
العدد العدد 46
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

األربعاء األربعاء 11 ذو القعدة ذو القعدة عام عام 1436 هـهـ
اHوافق اHوافق 26 غشت غشت سنة  سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتuY بئر مراد رايسu 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

مــرســوم رئــاسي رقم 15-227 مـؤرخ في 3 ذي الــقــعــدة عـام 1436 اHـوافق 18 غــشـت ســنـة u2015 يـتــضــمن حتــويـل اعـتــمــاد إلى
ميزانية تسيير وزارة الداخلية واجلماعات احمللية...........................................................................................

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 15-215 مـؤرخ في 2 ذي الــقـعــدة عـام 1436 اHـوافق 17 غـشـت سـنـة u2015 يـتــضـمن تــوزيع االعـتــمـادات
اخملصصة لوزير الداخلية واجلماعات احمللية من ميزانية التسيير �ــوجـب قانون اHالية التكميلي لسنة 2015.........

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 15-216 مـؤرخ في 2 ذي الــقـعــدة عـام 1436 اHـوافق 17 غـشـت سـنـة u2015 يـتــضـمن تــوزيع االعـتــمـادات
اخملصصة لوزير الصناعة واHناجم من ميزانية التسيير �ــوجـب قانون اHالية التكميلي لسنة 2015.....................

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 15-217 مـؤرخ في 2 ذي الــقـعــدة عـام 1436 اHـوافق 17 غـشـت سـنـة u2015 يـتــضـمن تــوزيع االعـتــمـادات
اخملصصة لوزير الطاقة من ميزانية التسيير �ــوجـب قانون اHالية التكميلي لسنة 2015....................................

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 15-218 مـؤرخ في 2 ذي الــقـعــدة عـام 1436 اHـوافق 17 غـشـت سـنـة u2015 يـتــضـمن تــوزيع االعـتــمـادات
اخملصصة لوزير التجارة  من ميزانية التسيير �ــوجـب قانون اHالية التكميلي لسنة 2015.................................

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 15-219 مـؤرخ في 2 ذي الــقـعــدة عـام 1436 اHـوافق 17 غـشـت سـنـة u2015 يـتــضـمن تــوزيع االعـتــمـادات
اخملصـصة لوزير التـهيئة الـعمرانية والـسياحة والصـناعة التقـليدية من مـيزانية التــسـيـير �ــوجـب قـــانون اHالـيـة
التكميلي لسنة 2015....................................................................................................................................

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 15-220 مـؤرخ في 2 ذي الــقـعــدة عـام 1436 اHـوافق 17 غـشـت سـنـة u2015 يـتــضـمن تــوزيع االعـتــمـادات
اخملصصة لوزير الفالحة والتنمية الريفية من ميزانية التسيير �ــوجـب قانون اHالية التكميلي لسنة 2015..........

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 15-221 مـؤرخ في 2 ذي الــقـعــدة عـام 1436 اHـوافق 17 غـشـت سـنـة u2015 يـتــضـمن تــوزيع االعـتــمـادات
اخملصصة لوزير اHوارد اHائية والبيئة من ميزانية التسيير �ــوجـب قانون اHالية التكميلي لسنة 2015...............

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 15-222 مـؤرخ في 2 ذي الــقـعــدة عـام 1436 اHـوافق 17 غـشـت سـنـة u2015 يـتــضـمن تــوزيع االعـتــمـادات
اخملصصة لوزير السكن والعمران واHدينة من ميزانية التسيير �ــوجـب قانون اHالية التكميلي لسنة 2015..........

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 15-223 مـؤرخ في 2 ذي الــقـعــدة عـام 1436 اHـوافق 17 غـشـت سـنـة u2015 يـتــضـمن تــوزيع االعـتــمـادات
اخملصصة لوزير األشغال العمومية من ميزانية التسيير �ــوجـب قانون اHالية التكميلي لسنة 2015....................

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 15-224 مـؤرخ في 2 ذي الــقـعــدة عـام 1436 اHـوافق 17 غـشـت سـنـة u2015 يـتــضـمن تــوزيع االعـتــمـادات
اخملـصــصــة لوزيـر الـعـمل والـتـشـغـيل والـضمـان االجـتـمـاعي من مـيـزانـية الـتـسـيـيـر �ـــوجـب قـانون اHـالـيـة الـتـكـمـيلي
لسنة 2015..................................................................................................................................................

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 15-225 مـؤرخ في 2 ذي الــقـعــدة عـام 1436 اHـوافق 17 غـشـت سـنـة u2015 يـتــضـمن تــوزيع االعـتــمـادات
اخملـصصـة لوزيـرة التـضامن الـوطني واألسـرة وقضـايا اHـرأة من ميـزانيـة التـسيـير �ـــوجـب قانـون اHالـية الـتكمـيلي
لسنة 2015..................................................................................................................................................

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 15-226 مـؤرخ في 2 ذي الــقـعــدة عـام 1436 اHـوافق 17 غـشـت سـنـة u2015 يـتــضـمن تــوزيع االعـتــمـادات
اخملصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير �ــوجـب قانون اHالية التكميلي لسنة 2015....................
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قرارات6 مقرقرارات6 مقرّرات6 آراءرات6 آراء

وزارة الداخليةوزارة الداخلية واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرّخ في 17 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1436 اHـوافق 7  أبـريـل سـنة u2015 يـحدّد كـيـفـيـات تـنـظـيم الـتـكوين
التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب اHنتمية لألسالك اخلاصة باحلماية اHدنية ومدته ومحتوى برامجه...........

وزارة اDاليةوزارة اDالية
قــرار مــؤرخ في 11 رجب عـام 1436 اHـوافق 30 أبــريـل ســنـة u2015 يــتــضـمـن اعــتـمــاد "تــعــاضــديــة الــتـأمــY اجلــزائــريــة لــعــمـال
التربية والثقافة"........................................................................................................................................

......................................Yيتضمن اعتماد سمسار للتأم u2015 وافق 30 أبريل سنةHقرار مؤرخ في 11 رجب عام 1436 ا

قـرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1436 اHوافق 30 أبريـل سنة u2015 يـعـدّل القـرار اHؤرّخ في 28 جمـادى األولى عام 1435 اHوافق
30 مارس سنة 2014 الذي يحدّد القائمة االسمية ألعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات...........................

وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحريوزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري

قـــرار وزاري  مـشـتـرك مـؤرخ في 10 جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1436 اHـوافق 31 مـارس سـنـة u2015 يـتـضـمن وضع بـعض األسالك
اخلاصـة باإلدارة اHـكلفـة بالـتكوين والـتعـليم اHهـنيـY في حالة الـقيـام باخلدمـة لدى مـؤسسات الـتكويـن التابـعة لوزارة
الفالحة والتنمية الريفية.............................................................................................................................

وزارة النقلوزارة النقل

قـــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في 27  ربــيع األول عـام 1436 اHـوافق 18 يــنـايـر سـنـة u2015 يـحـدد تـشــكـيـلـة الـلـجــنـة الـقـطـاعـيـة
Hمارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة النقل وتنظيمها وعملها........................

وزارة السكنوزارة السكن والعمران واDدينةوالعمران واDدينة

قـــرار مــؤرخ في 17  شــوّال عــام 1435 اHـوافق 13 غــشـت ســنـة u2014 يــحــدّد الــقــائــمــة االســمــيــة ألعــضــاء مــجــلس إدارة اHــركــز
الوطني لهندسة البناء...............................................................................................................................

قــــرار مــؤرخ فــي 18 ذي الـــقــعــدة عــام 1435 اHـــوافق 13 ســـبــتـــمــبـــر ســنــة u2014 يـــعــدل الــقـــرار اHــؤرخ في 28 رجـب عــام 1435
اHوافق 28 مايو سنة 2014 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الوزارية اHشتركة لدراسة مخطط تهيئة اHدينة اجلديدة........

قـرار مؤرّخ في 13 جـمـادى األولـى عام 1436 اHـوافق 4 مـارس سـنـة u2015 يـعـدل الـقرار اHـؤرخ في 15 ربـيع الـثـاني عام 1431
اHـوافق 31 مـارس ســنـة 2010 الــذي يـحـدّد الــقـائــمـــة االســمــيــة ألعـضـــاء الــلـجــنــة الــقـطـاعــيــة الــدائـمــة لـلـبــحث الـعــلـمي
والتطوير التكنولـوجي في وزارة السّــكن والعمـران واHدينة...........................................................................

قـرارمؤرّخ في 21  جمـادى األولى عام 1436 اHوافق 12 مارس سـنة u2015 يعـدل القرار اHؤرخ في 13 ربيع الـثاني عام 1435
اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2014 الـذي يـحـدد الـقائـمـة االسـمـيـة ألعـضـاء مـجـلس إدارة اHـركـز الـوطـني لـلبـحث اHـطـبق في
......................................................................................................................(CGS) هندسة مقاومة الزالزل

قـرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1436 اHوافق 31 مارس سنة u2015 يعدل القرار اHؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1433
Yـدينة وتـعيHتضـمن إنشاء الـلجنـة القـطاعيـة للصـفقات لـوزارة السكن والـعمران واHوافق 15 مارس سـنة 2012 واHا
أعضائها.....................................................................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرسـوممــرسـوم رئـاسي رقم  رئـاسي رقم 15-227 مـؤرخ في  مـؤرخ في 3 ذي الـقـعـدة عـام ذي الـقـعـدة عـام
1436 ا اHـوافق Hـوافق 18 غــشت سـنـة  غــشت سـنـة u2015 يـتــضـمن حتـويلu يـتــضـمن حتـويل

اعـــتـــمـــاد إلى مـــيـــزانـــيـــة تــســـيـــيـــر وزارة الـــداخـــلـــيــةاعـــتـــمـــاد إلى مـــيـــزانـــيـــة تــســـيـــيـــر وزارة الـــداخـــلـــيــة
واجلماعات احمللية.واجلماعات احمللية.

ـــــــــــــــــــــــــــــ
uإن رئيس اجلمهورية

uاليةHبناء على تقرير وزير ا -
- وبـناء على الـدستـورu ال سيمـا اHادتان 77-8 و125

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

uتممHعدل واHا uاليةHا
- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عام 1436 اHوافق 30 ديسـمبر سنة 2014 واHـتضمن

u2015 الية لسنةHقانون ا
- و�ـقــتـضى األمـر رقم 15 - 01 اHـؤرّخ في 7 شـوّال
عـام 1436 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2015 واHـتـضـمن قـانون

u2015 الية التكميلي لسنةHا
- و�ــقــتــضى اHــرســــــوم الـرئــاســي اHــؤرخ في أوّل
ذي الـــــــقــــــعـــــــدة عــــــام 1436 اHــــــوافق 16 غــــــشـت ســــــنــــــة 2015
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

u2015 الية التكميلي لسنةHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 15-215 اHؤرخ
في 2 ذي الــقـــعــدة عــام 1436 اHــوافق 17 غــشت ســنــة 2015
واHتـضـمن توزيع االعـتمـادات اخملـصصـة لوزيـر الـداخلـية
واجلـماعـات احملـليـة من مـيـزانيـة الـتسـيـير �ـوجب قـانون

u2015 الية التكميلي لسنةHا
يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHادة األولى :  اHادة األولى :  يلغى من مـيزانيـة سنة 2015 اعـتماد
قـدره ثالثـمائـة وأربـعـون ملـيـون ديـنار (340.000.000 دج)
مـقيـد في مـيـزانيـة الـتـكالـيف اHـشتـركـة وفي الـباب رقم

37- 91  "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

اHادة اHادة 2 :  : يـخصص Hـيزانـية سـنة 2015 اعتـمـاد قدره
ثالثـمائـة وأربعون مـليـون دينار (340.000.000 دج)u يـقيد
في ميـزانـيـة تسـيـيـر وزارة الـداخلـيـة واجلـماعـات احملـلـية

وفي األبواب اHبينة في اجلدول اHلحق بهذا اHرسوم. 
اHــادة اHــادة 3 :  : يـــكـــلف وزيـــر اHـــالـــيـــة ووزيــــر الـــداخــلـــيــة
واجلـــمــاعــات احملـــلــيــةu كل فـــيـــمــا يــخـــصـهu بــتــنـــفــيــــذ هـــذا
اHرســوم الذي يـنشـر في اجلـريدة الـرّسمـيّة  لـلجـمهـوريّة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في 3 ذي القـعدة عام 1436 اHوافق 18
غشت سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

02 - 36

وزارة الداخلية واجلماعات احمللية وزارة الداخلية واجلماعات احمللية 
الفرع األولالفرع األول
اإلدارة العامةاإلدارة العامة

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

إعانات التسيير إعانات التسيير 
إعانة للمدرسة الوطنية للحماية اHدنية .................................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول

52.000.000

52.000.000

52.000.000

52.000.000

52.000.000

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

16 - 34

26 - 34

الفرع الثالثالفرع الثالث

اHديرية العامة للحماية اHدنيةاHديرية العامة للحماية اHدنية

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني

اHصالح الالمركزية التابعة للحماية اHدنيةاHصالح الالمركزية التابعة للحماية اHدنية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اHصالح الالمركزية التابعة للحماية اHدنية - التغذية .................

مجموع القسم الرابع

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث

الوحدة الوطنية للتدريب والتدخلالوحدة الوطنية للتدريب والتدخل

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

الوحدة الوطنية - التغذية .......................................................

مجموع القسم الرابع

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثالث

مجموع الفرع الثالث

مجموع االعتمادات اخملصصةمجموع االعتمادات اخملصصة....................................................

280.000.000

280.000.000

280.000.000

280.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

288.000.000

340.000.000
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مـرسـوممـرسـوم تنـفـيذي رقم  تنـفـيذي رقم 15-215 مؤرخ في  مؤرخ في 2 ذي القـعـدة عام ذي القـعـدة عام
1436  اHـوافق اHـوافق 17 غــشت سـنـة  غــشت سـنـة u2015 يـتــضـمن تـوزيعu يـتــضـمن تـوزيع

االعـتـمـادات اخملـصـصـة لـوزيـر الـداخـلـيـة واجلـمـاعـاتاالعـتـمـادات اخملـصـصـة لـوزيـر الـداخـلـيـة واجلـمـاعـات
احملــلـــيــة مـن مــيـــزانــيــة الـــتــســـيــيـــر �ــــوجــب قــانــوناحملــلـــيــة مـن مــيـــزانــيــة الـــتــســـيــيـــر �ــــوجــب قــانــون

اHالية التكميلي لسنة اHالية التكميلي لسنة 2015.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

uإن الوزير األول

uاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورu ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
u(الفقرة 2) منه

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

uتممHعدل واHا uاليةHا

- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عام 1436 اHوافق 30 ديسـمبر سنة 2014 واHـتضمن

u2015 الية لسنةHقانون ا

- و�ـقــتـضى األمـر رقم 15 - 01 اHـؤرّخ في 7 شـوّال
عـام 1436 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2015 واHـتـضـمن قـانون

u2015 الية التكميلي لسنةHا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

uعدلHا uأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
uوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــادة األولى :  اHــادة األولى :  تــوزع االعـــتــمـــادات اHــقـــدر مــبـــلــغـــهــا
بـــخـمــسـمــائـة وســتـة وثــمــانـY مــلـيــارا وثـمــا�ـائــة واثـني
عــــــــشــــــــر مـــــــلــــــــيــــــــونـــــــا واثــــــــنــــــــY وأربــــــــعـــــــY ألـف ديــــــــنـــــــار
(586.812.042.000 دج) واخملـــــصـــــصـــــة لـــــوزيـــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة
واجلـماعـات احملـليـة من مـيـزانيـة الـتسـيـير �ـوجب قـانون
اHالـية الـتكـميـلي لسـنة u2015 طبـقـا للـجدول اHـلحق بـهذا

اHرسوم.

اHــادة اHــادة 2 :  : يــكـــلف وزيـــر اHـــالــيــــة ووزيـــر الــداخـــلــيـــة
واجلــمـــاعــات احملــلــيـــةu كل فــيـــمــا يــخــصـهu بــتــنــفــيــــذ هــذا
اHرســوم الذي يـنشـر في اجلـريدة الـرّسمـيّة  لـلجـمهـوريّة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في 2 ذي القـعدة عام 1436 اHوافق 17
غشت سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير  اخملصصة لوزير الداخلية واجلماعات احمللية الداخلية واجلماعات احمللية لسنة 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 اHـتــعـاقـدونu الـرواتبu مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي..........................
مجموع القسم األول

585.835.000

1.070.596.000

54.000.000

1.710.431.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )



7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 46 11 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام  1436 هـ هـ
26 غشت  سنة  غشت  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

05 - 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 مستوياتهم وجتديد معلوماتهم ببشار.........................
إعــانـــة لــلـــمــركــز الـــوطــنـي لــتــكـــوين مــســـتــخـــدمي اجلــمـــاعــات احملـــلــيــة
وحتسY مستوياتهم وجتديد معلوماتهم بوهران.......................

25.265.000

42.899.000

68.164.000

11.000.000

560.000

430.083.000

31.040.000

472.683.000

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

643.800.000

62.394.000

85.000.000
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

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

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 مستوياتهم وجتديد معلوماتهم بورقلة........................
إعانة للمعهد الوطني للبحث اإلجرامي.......................................
إعانة للمدرسة الوطنية لإلدارة.................................................
إعــانـــة لــلـــمــركــز الـــوطــنـي لــتــكـــوين مــســـتــخـــدمي اجلــمـــاعــات احملـــلــيــة
وحتسY مستوياتهم وجتديد معلوماتهم باجللفة.........................
إعــانـــة لــلـــمــركــز الـــوطــنـي لــتــكـــوين مــســـتــخـــدمي اجلــمـــاعــات احملـــلــيــة
وحتسY مستوياتهم وجتديد معلوماتهم 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....................................................
إعانة لصندوق 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

77.125.000

للبيان
280.000.000

55.800.000

54.500.000

70.000.000

1.407.819.000

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

203.067.080.000

371.000.000

60.000.000

431.000.000

562.685.000

150.000.000

712.685.000
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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.....
uــتـعــاقـدونHـســتـخــدمـون اHــصـالـح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـدولــة - اHا
الرواتبu 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

215.810.765.000

12.630.000.000

13.300.000.000

3.303.000.000

29.233.000.000

5.360.000

975.000.000

980.360.000

704.600.000

1.696.000

6.867.500.000

684.955.000

8.258.751.000
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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

469.100.000

12.100.000

33.060.000

288.840.000

15.900.000

68.500.000

2.000.000

480.000

889.980.000

98.000.000

98.000.000

5.000.000

27.300.000

12.000.000

252.000.000

223.800.000

520.100.000

39.980.191.000

159.000.000

159.000.000

159.000.000

40.139.191.000
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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....
اHندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - التعويضات واHنح اخملتلفة..
uـتـعـاقدونHـسـتـخـدمـون اHـنـدوبـيـة الـوطـنيـة لـلـمـخـاطـر الـكـبرى - اHا
الرواتبu 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
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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 ..........
اHــنــدوبــيـة الــوطــنــيــة لــلـمــخــاطــر الــكــبـرى - اHــســاهــمــة 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..............
اHندوبية الوطنيـة للمخاطر الكبرى -  النـفقات القضائية - 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

اHـنـدوبـيـة الـوطـنـيـة لـلـمـخـاطـر الـكـبـرى - تـكـوين  وحتـسـY مـسـتـوى
........................................................................ YستخدمHا
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

256.157.063



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 46 11 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام  1436 هـ هـ
26 غشت  سنة  غشت  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 اHـتعاقـدونu الرواتبu 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

102.838.340.000

8.240.000.000

173.413.540.000

6.000.000

2.600.000.000

2.606.000.000

2.400.000.000

6.000.000

42.643.385.000

4.137.776.000

49.187.161.000

940.500.000

850.000.000

1.260.000.000

3.185.000.000

7.300.000.000

6.932.000.000

1.050.000.000

580.000.000



11 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1446
26 غشت  سنة  غشت  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
اHتـعاقدونu الـرواتبu منح ذات طـابع عائلي واشـتراكات الـضمان
االجتماعي...........................................................................
مجموع القسم األول

315.000.000

4.552.000.000

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

254.387.861.000

3.700.000.000

3.700.000.000

3.700.000.000

258.087.861.000

1.269.250.000

1.269.250.000



15 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 46 11 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام  1436 هـ هـ
26 غشت  سنة  غشت  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 

اHـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة الـــتـــابـــعـــة لألمن الـــوطـــنـي - صــيـــانـــة اHـــبـــاني
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 اHتعاقدونu الرواتبu 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

4.398.000.000

583.000.000

365.000.000

87.000.000

2.142.300.000

400.000.000

7.975.300.000

1.190.000.000

1.190.000.000

10.434.550.000

10.434.550.000

268.522.411.000

14.000.000.000

23.923.000.000

46.225.000

37.969.225.000

2.800.000

60.000.000

62.800.000



11 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1646
26 غشت  سنة  غشت  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

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 اخملتلفة النفقات اخملتلفة 
احلماية اHدنية - اHؤتمرات واHلتقيات.......................................

مجموع القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

595.350.000

2.660.000

9.495.700.000

19.292.000

10.113.002.000

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

50.865.291.000



17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 46 11 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام  1436 هـ هـ
26 غشت  سنة  غشت  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

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

01 - 43

13 - 31

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

16 - 34

91 - 34

93 - 34

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

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
اHتـعاقدونu الـرواتبu منح ذات طـابع عائلي واشـتراكات الـضمان
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

90.000.000

90.000.000

90.000.000

50.955.291.000

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



11 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1846
26 غشت  سنة  غشت  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

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

11 - 35

23 - 31

24 - 33

21 - 34

22 - 34

23 - 34

24 - 34

26 - 34

81 - 34

87 - 34

21 - 35

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

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 اHـتــعـاقـدونu الــرواتبu 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
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19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 46 11 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام  1436 هـ هـ
26 غشت  سنة  غشت  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 اHتـعاقدونu الـرواتبu 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



11 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2046
26 غشت  سنة  غشت  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

08 - 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..
uـتـعـاقدونHـسـتـخـدمـون اHـديريـة الـعـامـة لـلـمـواصالت الـوطـنـيـة - اHا
الرواتبu 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...........
اHـــديــريــة الــعــامــة لــلــمــواصالت الــوطــنــيــة - اHــســاهــمــة في اخلــدمــات
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..
اHديرية العامة للمواصالت الوطنية -  لوازم االستغالل...............
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23.200.000
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21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 46 11 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام  1436 هـ هـ
26 غشت  سنة  غشت  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

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

90 - 34

92 - 34

96 - 34

01 - 35

04 - 37

05 - 37

01 - 43

11 - 31

12 - 31

13 - 31

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 

اHديرية العامـة للمواصالت الوطنيـة  - اHنح - تعويضات التدريب
- 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.................................................................
اHـصـالح الالمـركـزيــة الـتـابـعـة لـلـمـواصالت الــوطـنـيـة - الـتـعـويـضـات
واHنح اخملتلفة .....................................................................
اHـصـالح الالمـركـزيـة الـتـابـعة لـلـمـواصالت الـوطـنـيـة - اHـسـتـخـدمون
اHتـعاقدونu الـرواتبu منح ذات طـابع عائلي واشـتراكات الـضمان
االجتماعي...........................................................................
مجموع القسم األول

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

1.549.112.000

85.300.000

3.034.412.000



11 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2246
26 غشت  سنة  غشت  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

18 - 34

52 - 34

 

91 - 34

93 - 34

98 - 34

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...
اHــــصــــالح الـالمــــركــــزيــــة الـــتــــابــــعـــة لــــلــــمـــواصـالت الـــوطــــنــــيـــة - اHــــنح
االختيارية...........................................................................
اHـــصــالح الـالمــركــزيـــة الــتـــابــعـــة لــلـــمــواصالت الـــوطــنـــيــة - الـــضــمــان
االجتماعي...........................................................................
 اHـصالح الالمـركـزية الـتابـعـة للـمواصـالت الوطـنيـة  - اHـساهـمة في
اخلدمات االجتماعية..............................................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالح األدوات وتسيير اHصالح 

اHـــصـــالح الالمــــركــزيــــة الــتـــابـــعــة لـــلــمـــواصالت الـــوطـــنــيـــة - تــســـديــد
النفقات..............................................................................
اHـــصـــالح الـالمـــركـــزيـــة الـــتـــابـــعـــة لـــلـــمـــواصالت الـــوطـــنـــيــة - األدوات
واألثاث...............................................................................
اHصالح الالمركزية التابعة للمواصالت الوطنية - اللوازم............
اHــصــالح الالمــركــزيـة الــتــابــعــة لــلــمـواصـالت الـوطــنــيــة - الــتــكـالــيف
اHلحقة................................................................................
اHصالح الالمركزية التابعة للمواصالت الوطنية - األلبسة...........
اHـــصــــالح الالمــــركـــزيــــة الـــتــــابـــعـــة لــــلـــمــــواصالت الــــوطـــنــــيـــة - لـــوازم
االستغالل............................................................................
اHصـالح الالمـركزيـة التـابـعة لـلـمواصالت الـوطنـيـة - العـتـاد التـقني
للمواصالت..........................................................................
اHـــصــالـح الالمــركـــزيـــة الـــتــابـــعـــة لــلـــمـــواصالت الــوطـــنـــيــة - حـــظـــيــرة
السيارات...........................................................................

اHصالح الالمركزية التابعة للمواصالت الوطنية - اإليجار............
اHــصــالح الـالمــركــزيــة الـــتــابــعــة لـــلــمــواصالت الـــوطــنــيــة - الـــنــفــقــات
القضائية - نفقات اخلبرة - التعويضات اHترتبة على الدولة.....
مجموع القسم الرابع

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

22.700.000

14.840.000

1.310.000

500.000

151.799.000
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

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

11 - 35

14 - 37

11 - 43

01 - 31

02 - 31

03 - 31

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اHـصالح الالمركـزية الـتابعـة للـمواصالت الوطـنيـة  - صيانـة اHباني
ومنشآتها التقنية.................................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفة النفقات اخملتلفة 

اHـصــالح الـالمـركــزيــة الــتــابـعــة لــلــمــواصالت الــوطـنــيــة - اHــؤتــمـرات
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 -
تعويضات التدريب - الرواتب اHسبقة - نفقات التكوين..........
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع السادس

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.........
uـــتــعـــاقــدونHــســـتــخـــدمــون اHــديـــريــة الـــعــامـــة لــلـــحــرس الـــبــلـــدي - اHا
الرواتبu منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي..
مجموع القسم األول

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

75.000.000

102.022.000

5.233.000

182.255.000
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26 غشت  سنة  غشت  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

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

97 - 34

01 - 35

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...................
اHــــديــــريــــة الــــعــــامــــة لــــلــــحــــرس الــــبــــلــــدي - اHـــســــاهــــمــــة فـي اخلــــدمـــات
االجتماعية..........................................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالح األدوات وتسيير اHصالح 

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

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

500.000

13.000

3.385.000

500.000

500.000

237.734.000

237.734.000
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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

12 - 32

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

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
اHتـعاقدونu الـرواتبu منح ذات طـابع عائلي واشـتراكات الـضمان
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

اHــــــصـــــــالـح الالمــــــركــــــزيــــــة الــــــتــــــابــــــعــــــة لــــــلـــــحــــــرس الــــــبــــــلــــــدي - اHــــــنح
العائلية..............................................................................
اHــــــصــــــالـح الالمـــــــركــــــزيــــــة الــــــتــــــابــــــعــــــة لــــــلـــــحــــــرس الــــــبــــــلــــــدي - اHــــــنح
االختيارية..........................................................................
اHــــصــــالـح الالمـــــركـــــزيــــة الــــتــــابــــعـــــة لــــلــــحــــرس الــــبـــــلــــدي - الــــضــــمــــان
االجتماعي...........................................................................
اHــصـــالح الالمـــركــزيـــة الــتـــابــعـــة لـــلــحـــرس الــبـــلــدي  - اHـــســاهـــمــة في
اخلدمات االجتماعية..............................................................

مجموع القسم الثالث

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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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 الالمركـزية التـابعة للـحرس البـلدي - النفـقات القـضائية -
نفقات اخلبرة - التعويضات اHترتبة على الدولة......................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

اHــصــالـح الالمــركــزيــة الـــتــابــعــة لــلـــحــرس الــبــلــدي - صــيـــانــة 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

مجمـوع االعتمـادات اخلصصــة لوزير الداخلية واجلماعات احملليةمجمـوع االعتمـادات اخلصصــة لوزير الداخلية واجلماعات 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

586.812.042.000



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 46 11 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام  1436 هـ هـ
26 غشت  سنة  غشت  سنة 2015 م

مـرسـوممـرسـوم تنـفـيذي  تنـفـيذي رقم رقم 15-216 مؤرخ في  مؤرخ في 2 ذي القـعـدة عام ذي القـعـدة عام
1436  اHـوافق اHـوافق 17 غــشت سـنـة  غــشت سـنـة u u2015 يـتــضـمن تـوزيعيـتــضـمن تـوزيع

االعتـمادات اخملصـصة لـوزير الـصنـاعة واHـناجم مناالعتـمادات اخملصـصة لـوزير الـصنـاعة واHـناجم من
ميزانية التـسيير �ــوجـب قانون اHالية التكميليميزانية التـسيير �ــوجـب قانون اHالية التكميلي

لسنة لسنة 2015.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

uإن الوزير األول
uاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورu ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
u(الفقرة 2) منه

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

uتممHعدل واHا uاليةHا
- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عام 1436 اHوافق 30 ديسـمبر سنة 2014 واHـتضمن

u2015 الية لسنةHقانون ا
- و�ـقــتـضى األمـر رقم 15 - 01 اHـؤرّخ في 7 شـوّال
عـام 1436 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2015 واHـتـضـمن قـانون

u2015 الية التكميلي لسنةHا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

uعدلHا uأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
uوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــادة األولى :  اHــادة األولى :  تــوزع االعـــتــمـــادات اHــقـــدر مــبـــلــغـــهــا
بـخــمــسـة ماليــيــر وخـمــسـمــائــة وأربـعــة وأربـعــY مــلـيــونـا
وثـــــمـــــانـــــيـــــة وخــــمـــــســـــY ألـف ديـــــنــــار (5.544.058.000 دج)
واخملـــصـــصـــة لــــوزيـــر الـــصـــنـــاعـــة واHـــنـــاجـم من مـــيـــزانـــيـــة
u2015 ـالـيـة الـتـكــمـيـلي لـسـنـةHـوجب قـانــون ا�الـتــسـيـيـر 

طبقا للجدول اHلحق بهذا اHرسوم.

اHــادةاHــادة  2 :  : يــكـــلف وزيـــر اHـــالــيــــة ووزيـــر الـــصــنـــاعــة
واHنـاجمu كل فـيـمـا يخـصـهu بـتنـفـيــذ هــذا اHرســوم الذي
يــنــشـر فـي اجلــريـدة الــرّســمــيّــة  لــلــجــمــهــوريّــة اجلــزائــريّـة

الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بـاجلزائر في 2 ذي القـعدة عام 1436 اHوافق 17

غشت سنة 2015.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

االعتمادات اخملصصة لوزير االعتمادات اخملصصة لوزير الصناعة واHناجم الصناعة واHناجم لسنة 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 اHـتــعـاقـدونu الـرواتبu 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 )



11 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2846
26 غشت  سنة  غشت  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...................................
إعانات 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



29 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 46 11 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام  1436 هـ هـ
26 غشت  سنة  غشت  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 لالبـتــكـار
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
األوروبـــيــــة اHـــتــــضـــمـــنــــة بـــرنــــامج دعم اHــــؤســـســــات والـــصــــنـــاعـــات
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



11 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3046
26 غشت  سنة  غشت  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 - 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......
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واHنح اخملتلفـة....
uــتـعــاقـدونHـســتـخــدمـون اHــصـالـح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـدولــة - اHا
الرواتبu 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.................

735.149.000

592.859.000

166.749.000

1.494.757.000

8.300.000

480.000

332.002.000

21.425.000

362.207.000

53.674.000

6.458.000

29.500.000

53.700.000

2.500.000

13.600.000

3.600.000

354.000

163.386.000

18.000.000

18.000.000

2.038.350.000

2.038.350.000

5.544.058.000

5.544.058.000



31 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 46 11 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام  1436 هـ هـ
26 غشت  سنة  غشت  سنة 2015 م

مـرسـوممـرسـوم تنـفـيذي  تنـفـيذي رقم رقم 15-217 مؤرخ في  مؤرخ في 2 ذي القـعـدة عام ذي القـعـدة عام
1436  اHـوافق اHـوافق 17 غــشت سـنـة  غــشت سـنـة u u2015 يـتــضـمن تـوزيعيـتــضـمن تـوزيع

االعــتـمـادات اخملـصـصــة لـوزيـر الـطـاقــة من مـيـزانـيـةاالعــتـمـادات اخملـصـصــة لـوزيـر الـطـاقــة من مـيـزانـيـة
الـتـسـيـيـر �ـــوجـب قـانـون اHـالـيـة الـتـكـمـيـلي لـسـنةالـتـسـيـيـر �ـــوجـب قـانـون اHـالـيـة الـتـكـمـيـلي لـسـنة

.2015

ــــــــــــــــــــــــــــــ

uإن الوزير األول
uاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورu ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
u(الفقرة 2) منه

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

uتممHعدل واHا uاليةHا
- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عام 1436 اHوافق 30 ديسـمبر سنة 2014 واHـتضمن

u2015 الية لسنةHقانون ا
- و�ـقــتـضى األمـر رقم 15 - 01 اHـؤرّخ في 7 شـوّال
عـام 1436 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2015 واHـتـضـمن قـانون

u2015 الية التكميلي لسنةHا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

uعدلHا uأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
uوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــادة األولى :  اHــادة األولى :  تــوزع االعـــتــمـــادات اHــقـــدر مــبـــلــغـــهــا
بسـتة وأربعY مـليارا وثـما�ائة واثـنY وثالثY مـليونا
ومـــــــائـــــــة وثـــــــمــــــانـــــــيـــــــة آالف ديـــــــنــــــار (46.832.108.000 دج)
واخملصـصة لـوزير الـطاقـة من مـيزانـية الـتسـييـر �وجب
قــانــون اHــالــيــة الــتـــكــمــيــلي لــســنــة u2015 طــبــقــا لــلــجــدول

اHلحق بهذا اHرسوم.

اHـادةاHـادة  2 :  : يـكــلف وزيـــر اHــالـيـــة ووزيــر الــطــاقـةu كل
فــيــمــا يـخــصـهu بـتــنـفــيـــذ هـــذا اHـرســـوم الـذي يـنــشـر في
اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة  لـلـجـمـهـوريّـة اجلـزائـريّـة الـدّ�ـقـراطـيّة

الشّعبيّة.
حرّر بـاجلزائر في 2 ذي القـعدة عام 1436 اHوافق 17

غشت سنة 2015.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

االعتمادات اخملصصة لوزير االعتمادات اخملصصة لوزير الطاقة الطاقة لسنة 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 اHـتــعـاقـدونu الـرواتبu 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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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
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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..............................................................................
uــتـعــاقـدونHـســتـخــدمـون اHــصـالـح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـدولــة - اHا
الرواتبu 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

5.084.591.000

5.334.591.000

512.000.000

37.535.566.000

38.047.566.000

43.422.957.000

44.298.003.000

728.795.000

883.158.000

201.429.000

1.813.382.000



11 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3446
26 غشت  سنة  غشت  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

402.988.000

36.600.000

469.468.000

54.314.000

5.150.000

29.768.000

84.975.000

2.686.000

22.970.000

10.100.000

70.000

210.033.000

37.000.000

37.000.000

2.534.105.000

2.534.105.000

46.832.108.000

46.832.108.000
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مـرسـوممـرسـوم تنـفـيذي  تنـفـيذي رقم رقم 15-218 مؤرخ في  مؤرخ في 2 ذي القـعـدة عام ذي القـعـدة عام
1436  اHـوافق اHـوافق 17 غــشت سـنـة  غــشت سـنـة u u2015 يـتــضـمن تـوزيعيـتــضـمن تـوزيع

االعتـمـادات اخملصـصـة لوزيـر الـتجـارة من مـيزانـيةاالعتـمـادات اخملصـصـة لوزيـر الـتجـارة من مـيزانـية
الـتـسـيـيـر �ـــوجـب قـانـون اHـالـيـة الـتـكـمـيـلي لـسـنةالـتـسـيـيـر �ـــوجـب قـانـون اHـالـيـة الـتـكـمـيـلي لـسـنة

.2015

ــــــــــــــــــــــــــــــ

uإن الوزير األول
uاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورu ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
u(الفقرة 2) منه

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

uتممHعدل واHا uاليةHا
- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عام 1436 اHوافق 30 ديسـمبر سنة 2014 واHـتضمن

u2015 الية لسنةHقانون ا
- و�ـقــتـضى األمـر رقم 15 - 01 اHـؤرّخ في 7 شـوّال
عـام 1436 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2015 واHـتـضـمن قـانون

u2015 الية التكميلي لسنةHا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

uعدلHا uأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
uوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــادة األولى :  اHــادة األولى :  تــوزع االعـــتــمـــادات اHــقـــدر مــبـــلــغـــهــا
Yبـــأربـــعـــة وعــشـــرين مــلـــيــارا وأربـــعــمـــائــة وســـتــة وســـتــ
مـــــلــــيــــونــــا وثـالثــــمـــــائــــة وخــــمــــســـــة وأربــــعــــY ألـف ديــــنــــار
(24.466.345.000 دج) واخملــــصــــصــــة لـــــوزيــــر الــــتــــجــــارة من
ميزانيـة التسـيير �ـوجب قانون اHالـية التـكميـلي لسنة

u2015 طبقا للجدول اHلحق بهذا اHرسوم.

اHـادةاHـادة  2 :  : يـكـلف وزيــر اHـالـيــة ووزيــر التـجـارةu كل
فــيــمــا يـخــصـهu بـتــنـفــيـــذ هـــذا اHـرســـوم الـذي يـنــشـر في
اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة  لـلـجـمـهـوريّـة اجلـزائـريّـة الـدّ�ـقـراطـيّة

الشّعبيّة.
حرّر بـاجلزائر في 2 ذي القـعدة عام 1436 اHوافق 17

غشت سنة 2015.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

االعتمادات اخملصصة لوزير االعتمادات اخملصصة لوزير التجارة التجارة لسنة 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 اHـتــعـاقـدونu 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 )



11 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3646
26 غشت  سنة  غشت  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

06 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 36

09 - 36

10 - 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 - النفقات اHرتبطة بإعداد وطبع اHطويات...........
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 لترقية التجارة اخلارجية.........................
إعانة للمركز اجلزائري Hراقبة النوعية والتوضيب والرزم...........
إعانة جمللس اHنافسة................................................................
مجموع القسم السادس

210.000

600.000

810.000

4.900.000

250.000

126.000.000

15.000.000

146.150.000

52.319.000

2.146.000

18.937.000

56.400.000

800.000

10.000.000

7.000.000

1.000.000

10.000

148.612.000

53.000.000

53.000.000

135.000.000

681.000.000

90.000.000

906.000.000



37 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 46 11 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام  1436 هـ هـ
26 غشت  سنة  غشت  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

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

02 - 37

03 - 37

04 - 37

01 - 43

01 - 44

03 - 44

05 - 44

06 - 44

02 - 46

03 - 46

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اHركزية - اHؤتمرات واHلتقيات......................................
اإلدارة اHـركزية - الـنفـقات اHرتـبطة بـانضـمام اجلزائـر إلى اHنـظمة
العاHية للتجارة ..................................................................
اإلدارة اHركزية - الدراسات ....................................................

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

اHساهمة في غرف التجارة والصناعة........................................
اHساهمة في الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة.......................
اHساهمة في اجلمعيات ذات اHنفعة العمومية..............................
اHــسـاهــمــة في بـرنــامج دعم حــيـز تــنــفـيــذ اتـفــاق الــشـراكــة مع االحتـاد
األوروبي............................................................................

مجموع القسم الرابع

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

اHساهمة في صندوق تعويض نفقات النقل.................................
مساهـمة الدولـة في تثـبيت أسعـار السـكر األبيض والـزيت الغذائي
العادي اHكرر.......................................................................

مجموع  القسم السادس

مجموع  العنوان الرابع

مجموع الفرع اجلزئي األول

9.900.000

49.925.000

30.000.000

89.825.000

1.885.397.000

43.000.000

43.000.000

59.850.000

38.000.000

10.000.000

15.400.000

123.250.000

6.072.000.000

3.000.000.000

9.072.000.000

9.238.250.000

11.123.647.000



11 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3846
26 غشت  سنة  غشت  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

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHديريات الوالئية للتجارةاHديريات الوالئية للتجارة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHديريات الوالئية للتجارة - الراتب الرئيسي للنشاط................

اHديريات الوالئية للتجارة - التعويضات واHنح اخملتلفة..............

uالرواتب uتـعـاقـدونHـستـخـدمـون اHـديـريات الـوالئـيـة لـلتـجـارة - اHا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اHديريات الوالئية للتجارة - ريوع حوادث العمل .......................

اHديريات الوالئية للتجارة  - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية.....

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHديريات الوالئية للتجارة - اHنح العائلية.................................

اHديريات الوالئية للتجارة - اHنح االختيارية.............................

اHديريات الوالئية للتجارة - الضمان االجتماعي........................

اHديريات الوالئية للتجارة - اHساهمة في اخلدمات االجتماعية.....

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اHديريات الوالئية للتجارة -  تسديد النفقات.............................

اHديريات الوالئية للتجارة - األدوات واألثاث.............................

اHديريات الوالئية للتجارة - اللوازم.........................................

اHديريات الوالئية للتجارة - التكاليف اHلحقة...........................

اHديريات الوالئية للتجارة - األلبسة........................................

4.376.000.000

4.786.800.000

266.500.000

9.429.300.000

136.000

1.518.000

1.654.000

115.000.000

800.000

2.290.700.000

149.000.000

2.555.500.000

94.920.000

47.000.000

73.000.000

116.000.000

5.600.000



39 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 46 11 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام  1436 هـ هـ
26 غشت  سنة  غشت  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

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

91 - 34

93 - 34

97 - 34

11 - 35

21 - 31

22 - 31

23 - 31

21 - 32

21 - 33

22 - 33

23 - 33

24 - 33

اHديريات الوالئية للتجارة - حظيرة السيارات..........................
اHديريات الوالئية للتجارة - اإليجار.........................................
اHديـريات الوالئية لـلتجارة - النفـقات القضائيـة - نفقات اخلبرة -
التعويضات اHترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع 

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اHديريات الوالئية للتجارة - صيانة اHباني................................

مجموع  القسم اخلامس

مجموع  العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
اHديريات اجلهوية للتجارةاHديريات اجلهوية للتجارة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHديريات اجلهوية للتجارة - الراتب الرئيسي للنشاط................
اHديريات اجلهوية للتجارة - التعويضات واHنح اخملتلفة...............
uالرواتب uـتعـاقـدونHـسـتـخدمـون اHديـريـات اجلهـويـة للـتـجارة -  اHا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اHديريات اجلهوية للتجارة - ريوع حوادث العمل ........................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHديريات اجلهوية للتجارة - اHنح العائلية.................................

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

مجموع القسم الثالث

64.000.000

10.600.000

20.000

411.140.000

87.400.000

87.400.000

12.484.994.000

12.484.994.000

260.000.000

280.000.000

39.000.000

579.000.000

15.000

15.000

7.000.000

160.000

135.000.000

11.000.000

153.160.000
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

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

21 - 34

22 - 34

23 - 34

24 - 34

25 - 34

92 - 34

94 - 34

98 - 34

21 - 35

21 - 43

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اHديريات اجلهوية للتجارة -  تسديد النفقات.............................

اHديريات اجلهوية للتجارة - األدوات واألثاث..............................

اHديريات اجلهوية للتجارة - اللوازم..........................................

اHديريات اجلهوية للتجارة - التكاليف اHلحقة............................

اHديريات اجلهوية للتجارة - األلبسة.........................................

اHديريات اجلهوية للتجارة - حظيرة السيارات...........................

اHديريات اجلهوية للتجارة - اإليجار.........................................

اHديريات اجلـهوية لـلتجارة - الـنفقـات القضائـية - نفـقات اخلبرة -
التعويضات اHترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع 

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اHديريات اجلهوية للتجارة - صيانة اHباني ...............................

مجموع القسم اخلامس

مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اHـــديـــريـــات اجلـــهـــويـــة لـــلـــتـــجـــارة - اHــنـح - تـــعـــويــضـــات الـــتـــدريب -
الرواتب اHسبقة - نفقات التكوين.........................................

مجموع القسم الثالث

مجموع  العنوان الرابع

مجموع الفرع اجلزئي الثالث

مجموع  الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التجارةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التجارة..............................

12.375.000

10.000.000

11.250.000

21.000.000

534.000

6.635.000

1.300.000

10.000

63.104.000

19.425.000

19.425.000

814.704.000

43.000.000

43.000.000

43.000.000

857.704.000

24.466.345.000

24.466.345.000
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مـرسـوممـرسـوم تنـفـيذي رقم  تنـفـيذي رقم 15-219 مؤرخ في  مؤرخ في 2 ذي القـعـدة عام ذي القـعـدة عام
1436  اHـوافق اHـوافق 17 غــشت سـنـة  غــشت سـنـة u2015 يـتــضـمن تـوزيعu يـتــضـمن تـوزيع

االعـتـمــادات اخملـصـصــة لـوزيـر الــتـهـيــئـة الـعــمـرانـيـةاالعـتـمــادات اخملـصـصــة لـوزيـر الــتـهـيــئـة الـعــمـرانـيـة
والـــســيــاحـــة والــصـــنــاعــة الـــتــقـــلــيــديـــة من مــيـــزانــيــةوالـــســيــاحـــة والــصـــنــاعــة الـــتــقـــلــيــديـــة من مــيـــزانــيــة
الــتـــســـيـــيــر �ــــوجــب قــــانـون اHــالـــيـــة الــتــكــمــيــليالــتـــســـيـــيــر �ــــوجــب قــــانـون اHــالـــيـــة الــتــكــمــيــلي

لسنة لسنة 2015.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

uإن الوزير األول
uاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورu ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
u(الفقرة 2) منه

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

uتممHعدل واHا uاليةHا
- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عام 1436 اHوافق 30 ديسـمبر سنة 2014 واHـتضمن

u2015 الية لسنةHقانون ا
- و�ـقــتـضى األمـر رقم 15 - 01 اHـؤرّخ في 7 شـوّال
عـام 1436 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2015 واHـتـضـمن قـانون

u2015 الية التكميلي لسنةHا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

uعدلHا uأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
uوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــادة األولى :  اHــادة األولى :  تــوزع االعـــتــمـــادات اHــقـــدر مــبـــلــغـــهــا
Yمـلـيونـا ومـائـت Yوتـسـعـة وستـ Yبـسـتة مـالييـر ومـائـت
وثـالثـــــــــة وثــــــــــمـــــــــانــــــــــY ألـف ديـــــــــنـــــــــار (6.269.283.000 دج)
واخملـــصـــصـــة لـــوزيــر الـــتـــهـــيـــئـــة الـــعــمـــرانـــيـــة والـــســـيـــاحــة
والــصــنــاعـة الــتــقــلــيـديــة من مــيــزانــيــة الـتــســيــيــر �ـوجب
قــانــون اHــالــيــة الــتـــكــمــيــلي لــســنــة u2015 طــبــقــا لــلــجــدول

اHلحق بهذا اHرسوم.

اHــادة اHــادة 2 :  : يـــكـــلف وزيــــر اHــالـــيــــة ووزيــــر الــتـــهـــيـــئــة
الـعـمـرانــيـة والـسـيــاحـة والـصــنـاعـة الـتــقـلـيـديــةu كل فـيــمـا
يـخـصـهu بتـنـفـيــذ هــذا اHـرســوم الـذي ينـشـر في اجلـريدة

الرّسميّة  للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بـاجلزائر في 2 ذي القـعدة عام 1436 اHوافق 17

غشت سنة 2015.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

االعتمادات اخملصصة لوزير االعتمادات اخملصصة لوزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليديةالتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية لسنة 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 اHـتــعـاقـدونu الـرواتبu مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................
مجموع القسم األول

389.300.000

378.025.000

84.000.000

851.325.000

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

06 - 34

07 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 36

02 - 36

03 - 36

04 - 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 - طبع ونشر الكتب ذات الطابع احلرفي...............
اإلدارة اHركزية - طبع ونشر الكتب ذات الطابع السياحي............
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 اHركزية - إعانة للديوان الوطني للسياحة .......................
اإلدارة اHركزية - إعانة للمدرسة الوطنية العليا للسياحة ............
اإلدارة اHــركــزيــة - إعـــانـــة لـــلــمــعــهــد الـوطــني لــلــفــنــدقـة والــســيــاحـة
بتيزي وزو.........................................................................
اإلدارة اHــركـــزيــة - إعـــانــة لـــلــمــعـــهــد الـــوطــنـي لــلــفـــنــدقـــة والــســـيــاحــة
ببوسعادة...........................................................................

62.000

704.000

766.000

6.261.000

55.000

192.200.000

18.443.000

216.959.000

113.251.000

14.663.000

26.938.000

67.846.000

1.220.000

203.000

375.000

9.700.000

3.800.000

45.000

238.041.000

34.017.000

34.017.000

153.000.000

107.618.000

109.438.000

105.795.000
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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

01 - 37

05 - 37

07 - 37

01 - 43

02 - 43

03 - 43

02 - 44

03 - 44

04 - 44

05 - 44

06 - 44

07 - 44

08 - 44

09 - 44

10 - 44

11 - 44

اإلدارة اHـــــركــــزيــــة - إعــــانــــة لــــلـــــمــــركــــز الــــوطــــنـي لــــتــــنــــمــــيــــة اHــــوارد
البيولوجية........................................................................
اإلدارة اHركزية - إعانة للمحافطة الوطنية للساحل.....................
اإلدارة اHركزية - إعانة للوكالة الوطنية للتغيرات اHناخية..........
مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اHركزية - اHؤتمرات واHلتقيات......................................
اإلدارة اHركـزية - مـصاريف مـرتبـطة بـتنـفيـذ مذكـرات التـفاهم في
إطارالتعاون الدولي في ميدان الصناعة التقليدية...................
اإلدارة اHركزية - نفقات تسيير السلطة الوطنية اHعنية..............
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....................................................................
اإلدارة اHركزية - التظاهرات احلرفية........................................
اإلدارة اHــركـــزيـــة - مـــســاعـــدات لـــلـــجـــمــعـــيـــات ذات اHـــنـــفــعـــة الـــعـــامــة
والدواوين احمللية للسياحة....................................................
مجموع القسم الثالث

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

اHساهمة في الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية واحلرف ............

اHساهمة في غرف الصناعة التقليدية واحلرف............................

اHساهمة في الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية........................
اHساهمة في الوكالة الوطنية لتنمية السياحة............................
اHساهمة في الوكالة الوطنية للنفايات......................................
اHساهمة في الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية األقاليم.................
اHساهمة في اHرصد الوطني للبيئة والتنمية اHستدامة...............
اHساهمة في اHركز الوطني للتكوين في البيئة..........................
اHساهمة في اHركز الوطني لتقنيات إنتاج أكثر نقاء..................
اHساهمة في وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى.........................
مجموع  القسم الرابع
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

80.000.000

74.000.000

5.000.000

634.851.000

73.390.000

2.970.000

5.000.000

81.360.000

2.057.319.000

45.600.000

1.000.000

13.000.000

59.600.000

15.000.000

240.000.000

30.000.000

200.000.000

19.000.000

19.000.000

19.000.000

40.000.000

19.000.000

90.000.000

691.000.000

750.600.000

2.807.919.000
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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

92 - 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......
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة -  التعويضات واHنح اخملتلفة....
uــتـعـاقـدونHـسـتــخـدمـون اHـصـالح الـالمـركـزيـة الــتـابـعــة لـلـدولــة -  اHا
الرواتبu منح 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

619.000.000

731.460.000

122.729.000

1.473.189.000

13.939.000

339.000

343.550.000

29.215.000

387.043.000

68.380.000

35.000.000

50.000.000

76.140.000

1.580.000

15.900.000

3.600.000

490.000

251.090.000

20.000.000

20.000.000

2.131.322.000

2.131.322.000
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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

24 - 33

21 - 34

22 - 34

23 - 34

24 - 34

25 - 34

93 - 34

94 - 34

99 - 34

21 - 35

23 - 37

الفرع  اجلزئي الثالثالفرع  اجلزئي الثالث
اHصالح الالمركزية للبيئةاHصالح الالمركزية للبيئة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHصالح الالمركزية للبيئة - الراتب الرئيسي للنشاط.................
اHصالح الالمركزية للبيئة - التعويضات واHنح اخملتلفة...............
uالـرواتب uـتـعاقـدونHـسـتـخـدمـون اHـصـالح الالمـركـزيـة لـلـبـيـئـة - اHا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان اإلجتماعي...............
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية للبيئة - اHنح العائلية..................................

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

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اHصالح الالمركزية للبيئة - تسديد النفقات...............................
اHصالح الالمركزية للبيئة - األدوات واألثاث..............................
اHصالح الالمركزية للبيئة - اللوازم..........................................
اHصالح الالمركزية للبيئة - التكاليف اHلحقة............................
اHصالح الالمركزية للبيئة - األلبسة..........................................
اHصالح الالمركزية للبيئة - حظيرة السيارات...........................
اHصالح الالمركزية للبيئة - اإليجار..........................................
اHصـالح الالمـركـزية لـلـبيـئـة - الـنفـقـات القـضـائيـةu نـفقـات اخلـبرة -
التعويضات اHترتبة على الدولة............................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اHصالح الالمركزية للبيئة - صيانة اHباني ومنشآتها التقنية.......
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اHصالح الالمركزية للبيئة - اHؤتمرات واHلتقيات......................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع األول
مجمـوع االعتمادات اخملصـصة  لوزير الـتهيئة الـعمرانيـة والسياحةمجمـوع االعتمادات اخملصـصة  لوزير الـتهيئة الـعمرانيـة والسياحة
والصناعة التقليدية والصناعة التقليدية ............................................................

401.000.000

450.000.000

120.000.000

971.000.000

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

6.269.283.000

6.269.283.000
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مـرسـوممـرسـوم تنـفـيذي  تنـفـيذي رقم رقم 15-220 مؤرخ في  مؤرخ في 2 ذي القـعـدة عام ذي القـعـدة عام
1436  اHـوافق اHـوافق 17 غــشت سـنـة  غــشت سـنـة u u2015 يـتــضـمن تـوزيعيـتــضـمن تـوزيع

االعــتــمــادات اخملــصــصــة لــوزيــر الــفالحــة والــتــنــمــيــةاالعــتــمــادات اخملــصــصــة لــوزيــر الــفالحــة والــتــنــمــيــة
الـريــفــيــة من مـيــزانــيــة الـتــســيـيــر �ــــوجـب قــانـونالـريــفــيــة من مـيــزانــيــة الـتــســيـيــر �ــــوجـب قــانـون

اHالية التكميلي لسنة اHالية التكميلي لسنة 2015.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

uإن الوزير األول
uاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورu ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
u(الفقرة 2) منه

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

uتممHعدل واHا uاليةHا
- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عام 1436 اHوافق 30 ديسـمبر سنة 2014 واHـتضمن

u2015 الية لسنةHقانون ا
- و�ـقــتـضى األمـر رقم 15 - 01 اHـؤرّخ في 7 شـوّال
عـام 1436 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2015 واHـتـضـمن قـانون

u2015 الية التكميلي لسنةHا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

uعدلHا uأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
uوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــادة األولى :  اHــادة األولى :  تــوزع االعـــتــمـــادات اHــقـــدر مــبـــلــغـــهــا
�ــــائـــتــــY وخــــمـــســــة وخــــمــــســـY مــــلــــيـــارا وثـالثـــمـــائــة
وواحـــــــد مـــــــلـــــــيـــــــون وســــــبـــــــعـــــــة وتـــــــســـــــعـــــــY  ألـف ديـــــــنــــــار
(255.301.097.000 دج) واخملـــــــصـــــــصــــــــة لـــــــوزيــــــــر الـــــــفـالحـــــــة
والتـنمـية الـريفيـة من ميـزانيـة التـسيـير �ـوجب قانون
اHالـية الـتكـميـلي لسـنة u2015 طبـقـا للـجدول اHـلحق بـهذا

اHرسوم.

اHــــادة اHــــادة 2 :  : يـــكــــلـف وزيــــر اHــــالــــيـــــة ووزيـــــر الـــفـالحـــة
والــتــنـمــيــة الــريــفــيــةu كل فــيـــمـا يــخــصـهu بــتــنــفــيــــذ هــذا
اHرســوم الذي يـنشـر في اجلـريدة الـرّسمـيّة  لـلجـمهـوريّة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بـاجلزائر في 2 ذي القـعدة عام 1436 اHوافق 17

غشت سنة 2015.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

االعتمادات اخملصصة لوزير االعتمادات اخملصصة لوزير الفالحة والتنمية الريفية الفالحة والتنمية الريفية لسنة 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 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 اHـتــعـاقـدونu الـرواتبu 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 )



47 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 46 11 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام  1436 هـ هـ
26 غشت  سنة  غشت  سنة 2015 م

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

34 - 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 ........................
إعانات Hراكز التكوين واإلرشاد الفالحي....................................

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

67.746.000



11 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4846
26 غشت  سنة  غشت  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

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

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

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..........................................

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



49 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 46 11 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام  1436 هـ هـ
26 غشت  سنة  غشت  سنة 2015 م

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....
uــتـعـاقـدونHـسـتــخـدمـون اHـصـالح الـالمـركـزيـة الــتـابـعــة لـلـدولــة -  اHا
الــــــرواتـبu 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

4.426.222.000

4.598.910.000

509.509.000

9.534.641.000

1.700.000

11.800.000

13.500.000

210.000.000

1.152.000

2.256.284.000

235.625.000

2.703.061.000



11 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 5046
26 غشت  سنة  غشت  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

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 اHتـعاقدونu الـرواتبu منح
ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي......................

مجموع القسم األول

107.491.000

59.483.000

79.171.000

138.930.000

5.697.000

106.680.000

10.000.000

490.000

507.942.000

73.201.000

73.201.000

12.832.345.000

12.832.345.000

244.220.392.000

89.791.000

106.558.000

15.052.000

211.401.000



51 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 46 11 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام  1436 هـ هـ
26 غشت  سنة  غشت  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

07 - 34

90 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 37

03 - 37

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

القسم السابع القسم السابع 
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اHديرية العامة للغابات - اHؤتمرات واHلتقيات..........................
اHديرية العامة للغابات - مكافحة احلرائق - اHراقبة....................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

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

1.350.000

5.334.000

6.684.000

608.854.000
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (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

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............
uالرواتب uـتعـاقدونHـستخـدمون 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 واألضرار اجلسدية......

مجموع القسم الثاني

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

255.301.097.000
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مـرسـوممـرسـوم تنـفـيذي  تنـفـيذي رقم رقم 15-221 مؤرخ في  مؤرخ في 2 ذي القـعـدة عام ذي القـعـدة عام
1436  اHـوافق اHـوافق 17 غــشت سـنـة  غــشت سـنـة u u2015 يـتــضـمن تـوزيعيـتــضـمن تـوزيع

االعتمادات اخملصـصة لوزير اHوارد اHائـية والبيئةاالعتمادات اخملصـصة لوزير اHوارد اHائـية والبيئة
من مـــيــزانـــيــة الـــتــســيـــيــر �ـــــوجـب قـــانــون اHـــالــيــةمن مـــيــزانـــيــة الـــتــســيـــيــر �ـــــوجـب قـــانــون اHـــالــيــة

التكميلي لسنة التكميلي لسنة 2015.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

uإن الوزير األول
uاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورu ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
u(الفقرة 2) منه

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

uتممHعدل واHا uاليةHا
- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عام 1436 اHوافق 30 ديسـمبر سنة 2014 واHـتضمن

u2015 الية لسنةHقانون ا
- و�ـقــتـضى األمـر رقم 15 - 01 اHـؤرّخ في 7 شـوّال
عـام 1436 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2015 واHـتـضـمن قـانون

u2015 الية التكميلي لسنةHا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

uعدلHا uأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
uوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــادة األولى :  اHــادة األولى :  تــوزع االعـــتــمـــادات اHــقـــدر مــبـــلــغـــهــا
Yبــــواحـــد وعـــشــريـن مـــلـــيـــارا وثالثـــمـــائـــة وأربـــعـــة وســـتــ
مــــلــــيــــونــــا وأربـــــعــــمــــائــــة واثــــنــــY وتــــســـــعــــY ألف ديــــنــــار
(21.364.492.000 دج) واخملــصـــصـــة لــوزيـــر اHـــوارد اHــائـــيــة
والـبــيـئـة مـن مـيـزانــيـة الــتـســيـيــر �ـوجب قــانـون اHــالـيـة
الـــتـــكــمـــيـــلي لـــســـنــة u2015 طــبـــقـــا لـــلــجـــدول اHـــلـــحق بـــهــذا

اHرسوم.

اHادة اHادة 2 :  : يكلف وزيـر اHـاليـة ووزيـر اHـوارد اHائية
والـبـيئـةu كل فيــمـا يخـصـهu بـتنـفيـــذ هــذا اHرســوم الذي
يــنــشـر فـي اجلــريـدة الــرّســمــيّــة  لــلــجــمــهــوريّــة اجلــزائــريّـة

الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بـاجلزائر في 2 ذي القـعدة عام 1436 اHوافق 17

غشت سنة 2015.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق
االعتمادات اخملصصة لوزير االعتمادات اخملصصة لوزير اHوارد اHائية والبيئة اHوارد اHائية والبيئة لسنة 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

81 - 31

82 - 31

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

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

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اHركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اHركزية - التعويضات واHنح اخملتلفة...........................
اإلدارة اHـركـزيـة - اHـســتـخـدمـون اHـتــعـاقـدونu الـرواتبu مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................
اإلدارة اHركزية - اHوظفون اHتعاونون - األجور الرئيسية.........
اإلدارة اHــركــزيــة - اHــوظـفــون اHــتــعــاونـون - الــتــعــويــضــات واHـنح
اخملتلفة............................................................................
مجموع القسم األول

194.930.000

225.400.000

64.500.000

355.000

250.000

485.435.000

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

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

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 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 للموارد اHائية........................................
إعانة للمعهد الوطني لتحسY اHستوى في التجهيز...................
مجموع القسم السادس

300.000

300.000

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
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

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

03 - 37

04 - 37

05 - 37

06 - 37

01 - 43

02 - 44

04 - 44

06 - 44

القسم السابع القسم السابع 
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اHركزية - اHؤتمرات و اHلتقيات.....................................

اإلدارة اHـركزيـة - حـمايـة اHـنشـآت االسـتـراتيـجـية - مـخـصص مالي
�نح للوكالة الوطنية للسدود والتحويالت..............................

اإلدارة اHـركزيـة - حـمايـة اHـنشـآت االسـتـراتيـجـية - مـخـصص مالي
�نح للديوان الوطني للتطهير..............................................

اإلدارة اHركـزية - حـمايـة اHنـشـآت االستـراتيـجيـة  - مخـصص مالي
�نح للجزائرية للمياه.........................................................

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 - اHساهمة في اجلزائرية للمياه..........................

اإلدارة اHـــــركـــــزيــــة - اHـــــســـــاهـــــمـــــة في الـــــديـــــوان الـــــوطـــــني لـــــلـــــســـــقي
والصرف............................................................................

اإلدارة اHركزية - اHساهمة في الديوان الوطني للتطهير.............

مجموع  القسم الرابع

مجموع  العنوان الرابع

مجموع الفرع اجلزئي األول

2.000.000

1.677.773.000

86.112.000

1.258.107.000

3.023.992.000

4.350.888.000

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
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26 غشت  سنة  غشت  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

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية التابعة للموارد اHائيةاHصالح الالمركزية التابعة للموارد اHائية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHـصــالح الالمـركــزيـة الــتـابـعــة لـلــمـوارد اHــائـيـة - الــراتب الـرئــيـسي
للنشاط..............................................................................
اHصـالح الالمـركزيـة الـتابـعـة للـمـوارد اHائـيـة  - التـعويـضـات واHنح
اخملتلفة...............................................................................
اHـــصـــالح الالمـــركــزيـــة الـــتـــابــعـــة لـــلــمـــوارد اHـــائــيـــة - اHـــســتـــخـــدمــون
اHتعاقدونu الـرواتبu منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان
االجتماعي .........................................................................

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اHـــصـــالح الـالمـــركـــزيـــة الـــتـــابـــعـــة لـــلـــمـــوارد اHـــائـــيـــة - ريـــوع حــوادث
العمل.................................................................................

اHـــصـــالح الالمـــركــزيـــة الـــتــابـــعــة لـــلـــمــوارد اHـــائــيـــة - مـــعــاش اخلـــدمــة
واألضرار اجلسدية...............................................................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية التابعة للموارد اHائية - اHنح العائلية...........

اHصالح الالمركزية التابعة للموارد اHائية - اHنح االختيارية........

اHــــصــــــالـح الالمــــركـــــزيــــة الــــتــــابــــعــــة لــــلـــــمــــوارد اHــــائــــيــــة - الــــضــــمــــان
االجتماعي..........................................................................

اHصالح الالمركزية الـتابعة للموارد اHائية - اHساهمة في اخلدمات
االجتماعية.........................................................................

مجموع القسم الثالث

2.992.680.000

3.316.224.000

863.920.000

7.172.824.000

3.300.000

12.000.000

15.300.000

125.000.000

960.000

1.580.426.000

158.776.000

1.865.162.000
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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

11 - 43

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اHصالح الالمركزية التابعة للموارد اHائية - تسديد النفقات........
اHصالح الالمركزية التابعة للموارد اHائية - األدوات واألثات........
اHصالح الالمركزية التابعة للموارد اHائية - اللوازم....................
اHصالح الالمركزية التابعة للموارد اHائية - التكاليف اHلحقة......
اHصالح الالمركزية التابعة للموارد اHائية - األلبسة...................
اHصالح الالمركزية التابعة للموارد اHائية - حظيرة السيارات.....
اHصالح الالمركزية التابعة للموارد اHائية - اإليجار....................
اHصـالح الالمركزيـة التـابعة لـلمـوارد اHائيـة - النـفقات الـقضـائية -
نفقات اخلبرة - التعويضات اHترتبة على الدولة......................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اHــــصـــالــح الــالمــــركـــزيـــــة الـــتـــابــــعـــة لــــلـــمــوارد اHـــائــيــة - صـــيــانــة
اHباني ..............................................................................

مجموع القسم اخلامس

مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اHصالح الالمركزية التابعة للموارد اHائية - نفقات التكوين.........

مجموع القسم الثالث

مجموع  العنوان الرابع

مجموع  الفرع اجلزئي الثاني

مجموع  الفرع األول

مـجـمـوع االعـتـمـادات اHـخـصـصـة لـوزيــر اHوارد اHائية والبيئةمـجـمـوع االعـتـمـادات اHـخـصـصـة لـوزيــر اHوارد اHائية والبيئة.

106.000.000

31.000.000

58.000.000

110.390.000

9.225.000

35.138.000

2.950.000

490.000

353.193.000

63.125.000

63.125.000

9.469.604.000

17.000.000

17.000.000

17.000.000

9.486.604.000

21.364.492.000

21.364.492.000
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مـرسـوممـرسـوم تنـفـيذي  تنـفـيذي رقم رقم 15-222 مؤرخ في  مؤرخ في 2 ذي القـعـدة عام ذي القـعـدة عام
1436  اHـوافق اHـوافق 17 غــشت سـنـة  غــشت سـنـة u u2015 يـتــضـمن تـوزيعيـتــضـمن تـوزيع

االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر الـــســـكن والــعـــمــراناالعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر الـــســـكن والــعـــمــران
واHــديــنـة من مــيــزانــيـة الــتــســيـيــر �ــــوجـب قــانـونواHــديــنـة من مــيــزانــيـة الــتــســيـيــر �ــــوجـب قــانـون

اHالية التكميلي لسنة اHالية التكميلي لسنة 2015.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

uإن الوزير األول
uاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورu ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
u(الفقرة 2) منه

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

uتممHعدل واHا uاليةHا
- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عام 1436 اHوافق 30 ديسـمبر سنة 2014 واHـتضمن

u2015 الية لسنةHقانون ا
- و�ـقــتـضى األمـر رقم 15 - 01 اHـؤرّخ في 7 شـوّال
عـام 1436 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2015 واHـتـضـمن قـانون

u2015 الية التكميلي لسنةHا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

uعدلHا uأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
uوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــادة األولى :  اHــادة األولى :  تــوزع االعـــتــمـــادات اHــقـــدر مــبـــلــغـــهــا
بــاثــنـY وعــشــرين مــلـيــارا وثــمـا�ــائــة  وسـبــعــY مـلــيــونـا
وأربـــعـــمـــائـــة وثـــمـــانـــY ألف ديـــنـــار (22.870.480.000 دج)
واخملصصة لوزير السكن والعمران واHدينة من ميزانية
u2015 ـالـيـة الـتـكــمـيـلي لـسـنـةHـوجب قـانــون ا�الـتــسـيـيـر 

طبقا للجدول اHلحق بهذا اHرسوم.

اHــــادة اHــــادة 2 :  : يـــــكــــلف وزيــــــر اHــــالــــيـــــة ووزيــــــر الــــســــكن
والــعــمــران واHــديــنــةu كل فــيـــمــا يــخــصـهu بــتــنــفــيــــذ هـــذا
اHرســوم الذي يـنشـر في اجلـريدة الـرّسمـيّة  لـلجـمهـوريّة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بـاجلزائر في 2 ذي القـعدة عام 1436 اHوافق 17

غشت سنة 2015.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق
االعتمادات اخملصصة لوزير االعتمادات اخملصصة لوزير السكن والعمران واHدينة السكن والعمران واHدينة لسنة 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 اHـتــعـاقـدونu الـرواتبu مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................

مجموع القسم األول

236.000.000

265.000.000

35.000.000

536.000.000

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

03 - 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 السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للمرصد الوطني للمدينة..................................................
مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

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

40.000

800.000

840.000

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
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

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

01 - 43

02 - 44

06 - 44

07 - 44

08 - 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 اHركزية - اHنح - تـعويضات التـدريب - الرواتب اHسبقة -
نفقات التكوين....................................................................
مجموع القسم الثالث

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

اجلائزة الوطنية في الهندسة اHعمارية.......................................
مــســاهــمــة لــلــمــركـز الــوطــني  لــلــبــحث اHــطــبق فـي هــنــدســة مــقــاومـة
الزالزل..............................................................................
مساهمة للمركز  الوطني للدراسات والبحوث اHتكاملة 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
اHصالح الالمركزية للتعمير والهندسة اHعمارية والبناءاHصالح الالمركزية للتعمير والهندسة اHعمارية والبناء

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHصـالح الالمركزية للـتعمير والـهندسة اHعمـارية والبناء - الراتب
الرئيسي للنشاط................................................................
اHــصــالح الالمــركــزيــة لــلــتـــعــمــيــر والــهــنــدســة اHــعــمــاريــة  والــبــنــاء -
التعويضات واHنح اخملتلفة....................................................
اHــصــالح الالمــركــزيــة لــلــتـــعــمــيــر والــهــنــدســة اHــعــمــاريــة  والــبــنــاء -
اHـــســــتـــخـــدمــــون اHـــتـــعـــاقــــدونu الـــرواتبu مــــنح ذات طـــابـع عـــائـــلي
واشتراكات الضمان االجتماعي ............................................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اHـصالح الالمـركزيـة للـتعـميـر والهـندسـة اHعـماريـة  والبـناء - ريوع
حوادث العمل......................................................................
اHصالح الالمـركزية للـتعميـر والهندسة اHـعمارية  والـبناء - معاش
اخلدمة واألضرار اجلسدية......................................................
مجموع القسم الثاني

32.000.000

32.000.000

3.500.000

187.200.000

161.000.000

40.000.000

391.700.000

423.700.000

1.296.973.000

2.563.500.000

2.435.800.000

282.500.000

5.281.800.000

240.000

4.050.000

4.290.000
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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

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHـصالـح الالمركـزيـة للـتـعمـيـر والهـنـدسة اHـعمـاريـة  والبـنـاء - اHنح
العائلية..............................................................................
اHـصالـح الالمركـزيـة للـتـعمـيـر والهـنـدسة اHـعمـاريـة  والبـنـاء - اHنح
االختيارية..........................................................................
اHــصــالح الالمــركــزيــة لــلــتـــعــمــيــر والــهــنــدســة اHــعــمــاريــة  والــبــنــاء -
الضمان االجتماعي..............................................................
اHــصــالح الالمــركــزيــة لــلــتـــعــمــيــر والــهــنــدســة اHــعــمــاريــة  والــبــنــاء -
اHساهمة في اخلدمات  االجتماعية..........................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اHصالح الالمركـزية للـتعميـر والهندسـة اHعمـارية والبنـاء - تسديد
النفقات .............................................................................
اHــصــالح الالمــركــزيــة لــلــتـــعــمــيــر والــهــنــدســة اHــعــمــاريــة  والــبــنــاء -
األدوات واألثاث...................................................................
اHــصــالح الالمــركــزيــة لــلــتـــعــمــيــر والــهــنــدســة اHــعــمــاريــة  والــبــنــاء -
اللوازم...............................................................................
اHــصــالح الالمــركــزيــة لــلــتـــعــمــيــر والــهــنــدســة اHــعــمــاريــة  والــبــنــاء -
التكاليف اHلحقة.................................................................
اHــصــالح الالمــركــزيــة لــلــتـــعــمــيــر والــهــنــدســة اHــعــمــاريــة  والــبــنــاء -
األلبسة..............................................................................
اHصالح الالمركزية للتعمير والهندسة اHعمارية  والبناء - حظيرة
السيارات...........................................................................
اHــصــالح الالمــركــزيــة لــلــتـــعــمــيــر والــهــنــدســة اHــعــمــاريــة  والــبــنــاء -
اإليجار..............................................................................

اHــصــالح الالمــركــزيــة لــلــتـــعــمــيــر والــهــنــدســة اHــعــمــاريــة  والــبــنــاء -
النـفقات القضـائية - نفقات اخلـبـرة - التـعويضـات اHترتبة على
الدولة................................................................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اHصـالح الالمركـزية للـتعمـير والهـندسة اHـعماريـة والبنـاء - صيانة
اHباني...............................................................................

مجموع  القسم اخلامس

مجموع  العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

110.000.000

538.000

1.249.825.000

94.625.000

1.454.988.000

68.000.000

46.000.000

47.000.000

81.990.000

8.533.000

69.000.000

9.673.000

58.000

330.254.000

40.000.000

40.000.000

7.111.332.000

7.111.332.000
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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 - 32

12 - 32

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
اHصالح الالمركزية للتجهيزات العموميةاHصالح الالمركزية للتجهيزات العمومية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHــصــالح الالمـركــزيــة لـلــتـجــهـيــزات الــعـمــومـيــة - الـراتـب الـرئــيـسي
للنشاط..............................................................................
اHـصـالح الالمـركـزيـة لـلـتـجـهـيـزات الـعـمـومـيـة - الـتـعـويـضـات واHـنح
اخملتلفة...............................................................................
اHـــصــالـح الالمــركـــزيــة لـــلـــتــجـــهــيـــزات الــعـــمـــومــيـــة  - اHــســـتــخـــدمــون
اHتعاقدونu الـرواتبu منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان
االجتماعي..........................................................................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اHـــصـــالح الـالمـــركـــزيـــة لـــلـــتـــجـــهـــيـــزات الـــعـــمـــومـــيـــة - ريـــوع حـــوادث
العمل.................................................................................
اHـــصـــالح الالمـــركــزيـــة لـــلـــتــجـــهـــيــزات الـــعـــمــومـــيـــة - مــعـــاش اخلـــدمــة
واألضرار اجلسدية................................................................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية للتجهيزات العمومية - اHنح العائلية............
اHــــــصــــــالـح الالمــــــركــــــزيــــــة لــــــلــــــتـــــــجــــــهــــــيــــــزات الــــــعــــــمــــــومــــــيــــــة - اHــــــنح
االختيارية..........................................................................
اHــــصـــالـح  الالمــــركـــزيــــة  لـــلــــتـــجــــهـــيــــزات الــــعـــمــــومـــيــــة  -  الـــضــــمـــان
االجتماعي..........................................................................
اHصالح الالمـركزية للـتجهيـزات العمومـية - اHساهـمة في اخلدمات
االجتماعية..........................................................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اHـــــصـــــالح الـالمـــــركـــــزيــــة لـــــلـــــتـــــجـــــهـــــيـــــزات الــــعـــــمـــــومـــــيـــــة - تـــــســـــديــــد
النفقات..............................................................................
اHصالح 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
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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 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

اHصالح الالمركزية للتجهيزات العمومية -  اللوازم....................
اHــــصــــالح الالمــــركــــزيــــة لـــلــــتــــجـــهــــيــــزات الـــعــــمــــومــــيـــة - الــــتــــكـــالــــيف
اHلحقة...............................................................................
اHصالح الالمركزية للتجهيزات العمومية - األلبسة.....................
اHـــــصــــالـح الالمـــــركـــــزيــــة لـــــلـــــتـــــجــــهـــــيـــــزات الــــعـــــمـــــومـــــيــــة - حـــــظـــــيــــرة
السيارات...........................................................................
اHصالح الالمركزية للتجهيزات العمومية - اإليجار.....................
اHصـالح الالمركـزية لـلـتجـهيـزات العـمومـيـة - النـفقـات القـضائـية -
نفقات اخلبرة - التعويضات اHترتبة على الدولة......................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اHصالح الالمركزية للتجهيزات العمومية - صيانة اHباني.............

مجموع  القسم اخلامس

مجموع  العنوان الثالث

مجموع  الفرع اجلزئي الثالث

الفرع اجلزئي اخلامسالفرع اجلزئي اخلامس
اHصالح الالمركزية للسكناHصالح الالمركزية للسكن

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHصالح الالمركزية للسكن - الراتب الرئيسي للنشاط.................
اHصالح الالمركزية للسكن - التعويضات واHنح اخملتلفة...............
uالـرواتب uـتـعـاقـدونHـسـتـخـدمـون اHـصـالح الالمـركـزيــة لـلـسـكن - اHا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي..............

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اHصالح الالمركزية للسكن - ريوع حوادث العمل.........................
اHصالح 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
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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

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية للسكن - اHنح العائلية..................................

اHصالح الالمركزية للسكن - اHنح االختيارية..............................

اHصالح الالمركزية للسكن   -  الضمان  االجتماعي.....................

اHصالح الالمركزية للسكن  - اHساهمة في اخلدمات   االجتماعية...

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اHصالح الالمركزية للسكن  - تسديد النفقات.............................

اHصالح الالمركزية للسكن  - األدوات واألثاث ............................

اHصالح الالمركزية للسكن  -  اللوازم........................................

اHصالح الالمركزية للسكن  - التكاليف اHلحقة...........................

اHصالح الالمركزية للسكن  - األلبسة.........................................

اHصالح الالمركزية للسكن  - حظيرة السيارات..........................

اHصالح الالمركزية للسكن  - اإليجار.........................................

اHـصالح الالمركزية للـسكن  - النفقـات القضائيـة - نفقات اخلبرة -
التعويضات اHترتبة على الدولة............................................

مجموع  القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اHصالح الالمركزية للسكن - صيانة اHباني.................................

مجموع  القسم اخلامس

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي اخلامس

مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير السكن والعمران واHدينةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير السكن والعمران واHدينة.......

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

22.870.480.000

22.870.480.000
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مـرسـوممـرسـوم تنـفـيذي  تنـفـيذي رقم رقم 15-223 مؤرخ في  مؤرخ في 2 ذي القـعـدة عام ذي القـعـدة عام
1436  اHـوافق اHـوافق 17 غــشت سـنـة  غــشت سـنـة u u2015 يـتــضـمن تـوزيعيـتــضـمن تـوزيع

االعـتمادات اخملصـصة لوزيـر األشغال العـمومية مناالعـتمادات اخملصـصة لوزيـر األشغال العـمومية من
ميزانية التـسيير �ــوجـب قانون اHالية التكميليميزانية التـسيير �ــوجـب قانون اHالية التكميلي

لسنة لسنة 2015.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

uإن الوزير األول
uاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورu ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
u(الفقرة 2) منه

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

uتممHعدل واHا uاليةHا
- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عام 1436 اHوافق 30 ديسـمبر سنة 2014 واHـتضمن

u2015 الية لسنةHقانون ا
- و�ـقــتـضى األمـر رقم 15 - 01 اHـؤرّخ في 7 شـوّال
عـام 1436 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2015 واHـتـضـمن قـانون

u2015 الية التكميلي لسنةHا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

uعدلHا uأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
uوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــادة األولى : اHــادة األولى :  تــوزع االعـــتــمـــادات اHــقـــدر مــبـــلــغـــهــا
بـعــشــرين مــلــيـارا ومــائــة وخـمــســY مــلـيــونــا وســبـعــمــائـة
وســـــتــــY ألـف ديــــنــــار (20.150.760.000 دج) واخملــــــصــــــصــــــة
لوزير األشـغال العـموميـة من ميـزانية الـتسيـير �وجب
قــانــون اHــالــيــة الــتـــكــمــيــلي لــســنــة u2015 طــبــقــا لــلــجــدول

اHلحق بهذا اHرسوم.

اHــــادة اHــــادة 2 : : يــــكـــلـف وزيــــر اHــــالـــيـــــة ووزيــــر األشــــغـــال
العموميةu كل فـيـما يخصـهu بتنفيــذ هـذا اHرسـوم الذي
يــنــشـر فـي اجلــريـدة الــرّســمــيّــة  لــلــجــمــهــوريّــة اجلــزائــريّـة

الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بـاجلزائر في 2 ذي القـعدة عام 1436 اHوافق 17

غشت سنة 2015.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق
االعتمادات اخملصصة لوزيراالعتمادات اخملصصة لوزيراألشغال العمومية األشغال العمومية لسنة 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 اHـتــعـاقـدونu 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 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

24 - 36

03 - 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 و األثاث............................................
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 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 اHركزية - اHؤتمرات واHلتقيات .....................................
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 اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (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 اHركزية - اHنح - تـعويضات التـدريب - الرواتب اHسبقة -
نفقات التكوين....................................................................
مجموع القسم الثالث

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

اإلدارة اHـركـزيـة - اHسـاهـمـة واالشـتـراك في الـهـيـئـات الـدولـيـة غـير
احلكومية............................................................................
مجموع  القسم الرابع
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
اHصالح الالمركزية التابعة لألشغال العموميةاHصالح الالمركزية التابعة لألشغال العمومية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHصالح الالمـركزية الـتابعـة لألشغال الـعمومـية - الراتب الـرئيسي
للنشاط .............................................................................
اHــصــالح الالمــركـزيــة الــتــابـعــة لألشــغـال الــعــمــومـيــة - الــتـعــويــضـات
واHنح اخملتلفة .....................................................................
اHــصـالـح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لألشــغـال الــعـمــومـيــة - اHـســتـخــدمـون
اHتعاقدونu الـرواتبu منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان
االجتماعي..........................................................................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اHــصـالح الـالمـركــزيــة الـتــابــعـة لألشــغــال الـعــمــومـيــة - ريــوع حـوادث
العمل.................................................................................
اHـصـالـح 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

3.000.600.000

2.720.480.000

9.102.500.000

14.823.580.000

9.870.000

22.470.000

32.340.000
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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 - 37

13 - 37

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية التابعة لألشغال العمومية - اHنح العائلية......

اHصالح الالمركزية التابعة لألشغال العمومية - اHنح االختيارية..
اHـــصـــالح الالمــــركـــزيـــة الـــتـــابـــعـــة لألشــــغـــال الـــعـــمـــومـــيـــة - الـــضـــمـــان
االجتماعي..........................................................................
اHــصــالح الالمـركــزيــة الـتــابـعــة لألشــغـال الــعـمــومـيــة - اHــسـاهــمـة في
اخلدمات االجتماعية.............................................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اHصالح الالمركزية التابعة لألشغال العمومية - تسديدالنفقات....
اHصالح الالمركزية التابعة لألشغال العمومية - األدوات واألثاث...
اHصالح الالمركزية التابعة لألشغال العمومية - اللوازم...............
اHصالح الالمركزية التابعة لألشغال العمومية - التكاليف اHلحقة.
اHصالح الالمركزية التابعة لألشغال العمومية - األلبسة..............
اHصالح الالمركزية التابعة لألشغال العمومية - حظيرة السيارات
اHصالح الالمركزية التابعة لألشغال العمومية - اإليجار..............
اHـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة الـــتـــابـــعـــة لألشـــغـــال الــعـــمـــومـــيـــة - الـــنـــفـــقــات
القضائية - نفقات اخلبرة - التعويضات اHترتبة على الدولة.....
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اHصالح الالمركزية التابعة لألشغال العمومية - صيانة اHباني ....
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اHــصــالح الالمـركــزيــة الـتــابـعــة لألشــغـال الــعـمــومـيــة - اHــسـاهــمـة في
مصاريف التغذية في الورشات الصحراوية...........................
اHـصـالـح الالمـركـزيــة الـتـابــعـة لألشــغـال الـعــمـومــيـة - حـمــايـة اHـواقع
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

1.430.270.000

308.650.000

1.886.880.000

141.000.000

33.000.000

73.000.000

205.390.000

91.000.000

61.000.000

3.750.000

1.410.000

609.550.000

121.450.000

121.450.000

15.000.000

1.872.000.000

1.887.000.000

19.360.800.000

19.360.800.000

20.150.760.000

20.150.760.000
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مـرسـوممـرسـوم تنـفـيذي  تنـفـيذي رقم رقم 15-224 مؤرخ في  مؤرخ في 2 ذي القـعـدة عام ذي القـعـدة عام
1436  اHـوافق اHـوافق 17 غـشت سـنة  غـشت سـنة u u2015  يـتـضـمن تـوزيع يـتـضـمن تـوزيع

االعــتـــمــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر الــعـــمل والــتـــشــغــيلاالعــتـــمــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر الــعـــمل والــتـــشــغــيل
والـــضـــمـــان االجــــتـــمـــاعي من مــــيـــزانـــيـــة الـــتـــســـيـــيـــروالـــضـــمـــان االجــــتـــمـــاعي من مــــيـــزانـــيـــة الـــتـــســـيـــيـــر

�ــوجـب قانون اHالية التكميلي لسنة �ــوجـب قانون اHالية التكميلي لسنة 2015.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

uإن الوزير األول
uاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورu ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
u(الفقرة 2) منه

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

uتممHعدل واHا uاليةHا
- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عام 1436 اHوافق 30 ديسـمبر سنة 2014 واHـتضمن

u2015 الية لسنةHقانون ا
- و�ـقــتـضى األمـر رقم 15 - 01 اHـؤرّخ في 7 شـوّال
عـام 1436 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2015 واHـتـضـمن قـانون

u2015 الية التكميلي لسنةHا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

uعدلHا uأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
uوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــادة األولى :  اHــادة األولى :  تــوزع االعـــتــمـــادات اHــقـــدر مــبـــلــغـــهــا
Yمـــلــيـــارا وثـالثـــة وتـــســـعــ Yوخـــمــــســـة وثـالثـــ Yــــائـــتــــ�
مـــــلـــــيـــــونـــــا وثـــــمـــــا�ـــــائـــــة وواحـــــد وعـــــشـــــريـن ألف ديـــــنـــــار
(235.093.821.000 دج) واخملـــــــــصــــــــصـــــــــة لـــــــــوزيــــــــر الـــــــــعـــــــــمل
والـتـشـغيل والـضـمـان االجـتمـاعي من مـيـزانـيـة التـسـيـير
�ـــوجب قــانـــون اHـــالــيـــة الـــتــكـــمـــيــلـي لــســـنــة u2015 طـــبـــقــا

للجدول اHلحق بهذا اHرسوم.

اHــــادة اHــــادة 2 :  : يــــكـــــلف وزيــــــر اHــــالـــــيـــــة ووزيــــــر الـــــعــــمل
uكـل فــيـــمـــا يــخــصـه uوالـــتــشــغـــيل والــضـــمــان االجــتـــمــاعي
بتـنفيــذ هــذا اHرسـوم الـذي ينشـر في اجلريدة الـرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بـاجلزائر في 2 ذي القـعدة عام 1436 اHوافق 17

غشت سنة 2015.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق
االعتمادات اخملصصة لوزير االعتمادات اخملصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي العمل والتشغيل والضمان االجتماعي لسنة 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 اHـتــعـاقـدونu الـرواتبu مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................

مجموع القسم األول

138.615.000

161.200.000

28.423.000

328.238.000

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

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 اHــــركــــزيــــة -  الــــنــــفــــقــــات الــــقــــضــــائــــيــــة - نــــفــــقــــات 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 العليا للضمان االجتماعي...................................

مجموع القسم السادس

300.000

600.000

900.000

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
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

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

01 - 37

05 - 37

11 - 37

31 - 43

01 - 44

09 - 44

03 - 46

08 - 46

12 - 46

13 - 46

14 - 46

15 - 46

16 - 46

17 - 46

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اHركزية - اHؤتمرات واHلتقيات......................................
اإلدارة اHركزية - نفقات الوثائق التقنية ونفقات الطبع..............
اإلدارة اHـــركـــزيــة - حــــصـــة اشــــتـــراك الــــجــــزائــر لـــتــمـــويل بـــرنــامج
شباب - تشغيلu اHبادر 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 اHركزية - اHنح  - تعويضات التدريب - نفقات التكوين ...
مجموع القسم الثالث

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

اإلدارة اHركزية - مساهمة في الوكالة الوطنية للتشغيل..............
جهاز اHساعدة على اإلدماج اHهني..............................................
مجموع القسم الرابع

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

اإلدارة اHركزية - تشجيع اجلمعيات ذات الطابع النقابي..............
التكميلي التفاضلي لفائدة اHعاشات الصغيرة.............................
اإلدارة اHـركـزية - عـالوة تكـمـيـليـة شـهـرية لـفـائـدة أصحـاب مـعـاشات
التقاعد وأصحاب معاشات العجز...........................................
اإلدارة اHــركـــزيــة - عالوة تــكــمـــيــلــيــة شـــهــريــة لــفــائـــدة أصــحــاب مــنح
التقاعد...............................................................................
اإلدارة اHركزية - التعويض التكميلي للمنح والريوع..................
اإلدارة اHــركــزيــة -  زيــادة اسـتــثــنــائــيــة بــنــســبـة 5% عــلى اHــعــاشــات
ومنح التقاعد من نظام األجراء وغير األجراء...........................
اإلدارة اHركـزيـة -  إعادة تـثـمـY استـثـنـائي Hعـاشـات ومـنح التـقـاعد
لنظام األجراء وغير األجراء...................................................
التكميلي التفاضلي لفائدة أصحاب معاشات العجز.....................
مجموع القسم السادس
مجموع  العنوان الرابع
مجموع  الفرع اجلزئي األول

4.500.000

1.000.000

53.000.000

58.500.000

637.025.000

10.000.000

10.000.000

3.418.000.000

99.373.851.000

102.791.851.000

67.330.000

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

122.347.806.000

225.149.657.000

225.786.682.000



73 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 46 11 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام  1436 هـ هـ
26 غشت  سنة  غشت  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

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

21 - 31

22 - 31

23 - 31

22 - 32

21 - 33

23 - 33

24 - 33

21 - 34

22 - 34

23 - 34

24 - 34

25 - 34

91 - 34

94 - 34

99 - 34

21 - 35

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية للتشغيلاHصالح الالمركزية للتشغيل

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHصالح الالمركزية للتشغيل - الراتب الرئيسي للنشاط.............
اHصالح الالمركزية للتشغيل - التعويضات واHنح اخملتلفة............
uالرواتب uتـعاقدونHستـخدمون اHصالـح الالمركزية لـلتشغـيل - اHا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اHصالح الالمركزية للتشغيل - معــاش اخلدمة واألضرار اجلسدية ..
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية للتشغيل - اHنح العائلية..............................

اHصالح الالمركزية للتشغيل - الضمان االجتماعي......................
اHصالح الالمركزية للتشغيل - اHساهمة في اخلدمات االجتماعية...
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اHصالح الالمركزية للتشغيل - تسديد النفقات...........................
اHصالح الالمركزية للتشغيل - األدوات واألثاث...........................
اHصالح الالمركزية للتشغيل - اللوازم.......................................
اHصالح الالمركزية للتشغيل - التكاليف اHلحقة.........................
اHصالح الالمركزية للتشغيل - األلبسة......................................
اHصالح الالمركزية للتشغيل - حظيرة السيارات........................
اHصالح الالمركزية للتشغيل - اإليجار.......................................
اHــصــالح الالمــركــزيــة لـلــتــشــغـيـل - الــنـــفـــقــات الـقــضــائــيـة - نــفــقـات
اخلبرة - التعويضات اHترتبة على الدولة...............................
مجموع القسم الرابع  

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اHصالح الالمركزية للتشغيل - صيانة اHباني.............................
مجموع القسم اخلامس 

454.507.000

466.854.000

72.783.000

994.144.000

300.000

300.000

18.806.000

230.340.000

27.813.000

276.959.000

37.910.000

9.000.000

28.000.000

43.200.000

1.742.000

12.210.000

3.200.000

122.000

135.384.000

16.335.000

16.335.000
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

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

22 - 37

21 - 31

22 - 31

23 - 31

21 - 33

22 - 33

23 - 33

24 - 33

21 - 34

22 - 34

23 - 34

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اHصالح الالمركزية لـلتشغيل - حصة اشتراك اHستخدم في الضمان
االجتماعي اHرتبطة بجهاز اHساعدة على اإلدماج اHهني..............
مجموع القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث
مجموع  الفرع اجلزئي الثاني
مجموع  الفرع األول

الفرع الثانيالفرع الثاني
اHفتشية العامة للعملاHفتشية العامة للعمل
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اHــركــزيــة لــلــمــفــتــشــيــة الــعــامــة لــلــعــمل  - الــراتب الــرئــيــسي
للنشاط..............................................................................
اإلدارة اHـركــزيـة لــلــمـفــتـشــيـة الــعـامــة لــلـعــمل - الـتــعــويـضــات واHـنح
اخملتلفة...............................................................................
uتعاقدونHستخدمون اHركزية للمفتشية العامة للعمل - اHاإلدارة ا
الرواتبu منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية للمفتشية العامة للعمل - اHنح العائلية...............
اإلدارة اHركزية للمفتشية العامة للعمل - اHنح االختيارية............
اإلدارة اHركزية للمفتشية العامة للعمل - الضمان االجتماعي ......
اإلدارة اHـركـزيـة لـلمـفـتـشـيـة العـامـة لـلـعمـل - اHسـاهـمـة في اخلـدمات
االجتماعية..........................................................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اإلدارة اHركزية للمفتشية العامة للعمل - تسديد النفقات............
اإلدارة اHركزية للمفتشية العامة للعمل - األدوات واألثاث ...........
اإلدارة اHركزية للمفتشية العامة للعمل - اللوازم .......................

5.626.149.000

5.626.149.000

7.049.271.000

7.049.271.000

232.835.953.000

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
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

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

24 - 34

25 - 34

91 - 34

98 - 34

21 - 35

21 - 37

33 - 43

11 - 31

12 - 31

13 - 31

اإلدارة اHركزية للمفتشية العامة للعمل - التكاليف اHلحقة .........
اإلدارة اHركزية للمفتشية العامة للعمل - األلبسة.......................
اإلدارة اHركزية للمفتشية العامة للعمل - حظيرة السيارات ........
اإلدارة اHـركـزيـة لـلـمـفـتـشــيـة الـعـامـة لـلـعـمل - الـنـفـقـات الـقـضـائـيـة -
نفقات اخلبرة - التعويضات اHترتبة على الدولة .....................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اHركزية للمفتشية العامة للعمل - صيانة اHباني..............
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اHركزية للمفتشية العامة للعمل - اHؤتمرات واHلتقيات ...
مجموع القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اHــركــزيــة لــلــمــفــتـشــيــة الــعــامــة لــلــعــمل - اHــنـح - تــعــويــضـات
التدريب - 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
اHـصـالـح الالمـركـزيــة الـتـابــعـة لـلــمـفـتـشــيـة الـعــامـة لـلــعـمل  - الـراتب
الرئيسي للنشاط................................................................
اHصالح الالمـركزية التابـعة للمفـتشية العـامة للعمل - الـتعويضات
واHنح اخملتلفة......................................................................
اHصالح الالمركزية التابـعة للمفتشية العـامة للعمل - اHستخدمون
اHتعاقدونu الـرواتبu منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان
االجتماعي..........................................................................
مجموع القسم األول

800.000

50.000

900.000

20.000

6.238.000

201.000

201.000

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
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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

80 - 34

81 - 34

82 - 34

11 - 35

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اHــصــالح الالمــركـزيــة الــتــابـعــة لــلــمـفــتــشـيــة الــعــامـة لــلــعــمل  - ريـوع
حوادث العمل .....................................................................
اHــصـالح الـالمـركــزيـة الــتـابــعـة لـلــمـفــتـشــيـة الــعـامــة لـلــعـمـل  - مـعـاش
اخلدمة واألضرار اجلسدية......................................................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - اHنح العائلية.
اHــصــالح الالمــركــزيـــة الــتــابــعــة لــلــمــفــتــشــيــة الـــعــامــة لــلــعــمل - اHــنح
االختيارية .........................................................................
اHـصــالح الالمـركـزيـة الـتــابـعـة لـلـمـفــتـشـيـة الـعـامـة لــلـعـمل - الـضـمـان
االجتماعي .........................................................................
اHصالح الالمركزية التابـعة للمفتشية الـعامة للعمل - اHساهمة في
اخلدمات االجتماعية.............................................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اHـصــالح الالمــركـزيــة الـتــابـعــة لـلــمـفــتـشـيــة الـعــامـة لــلـعــمل - تــسـديـد
النفقات..............................................................................
اHــصـالح الـالمـركـزيــة الـتــابـعــة لـلــمـفـتــشـيــة الـعــامـة لـلــعـمل - األدوات
واألثاث..............................................................................
اHصالح الالمركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - اللوازم........
اHـصالـح الالمركـزيـة الـتابـعـة لـلمـفـتشـيـة الـعامـة لـلـعمل - الـتـكـاليف
اHلحقة...............................................................................
اHصالح الالمركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - األلبسة.......
اHـصـالـح الالمـركـزيــة الـتــابـعـة لــلـمـفــتـشــيـة الـعــامـة لـلــعـمل - حــظـيـرة
السيارات ..........................................................................
اHصالح الالمركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - اإليجار.......
اHـصـالـح الالمـركـزيـة الـتـابـعـة لــلـمـفـتـشـيـة الـعـامــة لـلـعـمل - الـنـفـقـات
القضائية - نفقات اخلبرة - التعويضات اHترتبة على الدولة....

مجموع  القسم الرابع  
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اHصالح الالمركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - صيانة اHباني
مجموع القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث
مجموع  الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع الثاني
مــجــمــوع االعـتـمــادات اHـخـصــصــة لــوزيــر الـعـمـل والـتـشـغيلمــجــمــوع االعـتـمــادات اHـخـصــصــة لــوزيــر الـعـمـل والـتـشـغيل
والضمانوالضمان االجتماعياالجتماعي ...........................................................

103.000

1.900.000

2.003.000

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

235.093.821.000
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مـرسـوممـرسـوم تنـفـيذي  تنـفـيذي رقم رقم 15-225 مؤرخ في  مؤرخ في 2 ذي القـعـدة عام ذي القـعـدة عام
1436  اHـوافق اHـوافق 17 غــشت سـنـة  غــشت سـنـة u u2015 يـتــضـمن تـوزيعيـتــضـمن تـوزيع

االعـتــمـادات اخملــصــصـة لــوزيـرة الــتـضــامن الــوطـنياالعـتــمـادات اخملــصــصـة لــوزيـرة الــتـضــامن الــوطـني
واألســـرة وقــضـــايـــا اHــرأة من مـــيـــزانــيـــة الــتـــســيـــيــرواألســـرة وقــضـــايـــا اHــرأة من مـــيـــزانــيـــة الــتـــســيـــيــر

�ــوجـب قانون اHالية التكميلي لسنة �ــوجـب قانون اHالية التكميلي لسنة 2015.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

uإن الوزير األول
uاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورu ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
u(الفقرة 2) منه

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

uتممHعدل واHا uاليةHا
- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عام 1436 اHوافق 30 ديسـمبر سنة 2014 واHـتضمن

u2015 الية لسنةHقانون ا
- و�ـقــتـضى األمـر رقم 15 - 01 اHـؤرّخ في 7 شـوّال
عـام 1436 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2015 واHـتـضـمن قـانون

u2015 الية التكميلي لسنةHا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

uعدلHا uأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
uوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــادة األولى :  اHــادة األولى :  تــوزع االعـــتــمـــادات اHــقـــدر مــبـــلــغـــهــا
Yمـلـيــارا وثـمـا�ـائـة وثالثـة وثـمـانـ Yـائـة وواحـد وثالثـ�
مـــلــــيــــونـــا وســــتــــمـــائــــة وثــــمـــانــــيــــة وثـــمــــانــــY ألف ديــــنـــار
(131.883.688.000 دج) واخملــــصــــصـــــة لــــوزيــــرة الــــتـــــضــــامن
الــوطـني واألسـرة وقـضـايـا اHـرأة من مــيـزانـيـة الـتـسـيـيـر
�ـــوجب قــانـــون اHـــالــيـــة الـــتــكـــمـــيــلـي لــســـنــة u2015 طـــبـــقــا

للجدول اHلحق بهذا اHرسوم.

2 :  : يــكــلف وزيـــر اHــالــيـــة ووزيـــرة الـتــضــامن اHـادة اHـادة 
uكل فـــيـــــمـــا يـــخـــصـه uـــرأةHالــــوطـــني واألســـرة وقـــضــــايـــا ا
بتـنفيــذ هــذا اHرسـوم الـذي ينشـر في اجلريدة الـرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بـاجلزائر في 2 ذي القـعدة عام 1436 اHوافق 17

غشت سنة 2015.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق
االعتمادات اخملصصة لوزيرة االعتمادات اخملصصة لوزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اHرأة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اHرأة لسنة 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 اHـتــعـاقـدونu 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 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

81 - 34

92 - 34

96 - 34

01 - 35

01 - 36

02 - 36

03 - 36

04 - 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 اHــــركــــزيــــة -  الــــنــــفــــقــــات الــــقــــضــــائــــيــــة - نــــفــــقــــات 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

إعانـة لـلـمركـز الـوطني السـتـقبـال الـفـتيـات والـنسـاء ضـحايـا الـعنف
ومن هن في وضع صعب ببوسماعيل......................................
إعانة للمركز الوطني للتكوين اHهني للمعوقY جسديا بخميستي
إعـانــة لـلـمـركـز الـوطـني لـتـكـوين الــعـمـال اHـتـخـصـصـY في الـطـفـولـة
واHراهقة واHساعدة االجتماعية ببئر خادم..............................
إعـانـة للـمـركز الـوطـني لتـكـوين الـعمـال اHـتخـصـصY في مـؤسـسات
اHعوقY بقسنطينة.............................................................

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

129.277.000
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

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

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

13 - 37

01 - 43

04 - 44

05 - 44

إعانات للمؤسسات اHتخصصة.................................................
إعانة Hؤسسة دار الرحمة ببئر خادم..........................................
إعانة Hؤسسة دار الرحمة بقسنطينة.........................................
إعانة Hؤسسة دار الرحمة بوهران.............................................
إعـانـات Hصـالح اHـساعـدة االجـتمـاعـية االسـتـعجـالـية اHـتـنقـلـة ببـاتـنة
واجلزائر ووهران وقسنطينة وورقلة وبشار وبرج بوعريريج...
إعانـة لـلـمركـز الـوطني السـتـقبـال الـفـتيـات والـنسـاء ضـحايـا الـعنف
ومن هن في وضع صعب �ستغا¥..........................................
إعانـة لـلـمركـز الـوطني السـتـقبـال الـفـتيـات والـنسـاء ضـحايـا الـعنف
ومن هن في وضع صعب بتلمسان..........................................
إعــانــة لــلــمـــركــز الــوطــني لـــلــدراســات واHــعــلــومـــات والــتــوثــيق حــول
األسرة واHرأة 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 اHركزية - اHؤتمرات واHلتقيات......................................
اإلدارة اHركزية - نفقات تسيير اللجنة الوطنية للتضامن...........
اإلدارة اHركزية - نفقات تسيير اجمللس الوطني لألسرة واHرأة......
اإلدارة اHركزية - نفقات التوثيق التقني والطباعة.....................
مخـصص لفـائدة الـهالل األحمـر اجلزائـري بعـنوان الـعمل الـتضـامني
إزاء الشعب الليبي..............................................................
مجموع القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اHــــركــــزيــــة - اHــــنح - تـــــعـــــويـــــضـــــات الــــتــــدريب - الــــرواتــب
اHسبقة - 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

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

50.000.000

93.300.000

18.571.018.000

30.000.000

30.000.000

10.730.000.000

37.130.000.000

47.860.000.000
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (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 - اHساعدة والتضامنالنشاط االجتماعي - اHساعدة والتضامن

اإلدارة اHركزية - تشجيع للجمعيات ذات الطابع االجتماعي.........
اإلدارة اHــركــزيـة - نــفــقـات نــقل اHــكــفـوفــY ومــرافــقـيــهم واألشــخـاص
مـعـدومي الــدخل الـذين يـعـانــون من إعـاقـة سـمـــعــيـة أو حـركـيـة أو
ذهنية أو مرض مستعص ترتب عنه عجز جسدي .....................
اإلدارة اHركزية - اHساهمة في وكالة التنمية االجتماعية.............
تخصيص لفائدة صندوق النفقة................................................
تـخـصـيص لـفــائـدة صـنـدوق الـتـضـامن الـوطـني لـوضع حـيـز الـتـنـفـيـذ
ميثاق السلم واHصاحلة الوطنية............................................
...........................YسنHركزية - نفقات نقل األشخاص اHاإلدارة ا
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.....
uــتـعـاقـدونHـسـتــخـدمـون اHـصـالح الـالمـركـزيـة الــتـابـعــة لـلـدولــة -  اHا
الرواتبu 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..............
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 -  الضمان االجتماعي..............
اHـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة الــتـــابـــعـــة لــلـــدولـــة - اHـــســاهـــمـــة 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

113.975.230.000

988.663.000

963.659.000

93.869.000

2.046.191.000

20.000

2.600.000

2.620.000

26.111.000

3.254.081.000

48.981.000

3.329.173.000
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)
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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 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
العنوان الرابعالعنوان الرابع

التدخالت العموميةالتدخالت العمومية
القسم السادسالقسم السادس

النشاط االجتماعي - اHساعدة والتضامنالنشاط االجتماعي - اHساعدة والتضامن
اHـصــالح الالمـركـزيــة الـتـابـعــة لـلـدولـة - األطــفـال اHـسـعــفـون وحـمـايـة
الطفولة .............................................................................

اHــصــالح الالمــركـزيــة الــتــابـعــة لــلـدولــة - اHــعــاشـات واHــنح اHــدفــوعـة
للمعوقY 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 اHرأةواألسرة وقضايا اHرأة..........................................................

44.145.000

6.500.000

24.587.000

47.960.000

2.010.000

12.480.000

3.450.000

250.000

141.382.000

19.576.000

19.576.000

5.538.942.000

190.860.000

12.178.656.000

12.369.516.000

12.369.516.000

17.908.458.000

131.883.688.000

131.883.688.000
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مـرسـوممـرسـوم تنـفـيذي  تنـفـيذي رقم رقم 15-226 مؤرخ في  مؤرخ في 2 ذي القـعـدة عام ذي القـعـدة عام
1436  اHـوافق اHـوافق 17 غـشت سـنة  غـشت سـنة u u2015  يـتـضـمن تـوزيع يـتـضـمن تـوزيع

االعتمادات اخملـصصة لوزير الشـباب والرياضة مناالعتمادات اخملـصصة لوزير الشـباب والرياضة من
ميزانية التـسيير �ــوجـب قانون اHالية التكميليميزانية التـسيير �ــوجـب قانون اHالية التكميلي

لسنة لسنة 2015.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

uإن الوزير األول
uاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورu ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
u(الفقرة 2) منه

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

uتممHعدل واHا uاليةHا
- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عام 1436 اHوافق 30 ديسـمبر سنة 2014 واHـتضمن

u2015 الية لسنةHقانون ا
- و�ـقــتـضى األمـر رقم 15 - 01 اHـؤرّخ في 7 شـوّال
عـام 1436 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2015 واHـتـضـمن قـانون

u2015 الية التكميلي لسنةHا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

uعدلHا uأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
uوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــادة األولى :  اHــادة األولى :  تــوزع االعـــتــمـــادات اHــقـــدر مــبـــلــغـــهــا
Yمـــــلــــيـــــارا وســـــتــــمـــــائـــــة وواحـــــد وأربـــــعــــ Yبـــــأربــــعـــــ
مـــــلــــــيــــونـــــا وخــــمــــســـــمــــائـــــة وواحــــد وســـــتــــY ألـف ديــــنــــار
(40.641.561.000 دج) واخملـــــــصـــــــصـــــــة لـــــــوزيـــــــر الـــــــشـــــــبــــــاب
والـريـاضـة من مـيـزانـيـة الـتـسـيـيـر �ـوجـب قـانـون اHـالـية
الـــتـــكــمـــيـــلي لـــســـنــة u2015 طــبـــقـــا لـــلــجـــدول اHـــلـــحق بـــهــذا

اHرسوم.

2 :  : يــــكـــلف وزيــــر اHـــالــــيــــة ووزيــــر الـــشـــبـــاب اHــادة اHــادة 
والرياضةu كل فيـما يخصـهu بتنفيــذ هـذا اHرسـوم الذي
يــنــشـر فـي اجلــريـدة الــرّســمــيّــة  لــلــجــمــهــوريّــة اجلــزائــريّـة

الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بـاجلزائر في 2 ذي القـعدة عام 1436 اHوافق 17

غشت سنة 2015.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق
االعتمادات اخملصصة لوزير االعتمادات اخملصصة لوزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة لسنة 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

81- 31

 الفرع األول الفرع 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 اHــركـزيـة - اHسـتـخـدمـون اHـتـعـاقـدونu الـرواتبu مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................
اإلدارة اHـركزية - اHوظفون اHتعاونون -  األجور الرئيسية.......

مجموع القسم األول

408.478.000

621.053.000

48.737.000

58.000.000

1.136.268.000

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

07 - 34

81 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 36

02 - 36

03 - 36

05 - 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 - العتاد ولوازم اإلعالم اآللي...............................
..................................YتعاونHركزية - تسديد نفقات اHاإلدارة ا
اإلدارة اHركزية - حظيرة السيارات..........................................
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وزارة الداخليةوزارة الداخلية واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرقـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في خ في 17 جـمــادى الـثـانـيـة عـام جـمــادى الـثـانـيـة عـام
1436 اHـوافق  اHـوافق 7  أبــريل سـنـة   أبــريل سـنـة u2015 يـحـدu يـحـدّد كـيـفـيـاتد كـيـفـيـات

تنظيم التـكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعضتنظيم التـكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض
الـرتب اHنـتمـية لـألسالك اخلاصـة باحلـمايـة اHدنـيةالـرتب اHنـتمـية لـألسالك اخلاصـة باحلـمايـة اHدنـية

ومدته ومحتوى برامجه.ومدته ومحتوى برامجه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

uإن الوزير األوّل
uوزير الداخلية واجلماعات احمللية uووزير الدولة

�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 66-145 اHـــــؤرّخ في 12 -
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واHـــتـــعــلّق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

uتمّمHعدّل واHا uYوظفHأو الفردي التي تهم وضعية ا
- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 83-108 اHــــؤرّخ في 22
ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1403 اHــــوافق 5 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 1983
واHـتــضــمّن إنــشــاء اHــدرســة الـوطــنــيــة لــلــحـمــايــة اHــدنــيـة

uتمّمHعدّل واHا uوتنظيمها وسيرها
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-145 اHـؤرّخ
في 28 جـــمـــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام 1435 اHــوافـق 28 أبـــريــل

uالوزير األوّل Yتضمّن تعيHسنـة 2014 وا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

uأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اHؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
uالذي يحدّد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-106 اHؤرّخ
فـي  أوّل ربــيع الـــثـــاني عــام 1432 اHــوافق 6 مــارس ســنــة
YــوظـــفــHــتـــضــمّـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2011 وا

uدنيةHلألسالك اخلاصة باحلماية ا YنتمHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-194 اHؤرّخ
في 3 جــــمـــــادى الـــثــــانـــــيــــة عــــام 1433 اHــــوافـق 25 أبــــريــل
ســـنـــة 2012 الـــذي يـــحــــدّد كـــيـــفـــيـــات تـــنـــظـــيم اHـــســـابـــقـــات
واالمــــتــــحــــانـــــات والــــفــــحــــوص اHــــهــــنــــيـــــة في اHــــؤســــســــات

uواإلدارات العمومية وإجرائها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-193 اHؤرّخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدّد صالحـــيـــات اHــديـــر الـــعــــامّ لـــلـــوظـــيــفـــة الـــعـــمـــومـــيــة

uواإلصالح اإلداري

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرّخ
في 25 شـعــبـان عـام 1421 اHـوافق 21 نـوفــمــبـر ســنـة 2000
الــذي يــحــدّد عــدد مــلــحــقــات اHـدرســة الــوطــنــيــة لــلــحــمــايـة

uتمّمHعدّل واHا uدنية وتنظيمها الداخليHا
يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

84 YــــــادّتـــــHــــــادّة األولى : ة األولى : تــــــطـــــبــــــيــــــقـــــــا ألحـــــكــــــــام اHــــــاداHا
(احلــالتY 1 و2) و92 (احلـالـة 3) مـن اHـرســـوم الـتّـنـفـيذيّ
رقـم 11-106 اHــــــؤرّخ في أوّل ربــــــيـع الـــــثــــــانـي عــــــام 1432
اHــوافق 6 مــارس ســنـة 2011 واHــذكـــور أعالهu يــهــدف هـذا
الـقـرار إلى  حتـديـد كـيـفـيـات تـنـظـيم الـتـكـوين الـتـكـمـيـلي
قـــبــل الـــتــــرقــــيــــة في بــــعـض الـــرتـب اHـــنــــتـــمــــيــــة لألسالك
uـدنيـة ومـدته وكـذا مـحـتـوى بـرامجـهHاخلاصــة بـاحلـمـايـة ا

واHذكـورة أدنـاه :
* سلك ضباط صف احلماية اHدنية :* سلك ضباط صف احلماية اHدنية :

- رتبة رقيب احلماية اHدنية.
* سلك الضباط اHرؤوسY للحماية اHدنية :* سلك الضباط اHرؤوسY للحماية اHدنية :

- رتبة مالزم احلماية اHدنية.
اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـتـم االلــتـحــاق بـالـتــكـوين الـتــكـمــيـلي قـبل
uادّة األولى أعالهHفي ا YذكورتHا Yالترقيـة إلى الرتبت
بعـد الـنجـاح في االمتـحـان اHهـنيu أو القـبـول على سـبيل
االخـتيـار عن طـريق الـتسـجـيل في قـائمـة الـتـأهيلu طـبـقا

للتنظيم اHعمول به.
اHــــاداHــــادّة ة 3  :   : يــــتـم فــــتح دورة الـــــتــــكــــويـن الــــتــــكــــمـــــيــــلي
uYــوجب قــرار من الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيـ�

والذي يحدّد فيه ال سيما :
uعنيةHالرتبة أو الرتب ا -

- عــــدد اHـــنـــــاصب اHـــالــيــة اHـــفــتـــوحـــــة لــلـــتــكـــــوين
التكميلي احملـددة في اخملطط القطاعي السنوي أو اHتعدد
الـسنـوات لـلتـكـوين وحتـسY اHـسـتوى وجتـديـد معـلـومات
اHـوظـفـY واألعوان اHـتـعـاقـدين اHـصـادق عـلـيـهـمـا بـعـنوان

uعمول بهاHقصودة طبقا لإلجراءات اHالسنة ا
uمدة التكوين التكميلي -

uتاريخ بداية التكوين التكميلي -
uعنيةHؤسسة العمومية للتكوين التكميلي اHا -

- قـائـمـــة اHـوظـفـY اHـعـنـيـY بــالـتـكـوين الـتـكـمـيـلي
حسب �ط الترقـية.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يــجب أن تـبــلّغ نـســخـة مـن الـقــرار اHـذكـور
في اHــادّة 3 أعالهu إلى مــصــالـح الــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة في

أجـل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.

قرارات6 مقرقرارات6 مقرّرات6 آراءرات6 آراء
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5 :  : يــجب عــلى مــصــالـح الــوظــيــفــة الــعــمــومــيـة اHـاداHـادّة ة 
إبــداء رأي اHــطـــابـــقـــة في أجـل عــشـــرة (10) أيـــام ابــتـــداء

مـن تاريخ استالم القـرار.
اHـاداHـادّة ة 6 :  : يــلـــزم اHــوظــفــــــون الــنــاجـحــــون نــهـــائـــيــا
فـي االمـتـحان اHـهـني أو اHـقـبـولون عـلى سـبـيل االخـتـيار
�تـابـعة uـادة األولى أعالهHفي ا YـذكورتـHا Yفي الـرتـبتـ

دورة تكوين تكميلي.
تعـلم اإلدارة اHـستـخدمـة اHـوظفـY اHعـنـيY بـتاريخ
بداية دورة التكوين �وجب استدعاء فردي وبأية وسيلة

أخرى مالئمة عند االقتضاء.
اHــاداHــادّة ة 7 :  : يــضــمن الــتــكــويـن الــتــكــمــيــلي اHــؤســســات

العمومية للتكوين التابعة للحماية اHدنيةu اآلتـية :
- اHــدرسـة الــوطــنــيــة لــلـحــمــايــة اHــدنــيـةu بــالــنــســبـة

uدنيةHلرتبة مالزم احلماية ا
- ملـحقــات اHدرسـة الوطـنيـة للـحمـاية اHـدنيـة على
مـــــســــتــــوى الــــواليـــــات (األغــــواط وأم الــــبـــــواقي واجلــــزائــــر
وسـيـدي بــلـعـبــاس وعـنـابــة ومـسـتــغـا¥)u بـالــنـسـبــة لـرتـبـة

رقيب احلماية اHدنية.
اHاداHادّة ة 8 :  : يـنظم الـتكـوين التـكـوين التـكمـيلي بـشكـل
مـتـواصل أو تنـاوبيu ويـشمــل دروســا نـظـريـــة وأعـمــاال

تطبيقــية وتربصا تطبيقـيا.
جتري التربصـات التطبيقية في مصالح اHديريات
الــوالئــيـة لــلــحــمـايــة اHــدنــيـة ووحــدات الــتــدخل بـالــنــســبـة
لــــرتـــبـــة مالزم احلـــمــــايـــة اHـــدنـــيـــةu وفـي وحـــدات الـــتـــدخـل

بالنسبة لرتبة رقيب احلماية اHدنية.
اHاداHادّة ة 9 :  : حتدّد مدة التكوين التكميلي كاآلتي :

- ثـالثـــــة (3) أشــــهــــــر بـــالــــنـــســــبـــــة لـــــرتـــبــــــة رقـــيب
uدنـيةHاحلمايـة ا

- ثـــمـــانــــيــة (8) أشـــهـــــر بـــالـــنـــســـبـــــة لـــرتـــبــــة مالزم
احلمايـة اHدنـية.

اHــــاداHــــادّة ة 10 :  : تــــلــــحق بــــهــــذا الــــقــــرار بـــرامـج الــــتـــكــــوين
الــتــكـمــيــلي ويــتم تــفــصــيل مــحــتــواهــا من طــرف اHــدرسـة
الـــــوطـــــنـــــيـــــة لـــــلـــــحـــــايـــــة اHـــــدنـــــيـــــة بـــــعـــــد أخـــــذ رأي اجملـــــلس

البيداغوجي.
اHـاداHـادّة ة 11 :  : يــتـولى تـأطــيـر ومـتــابـعـة اHـوظــفـY أثـنـاء
الـتكـويـن التـكـمـيـليu مـكـونـو اHـدرسـة الـوطـنـيـة لـلـحـمـاية
اHـدنـيـة ومـلحـقـاتـهـاu و/ أواإلطـارات اHـؤهلـة لـلـمـؤسـسات

uواإلدارات العمومـية
اHـاداHـادّة ة 12 :  : يـتم تـقيـيم اHـعارف حـسب مـبدأ اHـراقـبـة
الـبـيـداغــوجـــيـة اHــسـتـمـــرةu ويـشـمــل اخــتـبـارات دوريـــة

في اجلانب النظري والتطبيقي.
اHــاداHــادّة ة 13 :  : يـــلـــزم اHــوظـــفـــون اHـــعـــنـــيـــون بـــالــتـــكـــوين
الـتـكمـيلي قـبل الـترقـيـة إلى رتبـة مالزم احلمـايـة اHدنـية
بـــإعـــداد ومــــنـــاقـــشـــة مــــذكـــرة نـــهـــايــــة الـــتـــربص لــــهـــا صـــلـــة

بالوحدات اHدرّسة واHقررة في البرنامج.

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

uوزير الدولةuوزير الدولة
وزير الداخليةوزير الداخلية

واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية

الطيب بلعيزالطيب بلعيز

يـلــــزم اHـوظــفـون اHــعـنــيـون بــالـتــكــــوين الـتــكـمــيـلي
قــبـل الـتـرقــيـة إلى رتــبــة رقـيـب احلـمـايــة اHـدنـيــة بـإعـداد
تـــقـــريـــر نــــهـــايـــة الـــتـــربص لـه صـــلـــة بـــالـــوحـــدات اHـــدرّســـة

واHقررة في البرنامج.
14 :  : عـنــد نــهــايــة الــتـكــوين الــتــكــمــيـلـيu يـنــظم اHـاداHـادّة ة 

امتحان نهائي يتضمن :
- ثـالثـــة (3) اخــــتــــبـــــارات كــــتــــابــــيـــــة : اHــــدة ثالث (3)

uلكـل اختبار u(2) عامل اثنانHا uساعات
- اخــتـبـار (1) تـطــبــيـقـي يـتــضـمـن دراسـة حــالـة ذات
عالقــــة �ـــهــــام الـــرتــبـــتــY : اHـــدة ســاعـــتـــان u(2) اHـــعــامـل

اثنـان (2).
اHـاداHـادّة ة 15 :  : تـتـم كـيـفـيـات تـقـيـيم الــتـكـوين الـتـكـمـيـلي

كـاآلتي :
- مــعـدل اHــراقـبــة الـبــيـداغــوجـيــة اHـســتـمــرة جملـمـوع

u1 عاملHدرّسة : اHالوحدات ا
u3 عاملHعالمة االمتحان النهائي : ا -

- عـالمـــة الــــتــــقــــريــــر أو مــــذكــــرة نــــهـــايــــة الــــتــــربص :
اHعـامـل 1.

اHــاداHــادّة ة 16 :  : يـــتـــم اإلعالن عــن الـــنـــجــــــاح الـــنـــهـــــائي
فـي التـكـويـن التكـميلي لـلموظفـY احلائزين مـعـدال عاما
يسـاوي أو يـفوق 20/10 في الـتـقيــيم اHذكـور في اHادّة 15

أعالهu من طرف جلنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- الــسـلــطـة اخملــول لـهــا صالحــيـة الــتـعــيـY أو ªــثـلــهـا

uرئيسا uؤهـل قانوناHا
uثلهª دنية أوHدرسة الوطنية للحماية اHمدير ا -
- ªـــثـــلــY (2) عن اHـــكـــونـــY الــــتـــابـــعـــY لـــلـــمـــدرســـة

الوطنية للحماية اHدنية وملحقاتها.
تـــبـــلّغ نـــســـخـــة من مـــحـــضـــر الــنـــجـــاح الـــنـــهـــائي إلى
مـــصــالح الــوظــيــفــة الــعــمـــومــيــة في أجل ثــمــانــيــة (8) أيـام

ابتداء من تاريخ توقيعه.
اHـاداHـادّة ة 17 :  : يـســلّـــم مــديــــر اHــؤسـســـــة الــتـكــويـنــيــــة
Yعـنــد نـهـايــة دورة الـتـكــوين الـتـكــمـيـلي شــهـادة لـلــمـوظـفـ
اHــعــلن جنــاحــهم نــهـائــيــا عــلى أسـاس مــحــضــر جلـنــة نــهــايـة

التكوين.
اHاداHادّة ة 18 :  : يرقى اHوظفـون اHعلن عن جناحـهم نهائيا

.YقصودتHا Yفي دورة التكوين التكميلي إلى الرتبت
.اHاداHادّة ة 19 :  : ينـشر هـذا القـرار في اجلـريدة الـرّسمـية

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 17 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1436

اHوافق 7 أبريل سنة 2015.
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2 - التربص التطبيقي :  - التربص التطبيقي : اHدة شهران (2).

اHلحق األولاHلحق األول
برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة رقيب احلماية اHدنية.برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة رقيب احلماية اHدنية.

اHدة :اHدة : ثالثة (3) أشهر.
1 - التكوين النظري : - التكوين النظري :

3  سا
3 سا
2 سا
2 سا
2 سا

1 سا و30د
1 سا و30د

1 سا
1 سا
1 سا
1 سا
3 سا
2 سا
2 سا

الوحداتالوحدات اHعاملاHعاملالرقمالرقم

3

3

2

2

2

1

1

1

1

1

1

3

1

3

احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

26  ساسااحلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

2 - التربص التطبيقي : - التربص التطبيقي : اHدة شهر واحد (1).

الوقاية اHستوى األول
التسيير العملي والقيادة اHستوى الثاني

احلرائق في األوساط اHغلقة ونصف اHفتوحة
الـري التطبيقي
حرائق احملروقات

مخططات التدخـل
استغالل شبكة اإلشارات العملية

التقنيات البيداغوجية
التنظيم اإلداري Hصالح احلماية اHدنية

التحرير اإلداري
مصطلحات خاصة

تمارين ومناورات مركبة
النظام اHنظم

التربية البدنية والرياضية

اHلحق الثانياHلحق الثاني
برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مالزم احلماية اHدنية.برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مالزم احلماية اHدنية.

اHدة : اHدة : ثمانية (8) أشهر.
1 - التكوين النظري : - التكوين النظري :

4  سا
4 سا
3 سا
3 سا
2 سا
2 سا
1 سا
2 سا
2 سا
2 سا
2 سا
2 سا
3 سا
1 سا
2 سا

الوحداتالوحدات اHعاملاHعاملالرقمالرقم

3

3

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

3

1

3

احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

35  ساسااحلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

الوقاية اHستوى الثاني
التسيير العملي والقيادة اHستوى الثالث

األخطار اخلاصة
مختلف مخططات التدخـل

احلرائق في اHنشآت البترولية
حرائق البواخر والطائرات

نظام اإلعالم اجلغرافي والطوبوغرافيا
القانون اإلداري

اHناجمنت العمومي
تقنيات االتصال واإلعالم

مصطلحات خاصة
لغة أجنبية (إجنليزية)

تمارين ومناورات مركبة
النظام اHنظم

التربية البدنية والرياضية
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في 23 شـــعـــبـــان عـــام 1415 اHــوافق 25 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1995
واHــــتــــعــــلق بــــالــــتـــأمــــيــــنــــاتu اHـــعــــدّل واHــــتــــمّمu واHــــرســـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 95-340 اHـؤرخ في 6 جـمـادى الـثـانـيـة عام
1416 اHــوافق 30 أكــتــوبــر ســنـة 1995 الــذي يــحــدّد شــروط

مـنح وسـطـاء الـتأمـY االعـتـمـاد واألهـلـية اHـهـنـيـة وسـحبه
مــنــهم ومــكــافــأتــهم ومــراقــبــتــهمu قــصــد ªــارســة ســمــســرة

عمليات التأمY اآلتية :
1 - حوادث.
2 - مرض.

3 - أجسام العربـات البرية (األخرى غير اHستعملة
عبر السكة احلديدية).

4 - أجسام عربات السكة احلديدية.
5 - أجسام العربات اجلوية.

6 - أجسام العربات البحرية و البحيرية.
7 - البضائع اHنقولة.

8 - احلريق واالنفجار والعناصر الطبيعية.
9 - أضرار الحقة باألمالك األخرى.

10 - اHسؤولية اHدنية للعربات البرية احملركة ذاتيا.

11 - اHسؤولية اHدنية للعربات اجلوية.

12 - اHـسـؤوليـــــة اHـدنـيـــــــة لـلعـربــــات الـبـحـريـــة

و البحيرية.
13 - اHسؤولية اHدنية العامة.

14 - قروض.

15 - الكفالة.

16 - اخلسائر اHالية اخملتلفة.

17 - احلماية القانونية.

YــــعــــرضـــHــــســــاعــــدة (مــــســــاعــــدة األشــــخــــاص اH18 - ا

للصعوباتu ال سيما خالل تنقالتهم).
20 - حياة - وفاة.

21 - زواج - والدة.

22 -  تأمينات متعلقة بأموال االستثمار.

24 - رسملة.

25 - تسيير األموال اجلماعية.

26 - االحتياط اجلماعي.

يـخضع كل تـعـديل ألحد الـعنـاصـر اHكـونة Hـلف طلب
االعتماد إلى اHوافقة اHسبقة إلدارة رقابة التأمينات.

زيـادة عــلى ذلكu يـجب تــبـلـيغ إدارة الــرقـابـة عن كل
عـنـصـر جـديـد �س بـالـسـيـر الـعـادي Hكـتـب الـسمـسـرة في

أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.

وزارة اDاليةوزارة اDالية
قــــــرار مـــــؤرخ في قــــــرار مـــــؤرخ في 11 رجب عـــــام  رجب عـــــام 1436 اHـــــوافق  اHـــــوافق 30 أبـــــريل أبـــــريل
Yيــتـــضــمن اعــتـــمــاد "تــعــاضـــديــة الــتــأمــ uYيــتـــضــمن اعــتـــمــاد "تــعــاضـــديــة الــتــأمــ u2015 ســنــة ســنــة 

اجلزائرية لعمال التربية والثقافة".اجلزائرية لعمال التربية والثقافة".
ــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرخ في 11 رجب عـام 1436 اHـوافق
30 أبريل سنة u2015 تعتمد "تعاضدية التأمY اجلزائرية

لعـمـال الـتـربـيـة والـثـقـافـة" Hـدة سـنـة واحدة u(1) تـطـبـيـقا
ألحـكـام األمر رقم 95-07 اHـؤرخ في 23  شعـبـان عام 1415
اHوافق 25 ينـاير سنة 1995 واHتعلق بـالتأميـناتu اHعدل
واHـتممu و اHـرسوم الـتنـفيذي رقــــم 96-267 اHـــؤرخ في
18 ربــــيــع األول عــــــام 1417 اHــــوافق 3 غــــشت ســــنـــة 1996

الـــذي يـــحـــدد شـــروط مـــنح شـــركـــات الـــتـــأمـــY و/أو إعــادة
uـــتـــممHـــعـــدّل واHا uاالعـــتـــمــاد وكـــيـــفـــيــات مـــنـــحـه Yالــتـــأمـــ

Hمارسة عمليات التأمY اآلتية :
3 - أجسام العربات البرية (األخرى غير اHستعملة- أجسام العربات البرية (األخرى غير اHستعملة

عبر السكة احلديدية) عبر السكة احلديدية) 
1.3 - عربات برية ذات محرك.

8 -  احلريق واالنفجار و العناصر الطبيعية -  احلريق واالنفجار و العناصر الطبيعية
1.8 - احلريق.

2.1.8 - األخطار البسيطة.

9 -- أضرار الحقة باألمالك األخرىأضرار الحقة باألمالك األخرى
1.9 - أضرار اHياه.

u2.9 - انكسار الزجاج

3.9 - السرقة.

10 - -  اHـســؤولـيــة اHـدنــيـة لــلـعــربـات الــبـريــة احملـركـةاHـســؤولـيــة اHـدنــيـة لــلـعــربـات الــبـريــة احملـركـة

ذاتياذاتيا
1.10 - اHسؤولية اHدنية للعربة.

2.10 -  اHسؤولية اHدنية للناقل.

وفــقـا لـلــشـروط احملـددة من قــبل جلـنــة اإلشـراف عـلى
الـتأمينـاتu يتولى اHـتصرف اإلداري اHؤقت الـذي تعينه
Yمــهـام إدارة و تــســيــيــر تــعـاضــديــة الــتــأمـ uهــذه األخــيــرة

اجلزائرية لعمال التربية والثقافة.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قرار مؤرخ قرار مؤرخ في في 11 رجب عام  رجب عام 1436 اHوافق  اHوافق 30 أبريل سنة أبريل سنة
.Yيتضمن اعتماد سمسار للتأم.Yيتضمن اعتماد سمسار للتأم u2015

ــــــــــــــــــــــ
�ــوجب قــرار مـؤرخ في 11 رجب عـام 1436 اHـوافق
30 أبـريل سـنة u2015 يـعـتـمـد الـسـيـد فـرقي فـريـدu بـصـفـة

سمسار للـتأمuY تطبـيقا ألحكام األمر رقم 95-07 اHؤرخ
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قــــــرار مـــــؤرقــــــرار مـــــؤرّخ خ في في 11 رجب عـــــام  رجب عـــــام 1436 اHـــــوافق  اHـــــوافق 30 أبـــــريل أبـــــريل
جـــمـــادى u u2015 يــــعــــديــــعــــدّل الـــقــــرار اHــــؤرل الـــقــــرار اHــــؤرّخ في خ في 28 جـــمـــادى  ســـنـــة ســـنـــة 
األولى عـــــام األولى عـــــام 1435 اHـــــوافق   اHـــــوافق  30 مـــــارس ســـــنـــــة  مـــــارس ســـــنـــــة 2014
الذي يـحدالذي يـحدّد الـقائمـة االسميـة ألعضـاء مجلس إدارةد الـقائمـة االسميـة ألعضـاء مجلس إدارة

صندوق ضمان السيارات.صندوق ضمان السيارات.
ــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 11 رجب عـام 1436 اHـوافق
30 أبــريل ســنــة u2015 تـــعــدل الــقـــائــمــة االســمـــيــة ألعــضــاء

مــــجــــلس إدارة صــــنــــدوق ضــــمــــان الــــســــيــــارات احملــــددة في
الـقرار اHؤرّخ في 28 جـمادى األولى عام 1435 اHوافق  30
مــارس سـنـة 2014 الـذي يــحـدّد الـقــائـمــة االسـمـيــة ألعـضـاء

مجلس إدارة صندوق ضمان السياراتu كما يأتي :
................................................................... "
- الــسـيـد لـزهـاري عـبـد احلـكـيـمu عـضـو ªـثل جـمـعـيـة
شـــركــات الـــتــأمـــY وإعــادة الـــتــأمـــuY خــلـــفــا لـــلــســـيــد دواخ

مصطفى.
....................(الباقي بدون تغيير)..................".

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية
والصيد البحريوالصيد البحري

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 10 جـمـادى الـثـانـيـة عام جـمـادى الـثـانـيـة عام
1436  اHــوافق اHــوافق 31 مــارس ســنـة  مــارس ســنـة u2015 يــتــضــمن وضعu يــتــضــمن وضع

بــعض األسالك اخلــاصــة بــاإلدارة اHــكــلــفــة بــالـتــكــوينبــعض األسالك اخلــاصــة بــاإلدارة اHــكــلــفــة بــالـتــكــوين
والـتــعـلــيم اHــهــنـيــY في حــالـة الــقـيــام بــاخلـدمــة لـدىوالـتــعـلــيم اHــهــنـيــY في حــالـة الــقـيــام بــاخلـدمــة لـدى
مـــؤســــســــات الــــتـــكــــوين الــــتــــابـــعــــة لــــوزارة الـــفـالحـــةمـــؤســــســــات الــــتـــكــــوين الــــتــــابـــعــــة لــــوزارة الـــفـالحـــة

والتنمية الريفية.والتنمية الريفية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

uإن وزير األول
uووزير الفالحة والتنمية الريفية
uYهنيHووزير التكوين والتعليم ا

�ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 14-145 اHـؤرخ -
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

uالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

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

uأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 09-93 اHـؤرخ
في 26 صــــفــــر عـــام 1430 اHــــوافق 22 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2009
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

uYهنيHلألسالك اخلاصة بالتكوين والتعليم ا

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
18 صفر عام 1413 اHوافق 17 غشت سنة 1992 واHتضمن

وضع بـعض األسـالك الـنــوعـيــة الـتــابــعـة لــوزارة الـتــكـوين
اHـهـني في حالـة اخلـدمة لـدى مـؤسسـات الـتكـوين الـتابـعة

uلوزارة الفالحة

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 3 من اHـرسـوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 09-93 اHــــؤرخ في 26 صــــفــــر عــــام 1430
اHـوافق 22 فـبـرايــر سـنـة 2009 واHــذكـور أعاله يـوضع في
حـالــة الـقـيــام بـاخلــدمـة لــدى مـؤســسـات الــتـكــوين الـتــابـعـة
لوزارة الفالحة والتـنمية الريفيةu وفي حدود التعدادات
اHنـصوص عليـها �وجب هـذا القرارu اHـوظفون اHـنتمون

ألحد األسالك اآلتية :

التعدادالتعداد األسالكاألسالك

األســـــاتــــذة اHـــــتـــــخـــــصــــصـــــون فـي الــــتـــــكـــــوين
YهنيHوالتعليم ا

أساتذة التكوين اHهني

مـــقــتــصــدو مـــؤســســات الـــتــكــوين والـــتــعــلــيم
YهنيHا

اHراقبون

40

15

14

16

Yـهـنـي لـلـمـوظـفـHـسـار اHـادة 2 : : تــضـمن تـسـيـيــر اHـادة اHا
uـــــادة األولـى أعالهHــــــذكــــــورة فـي اHلـألسالك ا YــــــنــــــتــــــمـــــHا
مـؤســسـات الـتـكــوين الـتـابـعــة لـوزارة الـفالحـة والــتـنـمـيـة
الــريـــفــيــةu طــبــقـــا لألحــكــام الـــقــانــونــيـــة األســاســيــة احملــددة
�ـــوجـب اHـــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 09-93 اHــــؤرخ في 26
صــفــر عـام 1430 اHـوافق 22 فــبــرايــر ســنـة 2009 واHــذكــور

أعاله.

اHـادة اHـادة 3 : : يـسـتــفـيـد اHـوظــفـون اHـوضــوعـون في حـالـة
الـــقـــيـــام بـــاخلــدمـــة مـن احلق في الـــتـــرقـــيــةu طـــبـــقـــا ألحـــكــام
اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 09-93 اHـؤرخ في 26 صــفــر عـام

1430 اHوافق 22 فبراير سنة 2009 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 4 : : حتـوّل الـرتـبـة الـتي يـشـغـلـهـا اHـوظف الـذي
استفاد من الترقية إلى رتبته اجلديدة.
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وزير التكوينوزير التكوين
YهنيHوالتعليم اYهنيHوالتعليم ا
نور الدين بدوينور الدين بدوي

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير الفالحة والتنمية الريفيةعن وزير الفالحة والتنمية الريفية
األمY العاماألمY العام

فضيلفضيل فروخي فروخي 

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

uأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 89-22 اHـؤرخ
فـي 29 رجـب عـــــــام 1409 اHــــــــوافق 7 مــــــــارس ســــــــنـــــــة 1989
واHــتــضــمن إنــشــاء اHـــعــهــد الــعــالي لــلــتـــكــوين في الــســكك

uاحلديدية
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 89-165 اHؤرخ
في 27 مـحـرم عام 1410 اHـوافق 29 غـشت سـنة 1989 الـذي

uيحدد صالحيات وزير النقل
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-500 اHؤرخ
في 27 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1426 اHــوافق 29 ديـــســمـــبـــر ســـنــة
2005 الـذي يـحـدد مــهـام اHـدرسـة خـارج اجلـامـعـة والـقـواعـد

uاخلاصة بتنظيمها وسيرها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 09-275 اHؤرخ
في 9 رمــــضـــــان عــــام 1430 اHـــــوافق 30 غــــشـت ســــنــــة 2009
واHــتــضـمـن حتــويل اHــعــهــد الــعـالـي الــبــحـري إلـى مــدرسـة

uتممHعدل واHا uخارج اجلامعة
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 13-77 اHـؤرخ
في 18 ربـيع األول عام 1434 اHـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
الــذي يــحــدد صـالحــيــات وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

uالعلمي
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
17 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1405 اHـوافق 9 مـارس سـنة 1985

واHــتـضــمن إنـشــاء الـلــجـنـة الــقـطــاعـيــة Hـمــارسـة الــوصـايـا
التربوية على مـؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة

uالنقل وتنظيمها وسيرها
يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اHــــادة األولى : اHــــادة األولى : تـــطـــبـــيـــقــا ألحـــكـــام اHـــادتــY 4 و 6 من
اHــــرســــوم رقم 83-363 اHــــؤرخ في 15 شــــعــــبــــان عـــام 1403
اHــوافق 28 مــايـــو ســنــة 1983 واHــذكـــور أعالهu يـــهــدف هــذا
الـقــرار إلى حتـديـد تـشــكـيـلـة الــلـجـنـة الــقـطـاعـيــة Hـمـارسـة
الـــوصــايـــة الــتــربـــويــة عـــلى مـــؤســســـات الــتـــكــوين الـــعــالي
الـتـابــعـة لـوزارة الـنـقل وتـنـظـيـمـهـا وسـيـرهـاu وتـدعى في

صلب النص "اللجنة".
اHادة اHادة 2 : : تمارس الوصـاية التربويـة على مؤسسات

التكوين العالي اآلتية :
uدرسة الوطنية العليا البحريةHا -

uمعهد رصد مياه األمطار للتكوين واألبحاث -
- اHعهد العالي للتكوين في السكك احلديدية.

اHــادة اHــادة 5 :  : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اHــشـــتــرك
اHؤرخ في 18 صفر عام 1413 اHوافق 17 غشت سنة 1992

واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 10 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1436
اHوافق 31 مارس سنة 2015.

وزارة النقلوزارة النقل
قـقـــــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــــشــــــــتــــــــــرك مرك مــــــــؤرؤرّخ في خ في 27  رب  ربــــــــيـع األول عع األول عــــــــامام
1436 اH اHـوافق وافق 18 ي يــــنـايايــــر سر ســــنـة ة u2015 يu يــــحــــدد تدد تـشــــكــــيــــلـة

اللاللـجـنة النة الـقـطاعطاعـيـة Hمة Hمـارسارسـة الة الـوصايوصايـة الة الـتربتربـويويـة علىة على
مـؤسؤســــسـات الات الـتـكــــوين الوين الـعـالي الالي الــــتـابابـعــــة لة لـوزارة الوزارة الـنـقلقل

وتنظيمها وعملها.وتنظيمها وعملها.
ــــــــــــــــــــــــــــ

uإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
uووزير النقل

�ـقــتــضى األمـر رقم 70-52 اHـؤرخ في 17 جـمـادى -
األولى عـام 1390 اHـوافق 20 يـولـيـو سـنـة 1970 واHـتـضمن

uإنشاء معهد رصد مياه األمطار للتكوين واألبحاث
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانــون رقم 99-05 اHــؤرخ فــــي 18
ذي احلجة عام 1419 اHوافق 4 أبريل سنة 1999 واHتضمن

uتممHعدل واHا uالقانون التوجيهي للتعليم العالي
- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 83-363 اHــــؤرخ في 15
شــعــبــان عــام 1403 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة 1983 واHــتــعـلق
�ـمــارسـة الــوصــايـة الــتــربـويــة عـلـى مـؤســسـات الــتــكـوين

uالعالي
- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 85-243 اHــــؤرخ في 16
مــــــحـــــــرم عــــــام 1406 اHـــــــوافق أول أكـــــــتـــــــوبــــــر ســـــــنــــــة 1985
واHــــتـــضـــمـن الـــقـــانـــون األســــاسي الـــنــــمـــوذجي لـــلــــمـــعـــاهـــد

uالوطنية للتكوين العالي
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3 : : تـــتــــكـــون الـــلـــجـــنـــة الـــقــــطـــاعـــيـــة لـــلـــوصـــايـــة اHــادة اHــادة 
: Yالبيداغوجية من األعضاء اآلت

بالنسبة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي :بالنسبة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي :

uرئيسا uYدير العام للتعليم والتكوين العاليHا -

uثلةª وارد البشرية أوHمدير ا -

uثلهª مدير الدراسات القانونية واألرشيف أو -

بالنسبة لوزارة النقل :بالنسبة لوزارة النقل :

uثلهª مدير اإلدارة العامة أو -

- مــــديــــر مـــــعــــهــــد رصــــد مــــيــــاه األمــــطــــار لــــلــــتــــكــــوين
uثلهª واألبحاث أو

uثلهª درسة الوطنية العليا البحرية أوHمدير ا -

- مـدير اHعهـد العالي للـتكوين في السـكك احلديدية
uثلهª أو

�ـــكن الـــلـــجــــنـــة االســـتـــعـــانــــة بـــكل شـــخـص بـــإمـــكـــانه
مساعدتها في أشغالها.

(2) Yـادة 4 :  : جتـتـمع الـلـجـنـة في دورة عـاديـة مـرتHـادة اHا
خالل السنة :

- في بــدايــة الـســنــة اجلــامــعـيــة لــتــحـضــيــر وتــنــظـيم
uالدخول اجلامعي

- في نـــهـــايــة الـــســنـــة اجلـــامــعـــيــة لـــتــقـــيـــيم الــتـــعـــلــيم
ونشاطات السنة.

و�ــكن أن جتــتـمع فـي دورة اسـتــثـنــائــيـة بــدعـوة من
رئيسها أو بطلب من مدير اإلدارة العامة لوزارة النقل.

5 : : تـــتـــولى مـــديـــريـــة اإلدارة الـــعـــامـــة لـــوزارة اHــادة اHــادة 
النقل أمانة اللجنة.

اHادة اHادة 6 : : يـحدد رئيس الـلجـنة تاريخ ومـكان وجدول
أعمال كل اجتماع.

ويـوجه االســتـدعــاءات اHـرفــقـة بــجـدول األعــمـال إلى
أعــضــاء الـلــجــنــة خـمــســة عــشـر (15) يــومــا عــلى األقل قــبل

تاريخ كل اجتماع.

�ــــكـن تــــقـــــلــــيـص هــــذا األجـل بــــالـــــنــــســـــبــــة لـــــلــــدورات
االستثنائية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.

اHـادة اHـادة 7 :  : تـدّون مداوالت الـلـجـنـة في محـضـر وتـقـيد
في ســـجل خـــاصu يـــرقم ويـــؤشــر ويـــوقع مـن قــبـل رئــيس

اللجنة.

وزارة السكنوزارة السكن والعمران واDدينةوالعمران واDدينة
قــــرار مـــؤرخ في قــــرار مـــؤرخ في 17  شـــو شـــوّال عـــام ال عـــام 1435 اHــــوافق  اHــــوافق 13 غــــشت غــــشت
سـنة سـنة u2014 يـحدu يـحدّد القـائمة االسـمية ألعـضاء مجلسد القـائمة االسـمية ألعـضاء مجلس

إدارة اHركز الوطني لهندسة البناء.إدارة اHركز الوطني لهندسة البناء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 17 شـوّال عام 1435 اHـوافق
13 غــشت ســنــة u2014  حتــدّد الـــقــائــمــة االســـمــيــة ألعــضـــاء

مـجـلس إدارة اHـركــز الوطـني لـهـنـدسـة الـبنــاءu تـطـبـيـقــا
ألحـكـــام اHادّة 11 مـن اHرســــوم التّنـفــيذيّ رقــم 128-14
اHـؤرّخ في 5 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق  5 أبـريل
ســنــة 2014 واHــتــضــمّن إنــشــاء اHـــركــز الــوطــني لــهــنــدســة

البناءu كمـا يأتي :

السـادة :

uــــكـــلّـف بـــالــــســـكنHــــثل الــــوزيـــر اª uنــــاصـــر جــــامـــة -
uرئيسا

- محـمـد دحمـانيª uـثل وزيـر الداخـلـية واجلـمـاعات
uعضوا uاحمللية

uعضوا uاليةHثل وزير اª uمراد حدار -

uـكـلّف بـالـطـاقـةHـثل الـوزيـر اª uجـياللي بن زيـنـة -
uعضوا

- نـــصــــــــر الـــديــــن عـــطــــــــاريª uـــثـــــل الـــوزيــــــــر
uــكـلّـــــف بــالــتـعــلـيـــــم الــعـالــــــي والـبــحــــث الـعــلـمـــــيHا

uعضـــــوا

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
محمد مباركيمحمد مباركي

وزير النقلوزير النقل

عمار غولعمار غول

يـرسـل احملـضـر في غـضـون اخلـمـسـة عـشـر (15) يـومـا
الــتي تـلي االجـتــمـاع إلى وزيـر الـتــعـلـيم الــعـالي والـبـحث

العلمي ووزير النقل.

اHــادة اHــادة 8 : : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اHــشـــتــرك
اHؤرخ في 9 مارس سنة 1985 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 9 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــــــرر بـــــــــاجلــــــــزائـــــــــر في 27 ربـــــــــيـع األول عــــــــام 1436
اHوافـــق 18 يناير سنة 2015.
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الــــقــــطــــاعــــيـــــة الــــدائــــمــــة لــــلــــبــــحث الــــعــــلــــمـي والــــتــــطــــويـــر
الـــــتـــــكـــــنـــــولــــــوجــــي فـــي وزارة الـــــسّــــــــكـــن والـــــعـــــمــــــران

واHدينةu اHعدّلu كما يأتي :
"....................(بدون تغيير حتى)

أ) ) بــــــــــــعــــــــــنــــــــــوان اإلدارة اHوان اإلدارة اHــــــــــركركــــــــــــزيزيــــــــــة في وزارة الة في وزارة الــــــــــــســــــــــكنكن
والعمران واHدينة :والعمران واHدينة :

uمديـر تكنولوجـيات البناء uالـسيد العابـد حكيمي -
uخلفا للسيد كمال ناصري uرئيسا

...................(الباقي بدون تغيير)..................".
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـقـــــــرارمرارمــــؤرؤرّخ في خ في 21  ج  جــــــمــــــادى األولى عادى األولى عــــــام ام 1436 اH اHــــوافق وافق 12
مـارس سنة ارس سنة u2015 يعu يعـدل القدل القـرار اHؤرخ في رار اHؤرخ في 13 ربيع ربيع
الالـثاني عام ثاني عام 1435 اHوافق  اHوافق 13 فب فبـراير سنة راير سنة 2014 الذي الذي
يحيحـدد الدد الـقائقائـمـة االسمة االسمـيـة ألعضة ألعضـاء مجاء مجـلس إدارة اHلس إدارة اHـركزركز
الوطني للالوطني للـبحث اHطبق في هنبحث اHطبق في هنـدسة مقاومة الزالزلدسة مقاومة الزالزل

.(.(CGS)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب قـرار مؤرّخ في 21  جمادى األولى عام 1436
اHـوافق 12 مـارس سنة u2015 يعـدّل القـرار اHؤرخ في 13
ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1435 اHــوافق 13 فــبـــرايـــر ســـنــة 2014
الذي يحـدّد القـائمـة االسميـة ألعضـاء مجـلس إدارة اHركز
uــطـبق في هــنـدســة مـقــاومـــة الـزالزلHالـوطــني لـلــبـحث ا

كما يأتي :
...................................................................."
- الـسـيـد محـمـد احلـبـيب زهانـةª uـثل وزيـر الـسكن

uخلفا للسيد كمال ناصري uرئيسا uدينةHوالعمران وا
...................(الباقي بدون تغيير)...................".

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ
قـقــرار مرار مـؤرخ في ؤرخ في 10 ج جـمــــادى الادى الـثـانانـيـة عة عـام ام 1436 اH اHـوافق وافق 31
مـارس سنة ارس سنة u2015 يعu يعـدل القدل القـرار اHؤرخ في رار اHؤرخ في 22 ربيع ربيع
الالــــــــــثــــــــــــاني عاني عــــــــــام ام 1433 اH اHــــــــــوافق وافق 15 م مــــــــــارس سارس ســــــــــنــــــــــة ة 2012
واHواHــــــتــــضــــمن إنمن إنــــــشــــاء الاء الــــلــــجــــــنــــة الة الــــقــــطــــــاعاعــــيــــة لة لــــلــــــصــــفــــقــــاتات
لوزارة السكن والعمران واHدينة وتعيY أعضائها.لوزارة السكن والعمران واHدينة وتعيY أعضائها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
uدينةHإن وزير السكن والعمران وا

�ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 10-236 اHـؤرخ -
في 28 شــــوال عــــام 1431 اHــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010
uتممHعــــدل واHا uتضـمن تنظـيم الصفـقات الـعمومـيةHوا

uادة 153 منهHال سيما ا

- رشـيــد جـيـالليª uـثل الــوزيـر اHــكـلّف بــالـصــنـاعـة
uعضوا uناجمHوا

- بــــوبــــكــــر آيت عــــبــــد الــــلهª uــــثل الــــوزيــــر اHــــكــــلّف
uعضوا uبالنقل

- عــــبـــــد الــــبــــاقي لـــــواحــــديª uــــثل الـــــوزيــــر اHــــكــــلّف
uعضوا uباألشغال العمومية

- عــــبــــد الــــنــــاصــــر بــــركــــاتª uــــثل الــــوزيــــر اHــــكــــلّف
uعضوا uائيةHوارد اHبا

- مــــــحـــــــمــــــد شــــــمــــــانـيª uــــــثـل الــــــوزيــــــرة اHــــــكــــــلّــــــفــــــة
بالتكنولوجيات اجلديدةu عضوا.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ
قــــــرار مــــؤرخ فــي قــــــرار مــــؤرخ فــي 18 ذي الــــقــــعــــدة عــــام  ذي الــــقــــعــــدة عــــام 1435 اHــــوافق  اHــــوافق 13
ســبــتــمــبــر ســنـة ســبــتــمــبــر ســنـة u2014 يــعــدل الـقــرار اHــؤرخ في u يــعــدل الـقــرار اHــؤرخ في 28
الــذي اHــوافق 28 مـــايـــو ســـنـــة  مـــايـــو ســـنـــة 2014 الــذي  رجب عــام رجب عــام 1435 اHــوافق 
يحـدد تـشـكيـلـة اللـجـنـة الوزاريـة اHـشـتركـة لـدراسةيحـدد تـشـكيـلـة اللـجـنـة الوزاريـة اHـشـتركـة لـدراسة

مخطط تهيئة اHدينة اجلديدة.مخطط تهيئة اHدينة اجلديدة.
ــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مـــؤرخ في 18  ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1435
اHــوافق 13 ســبـــتــمــبـــر ســنــة u2014 يــعـــدّل الــقـــرار اHــؤرخ
فــــي 28 رجب عام 1435 اHوافق 28 مايـو سنة 2014 الذي
يحدد تشكيلة اللجنة الوزارية اHشتركة لدراسة مخطط

تهيئة اHدينة اجلديدةu كما يأتي :
"- الــــســـــيــــد عـــــمــــــــار عـــــلـــــي بـن ســــاعــــــــــدª uــــثـــل
الـوزيــر اHــكــلف بــاHــديــنـةu رئــيــســاu خــلـفــا لــلــســيــد تـواتي

uكمال
...................(الباقي بدون تغيير)...................".

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ
قــــرار مــــؤرقــــرار مــــؤرّخ في خ في 13 جــــمــــادى األولى عــــام  جــــمــــادى األولى عــــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 4
مـارس سنة مـارس سنة u2015 يعـدل القرار اHؤرخ في u يعـدل القرار اHؤرخ في 15 ربيع ربيع
الـثاني عام الـثاني عام 1431 اHوافق  اHوافق 31 مـارس سنة  مـارس سنة 2010 الذي الذي
يحديحدّد القائمـــة االسمـية ألعضــاء اللجنـة القطاعيـةد القائمـــة االسمـية ألعضــاء اللجنـة القطاعيـة
الـدائـمـة لـلـبـحـث الـعـلـمي والـتـطــويـر الـتـكـنـولــوجيالـدائـمـة لـلـبـحـث الـعـلـمي والـتـطــويـر الـتـكـنـولــوجي

في وزارة السفي وزارة السّــكن والعمـران واHدينة.ــكن والعمـران واHدينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجــــب قـــــــرار مــــــؤرّخ في 13 جـــمــــــادى األولى
عــــــام 1436 اHــوافق 4 مـــارس ســـنــة u2015 يـــعـــدل الـــقــرار
اHـؤرخ في 15 ربـيع الــثــاني عـام 1431 اHـوافق 31 مـارس
سنة 2010 الذي يحدّد القائمــة االسمـية ألعضــاء اللجنـة
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Yــثـلـª uالــسـيــدان خلـضــر بـلــحـلــو وبـوبــكـر حــوحـو -
لوزارة الـسـكن والـعمـران واHـدينـةu عـلى التـواليu عـضوا

uدائما وعضوا مستخلفا
uالسيدان حـكيم ريلي ونور الدين تركي رحماني -
uعـلى التوالي uـدينةHلوزارة الـسكن والـعمران وا Yثـلª

uعضوا دائما وعضوا مستخلفا
uالسـيـد جنـيم آيت سـليـمـان واآلنـسة نـوال مـشري -
ªـثـلY لـوزيـر اHـاليـة (اHـديريـة الـعـامة لـلـمـيزانـيـة)u على

uعضوا دائما وعضوة مستخلفة uالتوالي
Yـثـلـتـª uالــسـيّـدتـان أمـال هـاشـمي وزكــيـة مـعـمـر -
uعلى التوالي u(ـديرية العامة للمحاسبةHا) اليةHلوزير ا

uعضوة دائمة وعضوة مستخلفة
uزواوة Yالـســيـدة نــســيـمــة صـادقـي والـســيـد يــاسـ -
ªــثــلـــY لــوزيــر الــتـــجــارةu عــلـى الــتــواليu عـــضــوة دائــمــة

وعضوا مستخلفا.
.....................(الباقي بدون تغيير).................".
اHـادة اHـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 10 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1436

اHوافق 31 مارس سنة 2015.

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

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

uأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-189 اHؤرخ
في 27 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1429 اHـــوافـــق أوّل يـــولـــيــو
سـنة 2008 الذي يـحدد صالحـيات وزيـر السـكن والـعمران

uتممHعدل واHا uدينةHوا

- و�ــقــتــضـى الــقــرار اHــؤرخ في 22 ربــيع الــثــانــي
عـام 1433 اHـوافق 15 مـارس سـنة 2012 واHـتـضـمن إنـشاء
الــلـجـنـة الــقـطـاعـيــة لـلـصـفــقـات لـوزارة الـســكن والـعـمـران

uتممHعدل واHا uأعضائها Yدينة وتعيHوا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : يـهــدف هـذا الـقــرار إلى تـعــديل أحـكـام
اHـادة 2 من الــقـرار اHـؤرخ في 22 ربـيع الــثـاني عـام 1433

اHوافق 15 مارس سنة 2012 واHذكور أعالهu كما يأتي :

u........................................................: 2 ادةHا"

- الـــســـيـــد  طـــيـــفـــور مــــايـــديª uـــثال لـــوزيـــر الـــســـكن
uرئيسا uدينةHوالعمران وا

- الـــســيـــدة  رشـــيــدة جـــنــدرª uـــثــلـــة لـــوزيــر الـــســكن
uنائبة للرئيس uدينةHوالعمران وا


