ هــذا اYرسـوم الـذي ينشـر في اجلريدة الـرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدyّقراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 11 ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1436
اYوافق أول فبراير سنة 2015.

عبد اYالك ساللعبد اYالك سالل

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اYصالح اYركزيةاYصالح اYركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اYصالحوسائل اYصالح
القسم األولالقسم األول

اYوظفون - مرتبات العملاYوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اYركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اYركزية - التعويضات واYنح اخملتلفة............................
اإلدارة اYـركـزيـة - اYـســتـخـدمـون اYـتــعـاقـدونU الـرواتبU مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................

مجموع القسم األول

151.269.000

185.783.000

21.787.000

358.839.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

81 - 34

92 - 34

96 - 34

01 - 35

01 - 36

02 - 36

03 - 36

القسم الثانيالقسم الثاني
اYوظفون - اYعاشات واYنحاYوظفون - اYعاشات واYنح

اإلدارة اYركزية - ريوع حوادث العمل........................................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اYوظفون - التكاليف االجتماعيةاYوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اYركزية - اYنح العائلية.................................................

اإلدارة اYركزية - اYنح االختيارية.............................................
اإلدارة اYركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اYركزية - اYساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اYصالحاألدوات وتسيير اYصالح

اإلدارة اYركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اYركزية -  األدوات واألثاث............................................
اإلدارة اYركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اYركزية - التكاليف اYلحقة............................................
اإلدارة اYركزية - األلبسة ........................................................
اإلدارة اYركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اYركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اYــــركــــزيــــة -  الــــنــــفــــقــــات الــــقــــضــــائــــيــــة - نــــفــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اYترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اYركزية - صيانة اYباني................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانـة لـلـمركـز الـوطني السـتـقبـال الـفـتيـات والـنسـاء ضـحايـا الـعنف
ومن هن في وضع صعب ببوسماعيل......................................
إعانة للمركز الوطني للتكوين اYهني للمعوقj جسديا بخميستي
إعـانــة لـلـمـركـز الـوطـني لـتـكـوين الــعـمـال اYـتـخـصـصـj في الـطـفـولـة
واYراهقة واYساعدة االجتماعية ببئر خادم..............................

30.000

30.000

1.514.000

30.000

84.263.000

8.850.000

94.657.000

30.690.000

4.000.000

9.000.000

22.790.000

300.000

2.969.000

900.000

10.000

70.659.000

11.550.000

11.550.000

48.465.000

100.706.000

88.922.000
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اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

04 - 36

05 - 36

08 - 36

09 - 36

10 - 36

13 - 36

14 - 36

15 - 36

16 - 36

22 - 36

01 - 37

03 - 37

04 - 37

05 - 37

01 - 43

04 - 44

05 - 44

إعـانـة للـمـركز الـوطـني لتـكـوين الـعمـال اYـتخـصـصj في مـؤسـسات
اYعوقj بقسنطينة.............................................................
إعانات للمؤسسات اYتخصصة.................................................
إعانة Yؤسسة دار الرحمة ببئر خادم..........................................
إعانة Yؤسسة دار الرحمة بقسنطينة.........................................
إعانة Yؤسسة دار الرحمة بوهران.............................................
إعـانـات Yصـالح اYـساعـدة االجـتمـاعـية االسـتـعجـالـية اYـتـنقـلـة ببـاتـنة
واجلزائر ووهران وقسنطينة وورقلة وبشار وبرج بوعريريج...
إعانـة لـلـمركـز الـوطني السـتـقبـال الـفـتيـات والـنسـاء ضـحايـا الـعنف
ومن هن في وضع صعب bستغا�..........................................
إعانـة لـلـمركـز الـوطني السـتـقبـال الـفـتيـات والـنسـاء ضـحايـا الـعنف
ومن هن في وضع صعب بتلمسان..........................................
إعــانــة لــلــمـــركــز الــوطــني لـــلــدراســات واYــعــلــومـــات والــتــوثــيق حــول
األسرة واYرأة والطفولة.......................................................
إعانـة لـلـمركـز الـوطني السـتـقبـال الـفـتيـات والـنسـاء ضـحايـا الـعنف
ومن هن في وضع صعب بعنابة..............................................

مجموع القسم السادس
القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اYركزية - اYؤتمرات واYلتقيات......................................
اإلدارة اYركزية - نفقات تسيير اللجنة الوطنية للتضامن...........
اإلدارة اYركزية - نفقات تسيير اجمللس الوطني لألسرة واYرأة......
اإلدارة اYركزية - نفقات التوثيق التقني والطباعة.....................
مجموع القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اYـركزيـة - اYنح - تـعويـضـات التـدريب - الرواتــب اYـسبـقة
- نفقات التكوين.................................................................

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

النشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالتالنشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالت

مــنــاصب الــشــغل االنــتـظــاريــة - جــهـاز اإلدمــاج االجــتــمـاعي لــلــشــبـاب
حاملي الشهادات..................................................................
مناصب الشغل االنتظارية - جهاز نشاطات اإلدماج االجتماعي......
مجموع القسم الرابع

129.277.000

17.174.558.000

112.861.000

56.918.000

67.121.000

87.734.000

20.140.000

13.000.000

29.281.000

13.000.000

17.941.983.000

22.500.000

6.000.000

5.000.000

9.800.000

43.300.000

18.521.018.000

30.000.000

30.000.000

10.730.000.000

37.130.000.000

47.860.000.000
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اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

02 - 46

03 - 46

05 - 46

07 - 46

09 - 46

14 - 46

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

11 - 33

13 - 33

14 - 33

القسم السادسالقسم السادس
النشاط االجتماعي - اYساعدة والتضامنالنشاط االجتماعي - اYساعدة والتضامن

اإلدارة اYركزية - تشجيع للجمعيات ذات الطابع االجتماعي.........
اإلدارة اYــركــزيـة - نــفــقـات نــقل اYــكــفـوفــj ومــرافــقـيــهم واألشــخـاص
مـعـدومي الــدخل الـذين يـعـانــون من إعـاقـة سـمـــعــيـة أو حـركـيـة أو
ذهنية أو مرض مستعص ترتب عنه عجز جسدي .....................
اإلدارة اYركزية - اYساهمة في وكالة التنمية االجتماعية.............
تخصيص لفائدة صندوق النفقة................................................
تـخـصـيص لـفــائـدة صـنـدوق الـتـضـامن الـوطـني لـوضع حـيـز الـتـنـفـيـذ
ميثاق السلم واYصاحلة الوطنية............................................
...........................jسنYركزية - نفقات نقل األشخاص اYاإلدارة ا

مجموع  القسم السادس
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع  اجلزئي الثانيالفرع  اجلزئي الثاني
اYصالح الالمركزية التابعة للدولةاYصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اYصالحوسائل اYصالح
القسم األولالقسم األول

اYوظفون - مرتبات العملاYوظفون - مرتبات العمل

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط......
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واYنح اخملتلفة.....
UــتـعـاقـدونYـسـتــخـدمـون اYـصـالح الـالمـركـزيـة الــتـابـعــة لـلـدولــة -  اYا
الرواتبU منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي 
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اYوظفون - اYعاشات واYنحاYوظفون - اYعاشات واYنح

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل..............
اYــصـــالح الالمـــركــزيــة الـــتــابــعـــة لــلــدولـــة - مــعــاش اخلـــدمــة واألضــرار
اجلسدية .............................................................................

مجموع القسم الثاني
القسم الثالثالقسم الثالث

اYوظفون - التكاليف االجتماعيةاYوظفون - التكاليف االجتماعية

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - اYنح العائلية.......................

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة -  الضمان االجتماعي..............
اYـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة الــتـــابـــعـــة لــلـــدولـــة - اYـــســاهـــمـــة في اخلـــدمــات
االجتماعية .........................................................................

مجموع القسم الثالث

357.812.000

300.000.000

44.992.400.000

1.000.000.000

732.000.000

132.000.000

47.514.212.000

95.404.212.000

113.925.230.000

946.663.000

930.059.000

91.369.000

1.968.091.000

20.000

2.600.000

2.620.000

26.111.000

3.235.181.000

45.981.000

3.307.273.000
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اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

10 - 46

15 - 46

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اYصالحاألدوات وتسيير اYصالح

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديدالنفقات.....................
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث...................
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم...............................
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف اYلحقة..................
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة...............................
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات................
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - اإليجار...............................
اYصـالح الالمـركـزية الـتـابعـة لـلـدولة - الـنـفقـات الـقضـائـية - نـفـقات
اخلبرة - التعويضات اYترتبة على الدولة...............................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة اYباني......................
مجموع القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم السادسالقسم السادس
النشاط االجتماعي - اYساعدة والتضامنالنشاط االجتماعي - اYساعدة والتضامن

اYـصــالح الالمـركـزيــة الـتـابـعــة لـلـدولـة - األطــفـال اYـسـعــفـون وحـمـايـة
الطفولة .............................................................................
اYــصــالح الالمــركـزيــة الــتــابـعــة لــلـدولــة - اYــعــاشـات واYــنح اYــدفــوعـة
للمعوقj بنسبة %100.........................................................

مجموع  القسم السادس
مجموع  العنوان الرابع
مجموع  الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول

مـجـمـوع االعـتـمـادات الـمـخـصـصـة لـوزيــرة الـتـضـامـن الـوطنيمـجـمـوع االعـتـمـادات الـمـخـصـصـة لـوزيــرة الـتـضـامـن الـوطني
واألسرة وقضايا اYرأةواألسرة وقضايا اYرأة..........................................................

20.755.000

3.500.000

11.587.000

23.960.000

1.010.000

6.480.000

1.850.000

240.000

69.382.000

11.576.000

11.576.000

5.358.942.000

190.860.000

12.178.656.000

12.369.516.000

12.369.516.000

17.728.458.000

131.653.688.000

131.653.688.000
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مرسـوممرسـوم تنـفيذي  تنـفيذي رقم رقم 15 -  - 45 مؤر مؤرّخ في خ في 11  رب  ربـيع الثانييع الثاني
يـتـضمنيـتـضمن  U U2015 ـوافق وافق  أول فأول فـبـرايرايـر سر سـنـة ةYا Yعـام ام 1436 ا
تــوزيع االعــتـمــادات اخملــصـصــة لـوزيــر الــعالقـات معتــوزيع االعــتـمــادات اخملــصـصــة لـوزيــر الــعالقـات مع
الــبـرYـان مـن مــيـــزانــيـة الـتـسـيــيـر bــوجـب قـانـونالــبـرYـان مـن مــيـــزانــيـة الـتـسـيــيـر bــوجـب قـانـون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاYالية لسنة اYالية لسنة 2015.
Uإنّ الوزير األول

UاليةYبناء على تقرير وزير ا -
- وبـناء على الـدستـورU ال سيمـا اYادتان 85-3 و125

U(الفقرة 2 ) منه
- وbقتضى القانون رقم 84-17 اYؤرخ في 8 شوال
jـتـعـلق بـقـوانـYـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واYعـام 1404 ا

UتممYعدل واYا UاليةYا
- وbــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 14 - 10 اYــــؤرخ في 8
ربـــيع األول عـــام 1436 اYــوافق 30  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2014

U2015 الية لسنةYتضمن قانون اYوا
- وbقـتـضى اYـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اYـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اYـوافق 28 أبــريل سـنـة

Uالوزير األول jتضمن تعيY2014 وا

اجلدول اYلحقاجلدول اYلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير العالقات مع البرYان لسنة  اخملصصة لوزير العالقات مع البرYان لسنة 2015

من ميزانية التسيير واYوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واYوزعة بالترتيب في كل باب

- وbقـتـضى اYـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اYـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اYـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

Uأعضاء احلكومة jتضمن تعيYوا
Uوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اYـادة  األولى : اYـادة  األولى : تـــوزع االعـتـمـــادات اYـقــــدر مـبـلـــغـهـا
bـائـتـj وسـتـة وسـبـعـj مـلـيـونـا وسـتـمـائـة وتـسـعـة آالف
ديـنـار (276.609.000 دج) واخملـصـصــة لـوزيــر الـعالقـات مع
الـبــرYـان من مــيـزانــيــة الـتــسـيــيـر bــوجب قـانــون اYـالــيـة

لسنة U2015 طبقا للجدول اYلحق بهذا اYرسوم.

اYادة اYادة 2 :  : يكلف وزيــر اYاليـة ووزير العــالقات مــع
الـبـرYـانU كــل فـيـمـــا يـخـصّــهU بـتـنـفـيـــــذ هــــذا اYـرســوم
الـــــذي يــــنـــــشــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســــمـــيّــــة لـــلــــجـــمــــهـــوريّـــة

اجلزائريّة الدyّقراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 11 ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1436
اYوافق أول فبراير سنة 2015.

عبد اYالك ساللعبد اYالك سالل

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 33

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اYصالح اYركزيةاYصالح اYركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اYصالحوسائل اYصالح
القسم األولالقسم األول

اYوظفون - مرتبات العملاYوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اYركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اYركزية - التعويضات واYنح اخملتلفة............................
اإلدارة اYـركـزيـة - اYـســتـخـدمـون اYـتــعـاقـدونU الـرواتبU مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اYوظفون - التكاليف االجتماعيةاYوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اYركزية - اYنح العائلية .............................................

70.358.000

89.422.000

14.800.000

174.580.000

828.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 37

01 - 43

اإلدارة اYركزية - اYنح االختيارية ............................................
اإلدارة اYركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اYركزية - اYساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اYصالحاألدوات وتسيير اYصالح

اإلدارة اYركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اYركزية -  األدوات واألثاث............................................
اإلدارة اYركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اYركزية - التكاليف اYلحقة............................................
اإلدارة اYركزية - األلبسة ........................................................
اإلدارة اYركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اYركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اYــــركــــزيــــة -  الــــنــــفــــقــــات الــــقــــضــــائــــيــــة - نــــفــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اYترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اYركزية - صيانة اYباني................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اYركزية - تنظيم اYؤتمرات واYلتقيات............................
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اYــركــزيــة - اYـــنح - تــكـــمــلــة اYــنـح - تــعــويــضـــات الــتــدريب -
نفقات التكوين  ..................................................................

مجموع القسم الثالث
مجموع  العنوان الرابع
مجموع  الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير العالقات مع مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير العالقات مع البرYانالبرYان.............

10.000

39.942.000

3.820.000

44.600.000

8.000.000

4.800.000

6.592.000

10.241.000

236.000

6.300.000

1.000.000

10.000

37.179.000

6.250.000

6.250.000

10.000.000

10.000.000

272.609.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

276.609.000

276.609.000

276.609.000
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مرسـوممرسـوم تنفيذي  تنفيذي رقم رقم 15 -  - 46  مؤر مؤرّخ في خ في 11  ربيع الثاني  ربيع الثاني
يـتـضمنيـتـضمن  U U2015 ـوافق وافق  أول فأول فـبـرايرايـر سر سـنـة ةYا Yعـام ام 1436 ا
تــــوزيع االعــــتــــمــــادات اخملــــصــــصــــة لــــوزيــــر الــــصــــحـــةتــــوزيع االعــــتــــمــــادات اخملــــصــــصــــة لــــوزيــــر الــــصــــحـــة
والــســـكـــان وإصالح اYــســـتـــشــفـــيـــات مـن مــــيــــزانـــيــةوالــســـكـــان وإصالح اYــســـتـــشــفـــيـــات مـن مــــيــــزانـــيــة

التسيير bـوجـب قانون اYالية لسنة التسيير bـوجـب قانون اYالية لسنة 2015.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Uإنّ الوزير األول
UاليةYبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورU ال سيمـا اYادتان 85-3 و125
U(الفقرة 2 ) منه

- وbقتضى القانون رقم 84-17 اYؤرخ في 8 شوال
jـتـعـلق بـقـوانـYـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واYعـام 1404 ا

UتممYعدل واYا UاليةYا
- وbــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 14 - 10 اYــــؤرخ في 8
ربـــيع األول عـــام 1436 اYــوافق 30  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2014

U2015 الية لسنةYتضمن قانون اYوا
- وbقـتـضى اYـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اYـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اYـوافق 28 أبــريل سـنـة

Uالوزير األول jتضمن تعيY2014 وا

اجلدول اYلحقاجلدول اYلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير الصحة والسكان وإصالح اYستشفيات لسنة  اخملصصة لوزير الصحة والسكان وإصالح اYستشفيات لسنة 2015

من ميزانية التسيير واYوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واYوزعة بالترتيب في كل باب

- وbقـتـضى اYـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اYـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اYـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

Uأعضاء احلكومة jتضمن تعيYوا
Uوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اYـادة األولى :  اYـادة األولى :  تـــوزع االعــتـمـــادات اYــقــدر مــبــلــغــهـا
jمـلــيــارا وتـســعــمـائــة واثــنـ jبــثالثـمــائــة وواحـد وثــمــانــ
وســــــبــــــعــــــj مــــــلـــــــيــــــونــــــا واثــــــنــــــj وســــــتـــــــj ألف ديــــــنــــــار
(381.972.062.000 دج) واخملــــــصـــــــصــــــة لـــــــوزيـــــــر الــــــصـــــــحــــــة
والـســكـان وإصالح اYـسـتــشـفـيـات من مــيـزانـيـة الــتـسـيـيـر
bوجب قـانـون اYـاليـة لـسـنة U2015 طبـقـا لـلـجـدول اYـلحق

بهذا اYرسوم.

اYــادة  اYــادة  2 :  : يـــكــــلف وزيــــر اYــــالـــيـــــة ووزيـــر الــــصـــحـــة
Uكل فـــيـــمـــا يـــخـــصــه UـــســـتـــشـــفـــيـــاتYوالـــســـكـــان وإصـالح ا
بــــتـــنــــفــــيـــــذ هـــــــذا اYـــرســـــوم الـــذي يــــنـــــشــــر في اجلــــريـــدة

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدyّقراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 11 ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1436
اYوافق أول فبراير سنة 2015.

عبد اYالك ساللعبد اYالك سالل

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اYصالح اYركزيةاYصالح اYركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اYصالح وسائل اYصالح 
القسم األولالقسم األول

اYوظفون - مرتبات العملاYوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اYركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اYركزية - التعويضات واYنح اخملتلفة............................
اإلدارة اYـركـزيـة - اYـســتـخـدمـون اYـتــعـاقـدونU الـرواتبU مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................

مجموع القسم األول

226.171.000

233.508.000

35.000.000

494.679.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 32

02 - 32

01 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

81 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

القسم الثانيالقسم الثاني
اYوظفون - اYعاشات واYنحاYوظفون - اYعاشات واYنح

اإلدارة اYركزية - ريوع حوادث العمل........................................
اإلدارة اYركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية.......................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اYوظفون - التكاليف االجتماعيةاYوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اYركزية - اYنح العائلية.................................................

اإلدارة اYركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اYركزية - اYساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اYصالحاألدوات وتسيير اYصالح

اإلدارة اYركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اYركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اYركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اYركزية  - التكاليف اYلحقة...........................................
اإلدارة اYركزية - األلبسة.........................................................
اYوظفون اYتعاونون - تسديد النفقات.......................................
اإلدارة اYركزية -  حظيرة  السيارات.........................................
اإلدارة اYركزية -  اإليجار........................................................
اإلدارة اYــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اYترتبة على  الدولة...........................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اYركزية - صيانة اYباني................................................

مجموع القسم اخلامس

1.014.000

20.000

1.034.000

4.000.000

114.920.000

12.448.000

131.368.000

67.122.000

4.917.000

8.100.000

629.000.000

475.000

100.000

9.582.000

725.000

10.000

720.031.000

12.544.000

12.544.000
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اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

02 - 36

04 - 36

05 - 36

06 - 36

07 - 36

08 - 36

09 - 36

10 - 36

11 - 36

12 - 36

13 - 36

01 - 37

01 - 43

02 - 43

03 - 43

01 - 44

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية......................................

إعانة للمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة العمومية.......
إعانة للمخبر الوطني Yراقبة اYنتجات الصيدالنية.....................
إعانة للوكالة الوطنية للدم.......................................................
إعانة للمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي...............
إعانة للمركز الوطني لليقظة بخصوص األدوية والعتاد الطبي......
إعانة للمركز الوطني لعلم السموم............................................
إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي...................
إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابالت.......................
إعانات Yعاهد التكوين شبه الطبي............................................
إعانة Yدرسة التكوين شبه الطبي باألغواط................................

مجموع القسم السادس

القسم السابع القسم السابع 
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اYركزية - اYؤتمرات و اYلتقيات.....................................

مجموع  القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

نشاط التربية الصحية............................................................
اإلدارة اYـركـزيـة - اYـنح - تـعـويـضـات الـتـدريب - الـرواتب اYـسـبـقـة
نفقات التكوين....................................................................
اإلدارة اYـــركـــزيـــة - الــــتـــكـــوينU إعــــادة الـــتـــأهـــيل وحتــــســـj مـــســـتـــوى
........................................................................jستخدمYا

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
النشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالتالنشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالت

اإلدارة اYـركـزية - اYـساهـمـة في الـصيـدلـية اYـركـزية لـلـمسـتـشفـيات
القتناء األدوية لفائدة اYؤسسات العمومية للصحة...................

مجموع القسم الرابع

312.323.000

221.503.000

296.443.000

343.104.000

82.072.000

62.882.000

237.012.000

2.792.520.000

429.638.000

396.727.000

81.159.000

5.255.383.000

63.000.000

63.000.000

6.678.039.000

4.500.000

4.400.000

12.000.000

20.900.000

50.000.000.000

50.000.000.000
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اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 46

02 - 46

03 - 46

05 - 46

07 - 46

09 - 46

10 - 46

11 - 31

12 - 31

13 - 31

القسم السادسالقسم السادس
النشاط االجتماعي - اYساعدة والتضامنالنشاط االجتماعي - اYساعدة والتضامن

مــــســـاهــــمـــة الـــدولــــة في نـــفــــقـــات تـــســــيـــيــــر اYـــؤســـســــات الـــعـــمــــومـــيـــة
االســـتــــشـــفــــائـــيــــة واYـــؤســــســـات الــــعـــمــــومـــيــــة لـــلــــصـــحــــة اجلـــواريـــة
واYـؤســسـات االسـتــشـفــائـيـة اYــتـخــصـصـة واYــراكـز االســتـشـفــائـيـة
اجلامعية.............................................................................

تشجيعات للخدمات اخلاصة بحماية الصحة................................

اYساهمة في تمويل نشاطات الهالل األحمر اجلزائري...................

اإلدارة اYـركــزيـة - نـفـقــات الـعالج واإلقـامـة اYــقـدمـة لـلــفـئـات اYـعـوزة
غير اYؤمنة اجتماعيا - اYستشفى اYـــركـزي للجيش ..............

اإلدارة اYركزية - اYساهمة في اجلمعيات ذات اYنفعة العمومية.....

الـتــعـاون الــدولي - مـسـاهــمـة اجلــزائـر في تـمــويل األعـبــاء اYـقـتــسـمـة
لـبــرنـامج الــتـعـاون اجلــزائـر فـنــيـاب ( بــرنـامج الـتــحـكم في الــنـمـو
الدyوغرافي) .....................................................................

الــنـفــقـات اYـتــعـلــقـة بـاخلــدمـات اYـقــدمـة في إطــار اتـفــاقـيـات الــتـعـاون
الطبي................................................................................

مجموع  القسم السادس

مجموع  العنوان الرابع

مجموع الفرع  اجلزئي األول

الفرع  اجلزئي الثانيالفرع  اجلزئي الثاني
اYصالح الالمركزية التابعة للدولةاYصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اYصالحوسائل اYصالح
القسم األولالقسم األول

اYوظفون - مرتبات العملاYوظفون - مرتبات العمل

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط......

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة -  التعويضات واYنح اخملتلفة....

UــتـعـاقـدونYـسـتــخـدمـون اYـصـالح الـالمـركـزيـة الــتـابـعــة لـلـدولــة -  اYا
الرواتبU منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.

مجموع القسم األول

315.898.086.000

1.000.000

13.318.000

50.000.000

312.000

11.000.000

6.917.258.000

322.890.974.000

372.911.874.000

379.589.913.000

827.000.000

791.422.000

143.000.000

1.761.422.000
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اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

11 - 32

12 - 32

11 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

القسم الثانيالقسم الثاني
اYوظفون - اYعاشات واYنحاYوظفون - اYعاشات واYنح

الـمصـالح الالمركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل...........
اYــصــالـح  الالمــركــزيــة الــتــابـــعــة لــلــدولــة - مــعــاش اخلــدمــة واألضــرار
اجلسدية..............................................................................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اYوظفون - التكاليف االجتماعيةاYوظفون - التكاليف االجتماعية

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - اYنح العائلية.......................

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي...............
اYـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة الــتـــابـــعـــة لــلـــدولـــة - اYـــســاهـــمـــة في اخلـــدمــات
االجتماعية .........................................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اYصالحاألدوات وتسيير اYصالح

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات....................
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث...................
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم...............................
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف اYلحقة..................
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة...............................
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات................
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - اإليجار...............................
اYصـالح الالمـركـزية الـتـابعـة لـلـدولة - الـنـفقـات الـقضـائـية - نـفـقات
اخلبرة - التعويضات اYترتبة على الدولة...............................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة اYباني......................
مجموع  القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث
مجموع  الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول

مــجــمــوع االعــتــمــادات اخملــصــصــة لــوزيــر الــصـحــة والــســكــان وإصالحمــجــمــوع االعــتــمــادات اخملــصــصــة لــوزيــر الــصـحــة والــســكــان وإصالح
اYستشفياتاYستشفيات .......................................................................

433.000

820.000

1.253.000

35.000.000

404.605.000

56.000.000

495.605.000

36.757.000

4.250.000

9.000.000

36.432.000

1.520.000

14.017.000

2.880.000

480.000

105.336.000

18.533.000

18.533.000

2.382.149.000

2.382.149.000

381.972.062.000

381.972.062.000
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مرسـوممرسـوم تنـفيذي  تنـفيذي رقم رقم 15 -  - 47 مؤرمؤرّخ في خ في 11  رب  ربـيع الثانييع الثاني
يـتـضمنيـتـضمن  U U2015 ـوافق وافق  أول فأول فـبـرايرايـر سر سـنـة ةYا Yعـام ام 1436 ا
تــوزيع االعــتـمـادات اخملــصـصــة لـوزيــر الـشــبـاب مـنتــوزيع االعــتـمـادات اخملــصـصــة لـوزيــر الـشــبـاب مـن
مــيـــزانـيـة الـتـســيـيـر bــوجـب قـانـون اYـالـيـة لـسـنـةمــيـــزانـيـة الـتـســيـيـر bــوجـب قـانـون اYـالـيـة لـسـنـة

.2015

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Uإنّ الوزير األول

UاليةYبناء على تقرير وزير ا -
- وبـناء على الـدستـورU ال سيمـا اYادتان 85-3 و125

U(الفقرة 2 ) منه
- وbقتضى القانون رقم 84-17 اYؤرخ في 8 شوال
jـتـعـلق بـقـوانـYـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واYعـام 1404 ا

UتممYعدل واYا UاليةYا
- وbــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 14 - 10 اYــــؤرخ في 8
ربـــيع األول عـــام 1436 اYــوافق 30  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2014

U2015 الية لسنةYتضمن قانون اYوا
- وbقـتـضى اYـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اYـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اYـوافق 28 أبــريل سـنـة

Uالوزير األول jتضمن تعيY2014 وا

اجلدول اYلحقاجلدول اYلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير الشباب لسنة  اخملصصة لوزير الشباب لسنة 2015

من ميزانية التسيير واYوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واYوزعة بالترتيب في كل باب

- وbقـتـضى اYـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اYـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اYـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

Uأعضاء احلكومة jتضمن تعيYوا
Uوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اYـادة اYـادة  األولى :   األولى :  تــوزع االعـتـمـــادات اYـقــدر مـبــلــغـهـا
بـأربــعـة عـشـر مــلـيـارا ومـائــة وثـمـانـيــة وخـمـسـj مــلـيـونـا
وثــــمـــا¥ــــائــــة وســـبــــعــــj ألف ديــــنـــار (14.158.870.000 دج)
واخملصصة لوزير الـشباب من ميزانيـة التسيير bوجب
قـانــون اYــالــيـة لــســنـة U2015 طـبــقــا لـلــجــدول اYـلــحق بــهـذا

اYرسوم.

اYـادة اYـادة   2 :  : يـكـلف وزيــر اYـالـيــة ووزيـر الشـبـابU كل
فيـمـا يـخـصــهU بـتنـفـيـــذ هــــذا اYرســوم الـذي يـنـــشر في
اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة  لـلـجـمـهـوريّـة اجلـزائـريّـة الـدyّـقـراطـيّة

الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 11 ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1436
اYوافق أول فبراير سنة 2015.

عبد اYالك ساللعبد اYالك سالل

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

 الفرع األول الفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اYصالح اYركزيةاYصالح اYركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اYصالحوسائل اYصالح
القسم األولالقسم األول

اYوظفون - مرتبات العملاYوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اYركزية - األجور الرئيسية.........................................

اإلدارة اYركزية - التعويضات واYنح اخملتلفة............................
اإلدارة اYــركـزيـة - اYسـتـخـدمـون اYـتـعـاقـدونU الـرواتبU مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................

مجموع القسم األول

160.333.000

273.739.000

18.413.000

452.485.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

07 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 36

21 - 36

01 - 37

05 - 37

06 - 37

21 - 37

22 - 37

القسم الثالثالقسم الثالث
اYوظفون - التكاليف االجتماعيةاYوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اYركزية - اYنح العائلية.................................................

االإلدارة اYركزية - الضمان االجتماعي.......................................
إدارة اYركزية - اYساهمة في اخلدمات االجتماعية.......................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اYصالحاألدوات وتسيير اYصالح

اإلدارة اYركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اYركزية -  األدوات واألثاث............................................
اإلدارة اYركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اYركزية - التكاليف اYلحقة...........................................
اإلدارة اYركزية - األلبسة ........................................................
اإلدارة اYركزية - العتاد ولوازم اإلعالم اآللي...............................
اإلدارة اYركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اYركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اYـــركــزيـــة - الــنـــفـــقــات الـــقــضـــائــيـــة - نــفـــقـــــات اخلـــبـــــــــرة -
التعويضات اYترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اYركزية - صيانة اYباني................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة والشبيبة.........

إعانات لدواوين مؤسسات الشباب للواليات...............................
مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اYركزية - اYؤتمرات واYلتقيات......................................
اإلدارة اYركزية - االتصال واإلنتاج التعليمي في قطاع الشبيبة...
اإلدارة اYركزية - االحتفاالت اخمللدة لألعياد الوطنية....................
اإلدارة اYركزية - اYقابالت الوطنية للشبيبة..............................
اإلدارة اYركزية - اYقابالت الدولية للشبيبة...............................
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
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11 - 31

12 - 31
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11 - 32

12 - 32

11 - 33

13 - 33

14 - 33

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اYركزيــة - نـفـقـــات تكوين اYستخدمj وحتسj مستواهم.
اإلدارة اYركزية - تشجيع جمعيات الشباب................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
النشاط االقتصادي -  التشجيعات والتدخالتالنشاط االقتصادي -  التشجيعات والتدخالت

اإلدارة اYركزية - اYـساهمة في الوكالة الوطنية لتسلية الشباب ..
مجموع  القسم الرابع
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اYصالح الالمركزية التابعة للدولةاYصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اYصالحوسائل اYصالح
القسم األولالقسم األول

اYوظفون - مرتبات العملاYوظفون - مرتبات العمل
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط......
اYصالح الالمـركزية التابعة للدولة - التعويضات واYنح اخملتلفة ...
UــتـعــاقـدونYـســتـخــدمـون اYــصـالـح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـدولــة - اYا
الرواتبU منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اYوظفون - اYعاشات واYنحاYوظفون - اYعاشات واYنح

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل .............
اYــصـالـح الالمــركـزيــة الــتــابـعــة لــلــدولــة - مـــعــاش اخلــدمــة واألضــرار
اجلسدية..............................................................................

مجموع القسم الثاني
القسم الثالثالقسم الثالث

اYوظفون - التكاليف االجتماعيةاYوظفون - التكاليف االجتماعية
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - اYنح العائلية.......................
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي...............
اYـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة الــتـــابـــعـــة لــلـــدولـــة - اYـــســاهـــمـــة في اخلـــدمــات
االجتماعية.........................................................................
مجموع القسم الثالث
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اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)
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12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

16 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 43

13 - 43

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اYصالحاألدوات وتسيير اYصالح

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات....................

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث ..................

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم...............................

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف اYلحقة.................

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة...............................

اYـصـالح الالمركـزيـة الـتابـعـة لـلدولـة  - األدوات الـتقـنـيـة والتـربـوية
للشباب..............................................................................

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات................

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - اإليجار...............................

اYصـالح الالمـركـزية الـتـابعـة لـلـدولة - الـنـفقـات الـقضـائـية - نـفـقات
اخلبرة - التعويضات اYترتبة على الدولة...............................

مجموع القسم الرابع

مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اYــصــالح الالمـركــزيــة الـتــابـعــة  لـلــدولــة - الـتــشـجــيع واYــسـاهــمـة في
جمعيات ترقية الشباب وإدماجهم وتنشيطهم .........................
اYــصــالـح الالمــركــزيـة الــتــابــعــة  لــلــدولــة - نــفــقــات الــتــكـويـن اخلــاصـة
بــــــــتـــــــرقــــــــيــــــــة الـــــــشــــــــبــــــــاب وإدمـــــــاجــــــــهـم وتـــــــنــــــــشــــــــيط نــــــــشـــــــاطـــــــات
الشباب..............................................................................

مجموع  القسم الثالث

مجموع  العنوان الرابع

مجموع  الفرع اجلزئي الثاني

مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشبابمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشباب...............................
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مرسـوممرسـوم تنفيذي  تنفيذي رقم رقم 15 -  - 48  مؤر مؤرّخ في خ في 11  ربيع الثاني  ربيع الثاني
يـتـضمنيـتـضمن  U U2015 ـوافق وافق  أول فأول فـبـرايرايـر سر سـنـة ةYا Yعـام ام 1436 ا
تـوزيع االعــتـمـادات اخملــصـصــة لـوزيـر الــريـاضـة مـنتـوزيع االعــتـمـادات اخملــصـصــة لـوزيـر الــريـاضـة مـن
مــيـــزانـيـة الـتـســيـيـر bــوجـب قـانـون اYـالـيـة لـسـنـةمــيـــزانـيـة الـتـســيـيـر bــوجـب قـانـون اYـالـيـة لـسـنـة

.2015

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Uإنّ الوزير األول

UاليةYبناء على تقرير وزير ا -
- وبـناء على الـدستـورU ال سيمـا اYادتان 85-3 و125

U(الفقرة 2 ) منه
- وbقتضى القانون رقم 84-17 اYؤرخ في 8 شوال
jـتـعـلق بـقـوانـYـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واYعـام 1404 ا

UتممYعدل واYا UاليةYا
- وbــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 14 - 10 اYــــؤرخ في 8
ربـــيع األول عـــام 1436 اYــوافق 30  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2014

U2015 الية لسنةYتضمن قانون اYوا
- وbقـتـضى اYـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اYـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اYـوافق 28 أبــريل سـنـة

Uالوزير األول jتضمن تعيY2014 وا

اجلدول اYلحقاجلدول اYلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير الرياضة لسنة  اخملصصة لوزير الرياضة لسنة 2015

من ميزانية التسيير واYوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واYوزعة بالترتيب في كل باب

- وbقـتـضى اYـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اYـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اYـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

Uأعضاء احلكومة jتضمن تعيYوا
Uوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اYـادة اYـادة  األولى :   األولى :  تــوزع االعـتـمـــادات اYـقــدر مـبــلــغـهـا
بستـة وعشرين مـليارا ومـائتj واثـنj وثمـانj ملـيونا
وســـــــــــتــــــــــمـــــــــــائــــــــــة وواحـــــــــــد وتــــــــــســـــــــــعــــــــــj ألف ديــــــــــنـــــــــار
(26.282.691.000 دج) واخملــــصــــصــــة لــــوزيــــر الــــريــــاضــــة من
U2015 ـالــيــة لـســنـةYـوجـب قـانــون اb مــيـزانــيــة الـتــســيـيــر

طبقا للجدول اYلحق بهذا اYرسوم.

اYادة اYادة   2 :  : يكـلف وزيــر اYالـيــة ووزير الـريـاضةU كل
فيـمـا يـخـصــهU بـتنـفـيـــذ هــــذا اYرســوم الـذي يـنـــشر في
اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة  لـلـجـمـهـوريّـة اجلـزائـريّـة الـدyّـقـراطـيّة

الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 11 ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1436
اYوافق أول فبراير سنة 2015.

عبد اYالك ساللعبد اYالك سالل

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

81 - 31

 الفرع األول الفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اYصالح اYركزيةاYصالح اYركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اYصالحوسائل اYصالح
القسم األولالقسم األول

اYوظفون - مرتبات العملاYوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اYركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اYركزية - التعويضات واYنح اخملتلفة............................
اإلدارة اYــركـزيـة - اYسـتـخـدمـون اYـتـعـاقـدونU الـرواتبU مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................
اإلدارة اYركزية - اYوظفون اYتعاونون - األجور الرئيسية.........

مجموع القسم األول

248.145.000

347.314.000

30.324.000

58.000.000

683.783.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

07 - 34

81 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

القسم الثانيالقسم الثاني
اYوظفون - اYعاشات واYنحاYوظفون - اYعاشات واYنح

اإلدارة اYركزية - ريوع حوادث العمل........................................
اإلدارة اYركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية.......................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اYوظفون - التكاليف االجتماعيةاYوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اYركزية - اYنح العائلية.................................................

اإلدارة اYركزية - اYنح االختيارية.............................................

اإلدارة اYركزية - الضمان االجتماعي........................................

اإلدارة اYركزية - اYساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اYصالحاألدوات وتسيير اYصالح

اإلدارة اYركزية - تسديد النفقات..............................................

اإلدارة اYركزية -  األدوات واألثاث............................................

اإلدارة اYركزية - اللوازم.........................................................

اإلدارة اYركزية - التكاليف اYلحقة...........................................

اإلدارة اYركزية - األلبسة ........................................................

اإلدارة اYركزية - العتاد ولوازم اإلعالم اآللي...............................

..................................jتعاونYركزية - تسديد نفقات اYاإلدارة ا

اإلدارة اYركزية - حظيرة السيارات..........................................

اإلدارة اYركزية - اإليجار.........................................................

اإلدارة اYـــركــزيـــة - الــنـــفـــقــات الـــقــضـــائــيـــة - نــفـــقـــــات اخلـــبـــــــــرة -
التعويضات اYترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع

185.000

9.000.000

9.185.000

5.494.000

14.000

148.865.000

15.515.000

169.888.000

31.126.000

2.335.000

4.402.000

27.271.000

376.000

4.401.000

48.000.000

2.389.000

852.000

10.000

121.162.000
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اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 35

01 - 36

02 - 36

03 - 36

05 - 36

06 - 36

07 - 36

41 - 36

01 - 37

05 - 37

06 - 37

21 - 37

22 - 37

01 - 43

02 - 43

03 - 43

06 - 43

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اYركزية - صيانة اYباني................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة والشبيبة.........
إعانة للثانوية الرياضية الوطنية بدرارية.................................
إعانة للمركز الوطني لطب الرياضة..........................................
إعانات Yراكز التجمع وحتضير اYواهب والنخبة الرياضية..........
إعانات للمدارس الرياضية الوطنية واجلهوية اYتخصصة............
إعانة للمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها....................
إعانات لدواوين اYركبات اYتعددة الرياضات في الواليات............
مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اYركزية - اYؤتمرات واYلتقيات......................................

اإلدارة اYركزية - االتصال واإلنتاج التعليمي..............................
اإلدارة اYركزية - االحتفاالت اخمللدة لألعياد الوطنية....................
اإلدارة اYركزية - اYقابالت الوطنية للرياضة..............................
اإلدارة اYركزية - اYقابالت الدولية للرياضة...............................

مجموع  القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اYركزيــة - نـفـقـــات تكوين اYستخدمj وحتسj مستواهم
اإلدارة اYركزية - اYساهمة في اجلمعيات الرياضية.....................
اإلدارة اYركزية - اYساهمة في اYرصد الوطني للرياضات.............
اإلدارة اYـركـزيـة - اYــسـاهـمــة في صـنـدوق الــدعم الـعـمــومي لـلـنـوادي
احملترفة لكرة القدم..............................................................

مجموع القسم الثالث

6.903.000

6.903.000

423.000.000

516.247.000

109.965.000

130.209.000

207.970.000

376.845.000

3.199.449.000

4.963.685.000

12.000.000

10.000.000

46.000.000

145.000.000

24.800.000

237.800.000

6.192.406.000

9.007.000

2.999.297.000

2.000.000

2.480.000.000

5.490.304.000
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اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

02 - 44

03 - 44

04 - 44

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

11 - 33

13 - 33

14 - 33

القسم الرابعالقسم الرابع
النشاط االقتصادي -  التشجيعات والتدخالتالنشاط االقتصادي -  التشجيعات والتدخالت

اإلدارة اYركزية - اYساهمة في ديوان اYركب األوYبي...................
اإلدارة اYـركزيـة - اYـساهـمـة في اYـركز الـوطـني للـريـاضة والـتـرفيه
لتكجدة..............................................................................
اإلدارة اYركزية - اYساهمة في الصندوق الوطني لترقية مبادرات
الشباب واYمارسات الرياضية..............................................

مجموع  القسم الرابع

مجموع  العنوان الرابع

مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اYصالح الالمركزية التابعة للدولةاYصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اYصالحوسائل اYصالح
القسم األولالقسم األول

اYوظفون - مرتبات العملاYوظفون - مرتبات العمل

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط......

اYصالح الالمـركزية التابعة للدولة - التعويضات واYنح اخملتلفة ...
UــتـعــاقـدونYـســتـخــدمـون اYــصـالـح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـدولــة - اYا
الرواتبU منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اYوظفون - اYعاشات واYنحاYوظفون - اYعاشات واYنح

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل .............
اYــصـالـح الالمــركـزيــة الــتــابـعــة لــلــدولــة - مـــعــاش اخلــدمــة واألضــرار
اجلسدية..............................................................................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اYوظفون - التكاليف االجتماعيةاYوظفون - التكاليف االجتماعية

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - اYنح العائلية.......................

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي...............
اYـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة الــتـــابـــعـــة لــلـــدولـــة - اYـــســاهـــمـــة في اخلـــدمــات
االجتماعية.........................................................................

مجموع القسم الثالث

270.000.000

48.450.000

1.095.000.000

1.413.450.000

6.903.754.000

13.096.160.000

4.800.000.000

4.435.000.000

700.000.000

9.935.000.000

665.000

16.010.000

16.675.000

234.000.000

2.308.750.000

281.517.000

2.824.267.000
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اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

16 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

11 - 43

13 - 43

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اYصالحاألدوات وتسيير اYصالح

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات....................

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث ..................

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم...............................

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف اYلحقة.................

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة...............................

اYـصـالح الالمركـزيـة الـتابـعـة لـلدولـة  - األدوات الـتقـنـيـة والتـربـوية
للرياضة.............................................................................

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات................

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - اإليجار...............................

اYصـالح الالمـركـزية الـتـابعـة لـلـدولة - الـنـفقـات الـقضـائـية - نـفـقات
اخلبرة - التعويضات اYترتبة على الدولة...............................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة اYباني......................

مجموع القسم اخلامس

مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اYــصــالح الالمـركــزيــة الـتــابـعــة  لـلــدولــة - الـتــشـجــيع واYــسـاهــمـة في
جمعيات اYمارسة البدنية والرياضية....................................
اYــصــالـح الالمــركــزيـة الــتــابــعــة  لــلــدولــة - نــفــقــات الــتــكـويـن اخلــاصـة
بترقية اYمارسة البدنية والرياضية......................................

مجموع  القسم الثالث

مجموع  العنوان الرابع

مجموع  الفرع اجلزئي الثاني

مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الرياضةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الرياضة..............................

47.124.000

14.000.000

15.125.000

48.538.000

4.670.000

135.500.000

4.800.000

2.330.000

240.000

272.327.000

40.517.000

40.517.000

13.088.786.000

89.245.000

8.500.000

97.745.000

97.745.000

13.186.531.000

26.282.691.000

26.282.691.000
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مرسـوممرسـوم تنـفيذي  تنـفيذي رقم رقم 15 -  - 49 مؤرمؤرّخ في خ في 11  رب  ربـيع الثانييع الثاني
يـتـضمنيـتـضمن  U U2015 ـوافق وافق  أول فأول فـبـرايرايـر سر سـنـة ةYا Yعـام ام 1436 ا
تـوزيع االعـتـمــادات اخملـصـصـة لــوزيـر االتـصـال  مـنتـوزيع االعـتـمــادات اخملـصـصـة لــوزيـر االتـصـال  مـن
مــيـــزانـيـة الـتـســيـيـر bــوجـب قـانـون اYـالـيـة لـسـنـةمــيـــزانـيـة الـتـســيـيـر bــوجـب قـانـون اYـالـيـة لـسـنـة

.2015

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Uإنّ الوزير األول

UاليةYبناء على تقرير وزير ا -
- وبـناء على الـدستـورU ال سيمـا اYادتان 85-3 و125

U(الفقرة 2 ) منه
- وbقتضى القانون رقم 84-17 اYؤرخ في 8 شوال
jـتـعـلق بـقـوانـYـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واYعـام 1404 ا

UتممYعدل واYا UاليةYا
- وbــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 14 - 10 اYــــؤرخ في 8
ربـــيع األول عـــام 1436 اYــوافق 30  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2014

U2015 الية لسنةYتضمن قانون اYوا
- وbقـتـضى اYـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اYـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اYـوافق 28 أبــريل سـنـة

Uالوزير األول jتضمن تعيY2014 وا

اجلدول اYلحقاجلدول اYلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير االتصال لسنة  اخملصصة لوزير االتصال لسنة 2015

من ميزانية التسيير واYوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واYوزعة بالترتيب في كل باب

- وbقـتـضى اYـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اYـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اYـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

Uأعضاء احلكومة jتضمن تعيYوا
Uوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اYـادة  األولى :  اYـادة  األولى :  تــوزع االعـتـمـــادات اYـقــدر مـبــلــغـهـا
jبــثــــمــانـــيـــة عــــشـــر مــلــيـــارا وثــمــا¥ــائـــة وواحــد وســبــعــ
مـــــلـــــيــــــونـــــا وأربـــــعـــــــمـــــائـــــة وواحــــــد وســـــتـــــj ألـف ديـــــنـــــار
(18.871.461.000 دج) واخملـــــصـــــصــــــة لـــــوزيـــــراالتــــــصـــــال من
U2015 ـالــيــة لـســنـةYـوجـب قـانــون اb مــيـزانــيــة الـتــســيـيــر

طبقا للجدول اYلحق بهذا اYرسوم.

اYـادة  اYـادة  2 :  : يـكـلف وزيــر اYـالـيــة ووزيـر االتـصالU كل
فيـمـا يـخـصــهU بـتنـفـيـــذ هــــذا اYرســوم الـذي يـنـــشر في
اجلـريـدة الــرّسـمـيّـة لـلـجـمـهـوريّــة اجلـزائـريّـة الـدyّـقـراطـيّـة

الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 11 ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1436
اYوافق أول فبراير سنة 2015.

عبد اYالك ساللعبد اYالك سالل

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اYصالح اYركزيةاYصالح اYركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اYصالحوسائل اYصالح
القسم األولالقسم األول

اYوظفون - مرتبات العملاYوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اYركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اYركزية - التعويضات واYنح اخملتلفة............................
اإلدارة اYـركـزيـة - اYـســتـخـدمـون اYـتــعـاقـدونU الـرواتبU مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................

مجموع القسم األول

113.000.000

121.245.000

22.167.000

256.412.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2015 م

اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

القسم الثانيالقسم الثاني
اYوظفون - اYعاشات واYنحاYوظفون - اYعاشات واYنح

اإلدارة اYركزية - ريوع حوادث العمل........................................
اإلدارة اYركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية.......................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اYوظفون - التكاليف االجتماعيةاYوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اYركزية - اYنح العائلية.................................................

اإلدارة اYركزية - اYنح االختيارية.............................................
اإلدارة اYركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اYركزية - اYساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اYصالحاألدوات وتسيير اYصالح

اإلدارة اYركزية - تسديد النفقات..............................................

اإلدارة اYركزية - األدوات واألثاث.............................................

اإلدارة اYركزية - اللوازم.........................................................

اإلدارة اYركزية - التكاليف اYلحقة............................................

اإلدارة اYركزية - األلبسة.........................................................

اإلدارة اYركزية - حظيرة السيارات..........................................

اإلدارة اYركزية - اإليجار.........................................................

اإلدارة اYــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اYترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اYركزية - صيانة اYباني................................................

مجموع القسم اخلامس

30.000

9.500.000

9.530.000

1.780.000

40.000

57.125.000

5.423.000

64.368.000

15.000.000

2.350.000

3.000.000

10.500.000

425.000

7.200.000

622.000

10.000

39.107.000

3.150.000

3.150.000
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اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 37

03 - 37

04 - 37

05 - 37

01 - 43

01 - 44

02 - 44

03 - 44

07 - 44

08 - 44

09 - 44

11 - 44

20 - 44

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اYركزية - اYؤتمرات واYلتقيات......................................
نـــفـــقــات مــتــعــلــقــة بــإعــادة بث األلــعـــــاب األوYــبــيــة (ســوتــشـــي 2014
وريـــو دي جــــانـــيـــرو 2016) (تـــخـــصــــيص يــــدفع لـــفــــائـــدة اYــــؤســـســـة
العمومية للتلفزة)...............................................................
اإلدارة اYركزية - تنظيم التظاهرات السمعية البصرية...............
اإلدارة اYركزية - اقتناء وتوزيع الصحافة األجنبية....................
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اYركزية - اYنح - تـعويضات التـدريب - الرواتب اYسبقة -
نفقات التكوين....................................................................

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

النشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالتالنشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالت
اإلدارة اYركزية - اYساهمة في اYؤسسة الوطنية للتلفزة.............
اإلدارة اYركـزيـة - اYسـاهـمة في اYـؤسـسة الـعـمومـية لـلـبث الـتلـفزي
اجلزائري ...........................................................................
اإلدارة اYركزية - اYساهمة في اYؤسسة الوطنية لإلذاعة..............
اإلدارة اYركزية - اYساهمة في وكالة األنباء اجلزائرية.................
اإلدارة اYــركـزيــة - اYـســاهـمــة في اYـركــز الـوطــني لـلــوثـائق والــنـشـر
واإلعالم..............................................................................
اإلدارة اYركزية - مساهـمة بعنوان تأجير جهاز لبث برامج التلفزة
عـن طـــريق الـــقـــمـــــر االصــــطـــنــــاعيU اشــــتـــــراك وحـــقـــوق الـــبث في
عربسات - 3 أ وأوتلسات أ 7 و أ وأسترا.................................
اإلدارة اYركزية - اYساهمة في دار الصحافة...............................
اإلدارة اYركزية - اYساهمة في اYركز الدولي للصحافة................
مجموع  القسم الرابع
مجموع  العنوان الرابع
مجموع  الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير االتصالمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير االتصال...............................

5.000.000

56.216.000

2.000.000

3.000.000

66.216.000

438.783.000

2.000.000

2.000.000

6.630.000.000

3.779.000.000

5.656.000.000

763.000.000

194.000.000

1.047.678.000

49.000.000

312.000.000

18.430.678.000

18.432.678.000

18.871.461.000

18.871.461.000

18.871.461.000
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مرسـوممرسـوم تنـفيذي  تنـفيذي رقم رقم 15 -  - 50 مؤرمؤرّخ في خ في 11  رب  ربـيع الثانييع الثاني
يـتـضمنيـتـضمن  U U2015 ـوافق وافق  أول فأول فـبـرايرايـر سر سـنـة ةYا Yعـام ام 1436 ا
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملــــصـــصــــة لــــوزيـــرة الــــبــــريـــدتــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملــــصـــصــــة لــــوزيـــرة الــــبــــريـــد
وتــكـــنــولــوجــيــات اإلعالم واالتــصــال مـن مـــيــــزانــيــةوتــكـــنــولــوجــيــات اإلعالم واالتــصــال مـن مـــيــــزانــيــة

التسيير bـوجـب قانون اYالية لسنة التسيير bـوجـب قانون اYالية لسنة 2015.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Uإنّ الوزير األول
UاليةYبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورU ال سيمـا اYادتان 85-3 و125
U(الفقرة 2 ) منه

- وbقتضى القانون رقم 84-17 اYؤرخ في 8 شوال
jـتـعـلق بـقـوانـYـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واYعـام 1404 ا

UتممYعدل واYا UاليةYا
- وbــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 14 - 10 اYــــؤرخ في 8
ربـــيع األول عـــام 1436 اYــوافق 30  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2014

U2015 الية لسنةYتضمن قانون اYوا
- وbقـتـضى اYـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اYـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اYـوافق 28 أبــريل سـنـة

Uالوزير األول jتضمن تعيY2014 وا

اجلدول اYلحقاجلدول اYلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال لسنة  اخملصصة لوزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال لسنة 2015

من ميزانية التسيير واYوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واYوزعة بالترتيب في كل باب

- وbقـتـضى اYـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اYـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اYـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

Uأعضاء احلكومة jتضمن تعيYوا
Uوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اYـادة األولى :  اYـادة األولى :  تـــوزع االعــتـمـــادات اYــقــدر مــبــلــغــهـا
بثالثة ماليير وتسـعمائة وخمسة وثمـانj مليونا ومائة
وثالثــــــj ألف ديـــــنـــــار (3.985.130.000 دج) واخملــــــــصـــــــصـــــــة
لـــوزيــرة الـــبــريـــد وتــكــنـــولــوجـــيــات اإلعالم واالتـــصــال من
U2015 ـالــيــة لـســنـةYـوجـب قـانــون اb مــيـزانــيــة الـتــســيـيــر

طبقا للجدول اYلحق بهذا اYرسوم.

اYــادة  اYــادة  2 :  : يــــكـــلف وزيــــر اYـــالــــيــــة ووزيـــرة الـــبـــريـــد
Uكل فـــيــمـــا يـــخــصــه Uوتــكـــنـــولــوجـــيــات اإلعـالم واالتــصـــال
بــــتـــنــــفــــيـــــذ هـــــــذا اYـــرســـــوم الـــذي يــــنـــــشــــر في اجلــــريـــدة

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدyّقراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 11 ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1436
اYوافق أول فبراير سنة 2015.

عبد اYالك ساللعبد اYالك سالل

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

02 - 32

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اYصالح اYركزيةاYصالح اYركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اYصالحوسائل اYصالح
القسم األولالقسم األول

اYوظفون - مرتبات العملاYوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اYركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اYركزية - التعويضات واYنح اخملتلفة............................
اإلدارة اYـركـزيـة - اYـســتـخـدمـون اYـتــعـاقـدونU الـرواتبU مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اYوظفون - اYعاشات واYنحاYوظفون - اYعاشات واYنح

اإلدارة اYركزية - ريوع حوادث العمل.....................................
اإلدارة اYركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية ...................
مجموع القسم الثاني

215.000.000

265.400.000

43.000.000

523.400.000

400.000

640.000

1.040.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 36

02 - 36

01 - 37

القسم  الثالثالقسم  الثالث
اYوظفون - التكاليف االجتماعيةاYوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اYركزية - اYنح  العائلية................................................

اإلدارة اYركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اYركزية - اYساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اYصالحاألدوات وتسيير اYصالح

اإلدارة اYركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اYركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اYركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اYركزية - التكاليف اYلحقة............................................
اإلدارة اYركزية - األلبسة.........................................................
اإلدارة اYركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اYركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اYــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات  اYترتبة على الدولة...........................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اYركزية - صيانة اYباني................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة لـلمعـهد الوطـني لالتصـاالت وتكنـولوجيـات اإلعالم واالتصال-
وهران................................................................................
 إعــانـة لـلـمـعــهـد الـوطـني لـلــبـريـد وتـكـنـولــوجـيـات اإلعالم واالتـصـال-
اجلزائر...............................................................................

مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اYركزية - اYؤتمرات واYلتقيات......................................
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

1.641.000

120.260.000

8.628.000

130.529.000

34.060.000

4.080.000

7.875.000

32.080.000

220.000

4.000.000

800.000

50.000

83.165.000

16.422.000

16.422.000

200.000.000

103.000.000

303.000.000

5.000.000

5.000.000

1.062.556.000
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اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 43

01 - 44

02 - 44

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة  اYــــــركــــزيــــة - اYــــنح - تـــــعـــــويــــضــــات الـــــتــــدريب - الــــرواتب
اYسبقة - نفقات التكوين......................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
النشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالتالنشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالت

مــــســـاهـــمــــة Yـــركـــز الــــدراســـات والـــبــــحث في االتــــصـــاالت الـــســــلـــكـــيـــة
والالسلكية وتكنولوجيات اإلعالم واالتّصال.............................
مساهمة في الوكالة الفضائية اجلزائرية....................................
مجموع  القسم الرابع
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اYصالح الالمركزية التابعة للدولةاYصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اYصالحوسائل اYصالح
القسم األولالقسم األول

اYوظفون - مرتبات العملاYوظفون - مرتبات العمل

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط......
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واYنح اخملتلفة.....
UــتـعــاقـدونYـســتـخــدمـون اYــصـالـح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـدولــة - اYا
الرواتبU منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اYوظفون - اYعاشات واYنحاYوظفون - اYعاشات واYنح

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل..............
اYـــصــالح الالمـــركــزيــة الــتــابــعــة لــلــدولــة - مــعــاش اخلــدمــة واألضـرار
اجلسدية .............................................................................

مجموع القسم الثاني

2.000.000

2.000.000

48.500.000

1.320.000.000

1.368.500.000

1.370.500.000

2.433.056.000

468.500.000

527.000.000

132.000.000

1.127.500.000

500.000

36.650.000

37.150.000
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اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

11 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

القسم الثالثالقسم الثالث
اYوظفون - التكاليف االجتماعيةاYوظفون - التكاليف االجتماعية

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - اYنح العائلية.......................

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي...............
اYـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة الــتـــابـــعـــة لــلـــدولـــة - اYـــســاهـــمـــة في اخلـــدمــات
االجتماعية..........................................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اYصالحاألدوات وتسيير اYصالح

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات....................
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث...................
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم...............................
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف اYلحقة..................
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة...............................
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات................
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - اإليجار...............................
اYصـالح الالمـركـزية الـتـابعـة لـلـدولة - الـنـفقـات الـقضـائـية - نـفـقات
اخلبرة - التعويضات اYترتبة على الدولة...............................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة اYباني......................

مجموع  القسم اخلامس

مجموع  العنوان الثالث

مجموع  الفرع اجلزئي الثاني

مجموع الفرع األول

مــجـــمـــوع االعـــتـمــادات اخملــصــصــة لـوزيــرة الــبــريــد وتـكــنــولــوجــيـاتمــجـــمـــوع االعـــتـمــادات اخملــصــصــة لـوزيــرة الــبــريــد وتـكــنــولــوجــيـات
اإلعالم اإلعالم واالتصالواالتصال..................................................................

15.100.000

258.040.000

29.935.000

303.075.000

14.300.000

3.750.000

7.875.000

29.700.000

1.400.000

10.100.000

1.000.000

480.000

68.605.000

15.744.000

15.744.000

1.552.074.000

1.552.074.000

3.985.130.000

3.985.130.000
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مرسـوممرسـوم تنـفيذي  تنـفيذي رقم رقم 15 -  - 51 مؤر مؤرّخ في خ في 11  رب  ربـيع الثانييع الثاني
عـام ام 1436 اY اYــــوافق أول فوافق أول فـبـرايرايــــر سر سـنـة ة U U2015 يــتـضـمنيــتـضـمن
تـــوزيع االعــتـــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــرة الـــســيـــاحــةتـــوزيع االعــتـــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــرة الـــســيـــاحــة
والــصــنـاعــة الــتــقـلــيــديــة  مـن مــيــــزانــيــة الـتــســيــيـروالــصــنـاعــة الــتــقـلــيــديــة  مـن مــيــــزانــيــة الـتــســيــيـر

bـوجـب قانون اYالية لسنة bـوجـب قانون اYالية لسنة 2015.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Uإنّ الوزير األول
UاليةYبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورU ال سيمـا اYادتان 85-3 و125
U(الفقرة 2 ) منه

- وbقتضى القانون رقم 84-17 اYؤرخ في 8 شوال
jـتـعـلق بـقـوانـYـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واYعـام 1404 ا

UتممYعدل واYا UاليةYا
- وbــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 14 - 10 اYــــؤرخ في 8
ربـــيع األول عـــام 1436 اYــوافق 30  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2014

U2015 الية لسنةYتضمن قانون اYوا
- وbقـتـضى اYـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اYـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اYـوافق 28 أبــريل سـنـة

Uالوزير األول jتضمن تعيY2014 وا

اجلدول اYلحقاجلدول اYلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية لسنة  اخملصصة لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية لسنة 2015

من ميزانية التسيير واYوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واYوزعة بالترتيب في كل باب

- وbقـتـضى اYـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اYـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اYـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

Uأعضاء احلكومة jتضمن تعيYوا
Uوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اYـادة  األولى :  اYـادة  األولى :  تــوزع االعـتـمـــادات اYـقــدر مـبــلــغـهـا
بــثـالثــة ماليـــيــر وأربــعـــمــائــة وتـــســعــة وعـــشــرين مــلـــيــونــا
واثــــــــنـــــــــj وعــــــــشــــــــريـن ألـف ديــــــــنــــــــار (3.429.022.000 دج)
واخملـصـصــة لـوزيـرة الـسـيــاحـة والـصـنــاعـة الـتـقــلـيـديـة من
U2015 ـالــيــة لـســنـةYـوجـب قـانــون اb مــيـزانــيــة الـتــســيـيــر

طبقا للجدول اYلحق بهذا اYرسوم.

اYـادة  اYـادة  2 :  : يــكــلف وزيـــر اYــالــيـــة ووزيــرة الــســيــاحــة
والـصنـاعـة الـتـقلـيـديـةU كل فـيمـا يـخـصــهU بـتنـفـيـــذ هـــذا
اYـرسـوم الـذي ينــشـر في اجلريـدة الرّسـميّـة للـجمـهوريّة

اجلزائريّة الدyّقراطيّة الشّعبيّة.
حــــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 11 ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1436

اYوافق أول فبراير سنة 2015.

عبد اYالك ساللعبد اYالك سالل

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

02 - 32

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اYصالح اYركزيةاYصالح اYركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اYصالحوسائل اYصالح
القسم األولالقسم األول

اYوظفون - مرتبات العملاYوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اYركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اYركزية - التعويضات واYنح اخملتلفة............................
اإلدارة اYـركـزيـة - اYـســتـخـدمـون اYـتــعـاقـدونU الـرواتبU مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اYوظفون - اYعاشات واYنحاYوظفون - اYعاشات واYنح

اإلدارة اYركزية - ريوع حوادث العمل.....................................
اإلدارة اYركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية....................
مجموع القسم الثاني

159.300.000

168.025.000

45.000.000

372.325.000

62.000

504.000

566.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

06 - 34

07 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 36

02 - 36

03 - 36

04 - 36

01 - 37

القسم الثالثالقسم الثالث
اYوظفون - التكاليف االجتماعيةاYوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اYركزية - اYنح العائلية.................................................

اإلدارة اYركزية - اYنح االختيارية.............................................
اإلدارة اYركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اYركزية - اYساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اYصالحاألدوات وتسيير اYصالح

اإلدارة اYركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اYركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اYركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اYركزية - التكاليف اYلحقة...........................................
اإلدارة اYركزية - األلبسة.........................................................
اإلدارة اYركزية - طبع الكتب ذات الطابع احلرفي........................
اإلدارة اYركزية - طبع الكتب ذات الطابع السياحي.....................
اإلدارة اYركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اYركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اYــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اYترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اYركزية - صيانة اYباني................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

اإلدارة اYركزية - إعانة للديوان الوطني للسياحة .......................
اإلدارة اYركزية - إعانة للمدرسة الوطنية العليا للسياحة ............
اإلدارة اYــركــزيــة - إعـــانـــة لـــلـــمـعــهــد الــوطــني لــلــفــنــدقــة والــســيــاحـة
بتيزي وزو.........................................................................
اإلدارة اYـــركــزيـــة - إعــانـــة لــلـــمــعـــهـــد الــوطـــني الـــفــنـــدقــة والـــســيـــاحــة
ببوسعادة...........................................................................
مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اYركزية - اYؤتمرات واYلتقيات......................................

2.885.000

25.000

82.200.000

8.043.000

93.153.000

53.257.000

8.350.000

8.000.000

22.850.000

346.000

203.000

375.000

3.500.000

800.000

15.000

97.696.000

14.217.000

14.217.000

153.000.000

107.618.000

109.438.000

105.795.000

475.851.000

11.322.000
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اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

05 - 37

01 - 43

02 - 43

03 - 43

02 - 44

03 - 44

04 - 44

05 - 44

11 - 31

12 - 31

13 - 31

اإلدارة اYركـزية - مـصاريف مـرتبـطة بـتنـفيـذ مذكـرات التـفاهم في
إطارالتعاون الدولي في ميدان الصناعة التقليدية...................

مجموع  القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اYركزية - اYنح - تـعويضات التـدريب - الرواتب اYسبقة -
نفقات التكوين....................................................................
اإلدارة اYركزية - التظاهرات احلرفية........................................
اإلدارة اYــركـــزيـــة - مـــســاعـــدات لـــلـــجـــمــعـــيـــات ذات اYـــنـــفــعـــة الـــعـــامــة
والدواوين احمللية للسياحة....................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
النشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالتالنشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالت

اYساهمة في الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية واحلرف ............

اYساهمة في غرف الصناعة التقليدية واحلرف............................

اYساهمة في الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية........................
اYساهمة في الوكالة الوطنية للتنمية السياحية.........................

مجموع  القسم الرابع

مجموع  العنوان الرابع

مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع  اجلزئي الثانيالفرع  اجلزئي الثاني
اYصالح الالمركزية التابعة للدولةاYصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اYصالحوسائل اYصالح
القسم األولالقسم األول

اYوظفون - مرتبات العملاYوظفون - مرتبات العمل

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط.....
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة -  التعويضات واYنح اخملتلفة...
UــتـعـاقـدونYـسـتــخـدمـون اYـصـالح الـالمـركـزيـة الــتـابـعــة لـلـدولــة -  اYا
الرواتبU منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.

مجموع القسم األول

2.970.000

14.292.000

1.068.100.000

20.600.000

1.000.000

13.000.000

34.600.000

15.000.000

240.000.000

30.000.000

200.000.000

485.000.000

519.600.000

1.587.700.000

560.000.000

684.260.000

120.229.000

1.364.489.000
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اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

92 - 34

98 - 34

11 - 35

القسم الثالثالقسم الثالث
اYوظفون - التكاليف االجتماعيةاYوظفون - التكاليف االجتماعية

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - اYنح العائلية.......................

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - اYنح االختيارية...................

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي...............

اYـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة الــتـــابـــعـــة لــلـــدولـــة - اYـــســاهـــمـــة في اخلـــدمــات
االجتماعية..........................................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اYصالحاألدوات وتسيير اYصالح

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات....................

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث...................

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم...............................

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف اYلحقة..................

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة...............................

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات................

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - اإليجار...............................

اYصـالح الالمـركـزية الـتـابعـة لـلـدولة - الـنـفقـات الـقضـائـية - نـفـقات
اخلبرة - التعويضات اYترتبة على الدولة...............................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة اYباني......................

مجموع القسم اخلامس

مجموع  العنوان الثالث

مجموع  الفرع اجلزئي الثاني

مجموع الفرع األول

مـــجـــمـــوع االعـــتــمـــادات اخملـــصـــصـــة  لـــوزيـــرة الـــســـيـــاحـــة والـــصـــنـــاعــةمـــجـــمـــوع االعـــتــمـــادات اخملـــصـــصـــة  لـــوزيـــرة الـــســـيـــاحـــة والـــصـــنـــاعــة
التقليدية التقليدية ...........................................................................

13.939.000

339.000

317.000.000

24.465.000

355.743.000

28.380.000

12.000.000

22.000.000

35.750.000

580.000

9.900.000

2.000.000

480.000

111.090.000

10.000.000

10.000.000

1.841.322.000

1.841.322.000

3.429.022.000

3.429.022.000
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22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2015 م

مرسـوممرسـوم تنـفيذي  تنـفيذي رقم رقم 15 -  - 52 مؤرمؤرّخ في خ في 11  رب  ربـيع الثانييع الثاني
يـتـضمنيـتـضمن  U U2015 ـوافق وافق  أول فأول فـبـرايرايـر سر سـنـة ةYا Yعـام ام 1436 ا
توزيع االعتمادات اخملـصصة لوزير الصيد البحريتوزيع االعتمادات اخملـصصة لوزير الصيد البحري
واYوارد الصيديـة مـن مـيــزانية الـتسيير bـوجـبواYوارد الصيديـة مـن مـيــزانية الـتسيير bـوجـب

قانون اYالية لسنة قانون اYالية لسنة 2015.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Uإنّ الوزير األول
UاليةYبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورU ال سيمـا اYادتان 85-3 و125
U(الفقرة 2 ) منه

- وbقتضى القانون رقم 84-17 اYؤرخ في 8 شوال
jـتـعـلق بـقـوانـYـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واYعـام 1404 ا

UتممYعدل واYا UاليةYا
- وbــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 14 - 10 اYــــؤرخ في 8
ربـــيع األول عـــام 1436 اYــوافق 30  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2014

U2015 الية لسنةYتضمن قانون اYوا
- وbقـتـضى اYـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اYـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اYـوافق 28 أبــريل سـنـة

Uالوزير األول jتضمن تعيY2014 وا

اجلدول اYلحقاجلدول اYلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير الصيد البحري واYوارد الصيدية لسنة  اخملصصة لوزير الصيد البحري واYوارد الصيدية لسنة 2015

من ميزانية التسيير واYوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واYوزعة بالترتيب في كل باب

- وbقـتـضى اYـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اYـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اYـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

Uأعضاء احلكومة jتضمن تعيYوا
Uوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اYـادة األولى :  اYـادة األولى :  تـــوزع االعــتـمـــادات اYــقــدر مــبــلــغــهـا
bـليارين وأربـعمـائة وأربـعة ماليـj وسبعـمائـة وثمـانية
وأربـــــعــــj ألـف ديــــنــــار (2.404.748.000 دج) واخملـــــصــــــصـــــة
لـوزيــر الـصـيـد الـبـحـري واYـوارد الـصـيـديـة من مـيـزانـيـة
التسيير bوجب قانون اYالية لسنة U2015 طبقا للجدول

اYلحق بهذا اYرسوم.

اYــــادة اYــــادة 2 :  : يــــكــــلف وزيــــــر اYــــالــــيـــــة ووزيــــر الــــصــــيــــد
الـبـحـري واYوارد الـصـيـديـةU كل فـيـمـا يـخـصــهU بـتـنـفـيــذ
هــــــذا اYــــرســــوم الــــذي يـــنـــــشــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســــمـــيّـــة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدyّقراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 11 ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1436
اYوافق أول فبراير سنة 2015.

عبد اYالك ساللعبد اYالك سالل

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

02 - 32

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اYصالح اYركزيةاYصالح اYركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اYصالحوسائل اYصالح
القسم األولالقسم األول

اYوظفون - مرتبات العملاYوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اYركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اYركزية - التعويضات واYنح اخملتلفة............................
اإلدارة اYـركـزيـة - اYـســتـخـدمـون اYـتــعـاقـدونU الـرواتبU مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اYوظفون - اYعاشات واYنحاYوظفون - اYعاشات واYنح

اإلدارة اYركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية....................
مجموع القسم الثاني

142.000.000

142.571.000

21.996.000

306.567.000

250.000

250.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

05 - 36

06 - 36

07 - 36

08 - 36

09 - 36

01 - 37

القسم الثالثالقسم الثالث
اYوظفون - التكاليف االجتماعيةاYوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اYركزية - اYنح العائلية.................................................

اإلدارة اYركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اYركزية - اYساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اYصالحاألدوات وتسيير اYصالح

اإلدارة اYركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اYركزية -  األدوات واألثاث............................................
اإلدارة اYركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اYركزية - التكاليف اYلحقة............................................
اإلدارة اYركزية - األلبسة ........................................................
اإلدارة اYركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اYركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اYــــركــــزيــــة -  الــــنــــفــــقــــات الــــقــــضــــائــــيــــة - نــــفــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اYترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اYركزية - صيانة اYباني................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانات Yدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية اYائيات...
إعانة للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية اYائيات........
إعــانــة لــلــمــعــهــد الــتــكــنــولــوجـي لــلــصــيــد الــبــحــري وتــربــيــة اYــائــيـات
بوهران..............................................................................
إعــانــة لــلــمــعــهــد الــتــكــنــولــوجـي لــلــصــيــد الــبــحــري وتــربــيــة اYــائــيـات
بالقل.................................................................................
إعانـة لـلـمخـبـر الوطـني Yـراقبـة وحتـلـيل منـتـوجات الـصـيد الـبـحري
وتربية اYائيات ونظافة األوساط..........................................
مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اYركزية - اYؤتمرات واYلتقيات.....................................
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

1.770.000

71.143.000

6.540.000

79.453.000

21.923.000

3.435.000

5.909.000

14.079.000

200.000

6.883.000

1.242.000

10.000

53.681.000

4.730.000

4.730.000

122.461.000

134.575.000

43.358.000

47.238.000

58.272.000

405.904.000

1.800.000

1.800.000

852.385.000
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اجلدول اYلحق (تابع)اجلدول اYلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 43

01 - 44

02 - 44

03 - 44

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اYــــركــــزيــــة - اYـــــنـح - تـــــعـــــويــــضــــات الــــتــــدريب - الــــرواتــب
اYسبقة - نفقات التكوين......................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
النشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالتالنشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالت

اإلدارة اYركزية - اإلعالم واإلرشاد.............................................
اYــــســــاهــــمــــة في الــــغــــرفــــة الــــوطــــنــــيــــة لـــلــــصــــيــــد الــــبــــحــــري وتــــربــــيـــة
اYائيات..............................................................................
اYـساهـمة في اYـركز الـوطني لـلبـحث والتـنمـية فـي الصـيد الـبحري
وتربية اYائيات...................................................................

مجموع القسم الرابع
مجموع  العنوان الرابع
مجموع  الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اYصالح الالمركزية التابعة للدولةاYصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اYصالحوسائل اYصالح
القسم األولالقسم األول

اYوظفون - مرتبات العملاYوظفون - مرتبات العمل

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة  - الراتب الرئيسي للنشاط.....
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واYنح اخملتلفة.....
UــتـعــاقـدونYـســتـخــدمـون اYــصـالـح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـدولــة - اYا
الرواتبU منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اYوظفون - اYعاشات واYنحاYوظفون - اYعاشات واYنح

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل..............
مجموع القسم الثاني

8.985.000

8.985.000

1.500.000

66.500.000

538.403.000

606.403.000

615.388.000

1.467.773.000

257.000.000

344.534.000

114.000.000

715.534.000

10.000

10.000
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187

11 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

القسم الثالثالقسم الثالث
اYوظفون - التكاليف االجتماعيةاYوظفون - التكاليف االجتماعية

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - اYنح العائلية.......................

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة -  الضمان االجتماعي..............
اYــصـــالح الالمـــركــزيـــة الــتـــابــعـــة لــلـــدولــة -  اYـــســاهـــمــة في اخلـــدمــات
االجتماعية .........................................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اYصالحاألدوات وتسيير اYصالح

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديدالنفقات.....................
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث...................
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم...............................
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف اYلحقة..................
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة...............................
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات................
اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - اإليجار...............................
اYصـالح الالمـركـزية الـتـابعـة لـلـدولة - الـنـفقـات الـقضـائـية - نـفـقات
اخلبرة - التعويضات اYترتبة على الدولة...............................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اYصالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة اYباني......................
مجموع  القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث
مجموع  الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول

مـجـمـوع االعـتـمـادات اYـخـصـصـة لوزير الصيد  البحري واYواردمـجـمـوع االعـتـمـادات اYـخـصـصـة لوزير الصيد  البحري واYوارد
الصـيديةالصـيدية.........................................................................

7.313.000

150.384.000

14.500.000

172.197.000

9.830.000

3.320.000

2.997.000

11.811.000

230.000

10.784.000

1.320.000

210.000

40.502.000

8.732.000

8.732.000

936.975.000

936.975.000

2.404.748.000

2.404.748.000


