
العدد العدد 57
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

اخلميس اخلميس 15 محرمحرّم م عام عام 1437 هـهـ
اHوافق اHوافق 29 أكتوبر سنة أكتوبر سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrY بئر مراد رايسr 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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فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرســوم رئـاسيّ رقم 15 - 274  مـؤرّخ في 8 مـحــرّم عـام 1437 اHـوافق 22  أكــتـوبـر سـنـة r2015 يـتــضـمّن حتــويل اعـتــمـاد في
ميزانية الدولة........................................................................................................................................

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 15-275 مـــؤرخ في 8 مــحــرّم عــام 1437 اHـــوافــق 22 أكــتــوبــر ســنــة r2015 يــعـــــدل تــوزيــــع نــفــقــــات
ميزانيـة الدولة للتجهيز لسنة r2015 حسب كـل قطـاع...................................................................................

مـرســوم تــنــفــيـذي رقم  15-276 مـؤرخ في 8 مـحــرّم عـام 1437 اHـوافـق 22 أكــتــوبــر ســنـة r2015 يــتــضـمن نـــقـل اعــتـــمـاد في
ميزانية تسيير وزارة اHوارد اHائية والبيئة...............................................................................................
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ميزانية  تسيير وزارة السكن والعمران واHدينة.........................................................................................
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ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي.........................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ذي احلجّـة عام 1436 اHـوافـق 30  سـبتـمـبر سـنة r2015 يـتـضمّـن  إنهـاء مـهـام مديـرين لـلـسكن
في الواليات...........................................................................................................................................

مـرسومـان رئاسيّـان مؤرّخان في 16 ذي احلجّــة عام 1436 اHوافق 30  سـبتـمبـر سنة r2015 يتـضمّـنان  إنهـاء مهـام مديرين
........................................................................................Yعمارية والبناء في واليتHللتعمير والهندسة ا

مــراسـيـم رئــاســيّـة مــؤرّخــة في 16 ذي احلــجّـــة عــام 1436 اHـوافق 30  ســبــتـمــبــر ســنـة r2015 تــتــضــمّن  إنــهــاء مــهــام مـديــرين
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لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الواليات.......................................................................................
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8.550.000

7.450.000

16.000.000

16.000.000

16.000.000

16.000.000

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
واHــــتــــضــــمـن تــــوزيع االعــــتـــــمــــادات اخملــــصــــصــــة Hــــيــــزانــــيــــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية الـتسييرr �وجب قانون

r2015 اليّة التكميلي لسنةHا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHاداHادّة األولى :ة األولى : يـلغى من مـيـزانيـة سـنة 2015 اعـتماد
قـدره اثنـان وعشـرون ملـيـارا وتسـعمـائة وثالثـة وثالثون
مــــلــــيــــونــــا وثـالثــــمــــائــــة واثــــنــــان وخـــــمــــســــون ألف ديــــنــــار
(22.933.352.000 دج) مــــقــــيــــد في مــــيــــزانــــيــــة الــــتـــكــــالــــيف
اHــشــتــركــة وفي الــبـاب رقم 37 - 91 "نـفــقــات مــحـتــمــلـة -

احتياطي مجمع".
اHاداHادّة ة 2 : : يـخصص Hـيزانـية سـنة 2015 اعتـمـاد قدره
اثـــنـــان وعـــشــرون مـــلـــيـــارا وتـــســـعـــمــائـــة وثـالثــة وثـالثــون
مــــلــــيــــونــــا وثـالثــــمــــائــــة واثــــنــــان وخـــــمــــســــون ألف ديــــنــــار
(22.933.352.000 دج) يـــــقــــيـــــد في مـــــيــــزانـــــيــــات تـــــســــيـــــيــــر
الـوزارات وفي األبـواب اHـبــيـنـة في اجلـدول اHــلـحق بـهـذا

اHرسوم.
اHـاداHـادّة ة 3 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 8  مـــحـــرّم عــام 1437 اHــوافق 22

أكتوبر سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مــــــرسرســــــوم رئوم رئــــــاسياسيّ  رقم رقم 15 -  - 274  م مــــؤرؤرّخ في خ في 8 م مــــــحــــــرّم عم عــــــامام
يــــــــتــــــــضــــــــمّن 1437 اH اHــــــــوافق وافق 22  أك أكــــــــتــــــــوبوبــــــــر  سر  ســــــــنــــــــة ة r2015 ي 

حتويل اعتماد في ميزانية الدولة.حتويل اعتماد في ميزانية الدولة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة
rاليّةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورr ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 77 - 8
rو125 ( الفقرة األولى ) منه

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

rتمّمHعدّل واHا rاليّةHا Yبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 14 - 10 اHــــؤرّخ في 8
ربـــيع األول عـــام 1436 اHــوافق 30 ديـــســـمـــبـــر  ســـنـــة 2014

r2015 اليّة لسنةHتضمّن قانون اHوا
- و�ـقــتـضى األمـر رقم 15 - 01 اHـؤرّخ في 7 شـوّال
عـام 1436 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2015 واHـتـضـمّن قـانون

r2015 اليّة التكميلي لسنةHا
- وبـــمـــقـــتـــضى اHــرســوم الــرئــاسي اHــؤرّخ في  أول
ذي الـــــــقــــــعــــــدة  عــــــام 1436 اHــــــوافق 16  غــــــشـت ســــــنــــــة 2015

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

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

02 - 31

03 - 31

مصالح الوزير األولمصالح الوزير األول
الفرع األولالفرع األول
الوزير األولالوزير األول

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

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
الوزير األول - التعويضات واHنح اخملتلفة..................................
الـوزيـر األول - اHـستـخـدمـون اHـتعـاقـدونr الـرواتبr مـنح ذات طابع
عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.....................................
مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
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29 أكتوبر  سنة أكتوبر  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

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

02 - 31

03 - 31

03 - 33

02 - 31

03 - 31

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

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

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اHركزية - التعويضات واHنح اخملتلفة..............................
اإلدارة اHــركــزيــة - اHـســتــخــدمــون اHــتــعــاقـدونr الــرواتبr مــنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي........................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع الثاني
مجموع االعتمادات اخملصصة للوزير األولمجموع االعتمادات اخملصصة للوزير األول.................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون الدوليوزارة الشؤون اخلارجية والتعاون الدولي
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 - التعويضات واHنح اخملتلفة..............................
اإلدارة اHــركــزيــة - اHـســتــخــدمــون اHــتــعــاقـدونr الــرواتبr مــنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم األول

5.088.000

3.143.000

8.231.000

1.272.000

1.272.000

9.503.000

9.503.000

9.503.000

25.503.000

10.000.000

10.228.000

20.228.000
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29 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

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

03 - 33

02 - 31

03 - 31

03 - 33

02 - 36

04 - 36

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي........................................

مجموع القسم الثالث

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

مجموع الفرع األول

مــجـــمـــوع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصــة لـــوزيـــر الـــدولـــةr وزيـــر  الـــشــؤونمــجـــمـــوع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصــة لـــوزيـــر الـــدولـــةr وزيـــر  الـــشــؤون
اخلارجية والتعاون الدولياخلارجية والتعاون الدولي....................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اHركزية - التعويضات واHنح اخملتلفة..............................
اإلدارة اHــركــزيــة - اHـســتــخــدمــون اHــتــعــاقـدونr الــرواتبr مــنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي........................................

مجموع القسم الثالث

القسمالقسم السادس السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للمدرسة الوطنية للحماية اHدنية...................................
إعـــانــة لــلـــمــركــز الـــوطــني لـــتــكــويـن مــســتـــخــدمي اجلـــمــاعــات احملـــلــيــة
وحتسY مستواهم وجتديد معارفهم ببشار..............................

2.500.000

2.500.000

22.728.000

22.728.000

22.728.000

22.728.000

11.783.000

8.356.000

20.139.000

2.946.000

2.946.000

25.000.000

2.950.000
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اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

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

05 - 36

06 - 36

11 - 36

12 - 31

13 - 31

13 - 33

02 - 31

03 - 31

إعـــانــة لــلـــمــركــز الـــوطــني لـــتــكــويـن مــســتـــخــدمي اجلـــمــاعــات احملـــلــيــة
وحتسY مستواهم وجتديد معارفهم بوهران............................
إعـــانــة لــلـــمــركــز الـــوطــني لـــتــكــويـن مــســتـــخــدمي اجلـــمــاعــات احملـــلــيــة
وحتسY مستواهم وجتديد معارفهم بورقلة.............................
إعانة لصندوق التضامن والضمان للجماعات احمللية....................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
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 - التعويضات واHنح اخملتلفة....
rـتــعـاقـدونHــسـتــخـدمــون اHـصــالح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـدولـة - اHا
الرواتبr منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي..
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي..............
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول

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 األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
األمن الوطني - التعويضات واHنح اخملتلفة................................
األمن الوطني - اHسـتخدمون اHتعـاقدونr الرواتبr منح ذات طابع
عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي....................................
مجموع القسم األول

4.400.000

1.650.000

2.000.000

36.000.000

59.085.000

59.085.000

424.555.000

314.502.000

739.057.000

106.139.000

106.139.000

845.196.000

845.196.000

904.281.000

3.307.536.000

1.267.957.000

4.575.493.000
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29 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

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

03 - 33

13- 31

23 - 31

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

األمن الوطني - الضمان االجتماعي...........................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
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 األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHـــصــــالح الالمــــركـــزيـــة الــــتـــابـــعــــة لألمـن الـــوطـــنـي - اHـــســـتــــخـــدمـــون
اHـتعاقدونr الـرواتبr منح ذات طابع عـائلي واشتراكـات الضمان
االجتماعي...........................................................................
مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع الثاني

الفرع الثالثالفرع الثالث
اHديرية العامة للحماية اHدنيةاHديرية العامة للحماية اHدنية

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
rــتـعـاقـدونHـسـتــخـدمـون اHالـوحــدة الـوطـنــيـة لـلــتـدريب والـتــدخل - ا
الرواتبr منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي..
مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع الثالث

862.950.000

862.950.000

5.438.443.000

5.438.443.000

283.500.000

283.500.000

283.500.000

283.500.000

5.721.943.000

22.800.000

22.800.000

22.800.000

22.800.000

22.800.000
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29 أكتوبر  سنة أكتوبر  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

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

22 - 31

23 - 31

23 - 33

02 - 31

03 - 31

03 - 33

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

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
قصر احلكومة - التعويضات واHنح اخملتلفة.................................
قـصر احلكومـة - اHستخدمـون اHتعاقـدونr الرواتبr منح ذات طابع
عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي....................................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

قصر احلكومة - الضمان االجتماعي...........................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع الرابع

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 األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHديرية العامة للمواصالت الوطنية - التعويضات واHنح اخملتلفة..
rـتـعـاقدونHسـتـخـدمـون اHـديـريـة الـعامـة لـلـمـواصالت الـوطـنـيـة - اHا
الرواتبr منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي..
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHديرية العامة للمواصالت الوطنية - الضمان االجتماعي............
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

2.171.000

4.264.000

6.435.000

543.000

543.000

6.978.000

6.978.000

6.978.000

4.500.000

2.250.000

6.750.000

1.125.000

1.125.000

7.875.000

7.875.000



15 محر محرّم عام م عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1057
29 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

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

12 - 31

13 - 31

13 - 33

02 - 31

03 - 31

03 - 33

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

اHـصـالح الـالمـركـزيـة الـتـابـعـة لـلـمـواصالت الـوطـنـيـة - الـتـعـويـضـات
واHنح اخملتلفة......................................................................
اHـصـالح الالمـركـزيـة الـتـابعـة لـلـمـواصالت الـوطـنيـة - اHـسـتـخـدمون
اHـتعاقدونr الـرواتبr منح ذات طابع عـائلي واشتراكـات الضمان
االجتماعي...........................................................................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHــصــالـح الالمــركـــزيــة الــتـــابــعــة لـــلــمـــواصالت الــوطـــنــيــة - الـــضــمــان
االجتماعي..........................................................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
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 األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHديرية العامة للحرس البلدي - التعويضات واHنح اخملتلفة.........
rــتـــعــاقــدونHـــســتـــخــدمـــون اHــديـــريــة الـــعــامـــة لــلـــحــرس الــبـــلــدي - اHا
الرواتبr منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي..
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHديرية العامة للحرس البلدي - الضمان االجتماعي...................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

65.775.000

21.198.000

86.973.000

16.444.000

16.444.000

103.417.000

103.417.000

111.292.000

1.096.000

679.000

1.775.000

274.000

274.000

2.049.000

2.049.000



11 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 57 15 محر محرّم عام م عام  1437 هـ هـ
29 أكتوبر  سنة أكتوبر  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

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

12 - 31

13 - 31

13 - 33

02 - 31

03 - 31

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHـصـالح الالمركـزيـة الـتابـعـة لـلحـرس الـبلـدي - الـتـعويـضـات واHنح
اخملتلفة...............................................................................
اHـــصــالـح الالمــركـــزيــة الـــتــابـــعــة لـــلــحـــرس الــبـــلــدي - اHـــســتـــخــدمــون
اHـتعاقدونr الـرواتبr منح ذات طابع عـائلي واشتراكـات الضمان
االجتماعي...........................................................................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية التابعة للحرس البلدي - الضمان االجتماعي..
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع السابع
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الداخلية مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الداخلية واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية.....

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة العدلوزارة العدل
الفرع األولالفرع األول

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

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اHركزية - التعويضات واHنح اخملتلفة...........................

اإلدارة اHــركــزيــة - اHـســتــخــدمــون اHــتــعــاقـدونr الــرواتبr مــنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم األول

9.849.000

482.000

10.331.000

2.620.000

2.620.000

12.951.000

12.951.000

15.000.000

6.782.294.000

1.600.000

318.000

1.918.000



15 محر محرّم عام م عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1257
29 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2015 م

900.000

900.000

2.500.000

2.500.000

5.318.000

5.318.000

89.524.000

25.000.000

114.524.000

21.750.000

21.750.000

136.274.000

136.274.000

3.168.000

2.761.000

5.929.000

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

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

03 - 33

04 - 36

12 - 31

13 - 31

13 - 33

42 - 31

43 - 31

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي.......................................
مجموع القسم الثالث

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة لتسيير إقامة القضاة.....................................................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

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

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHصالح القضائية - التعويضات واHنح اخملتلفة...........................
اHصـالح الـقـضائـيـة - اHـستـخـدمـون اHـتعـاقـدونr الـرواتبr منح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح القضائية - الضمان االجتماعي.....................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني

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

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
احملاكم اإلدارية - التعويضات واHنح اخملتلفة...............................
احملـــاكم اإلداريــة - اHـــســتـــخــدمـــون اHــتـــعــاقـــدونr الــرواتـبr مــنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم األول



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 57 15 محر محرّم عام م عام  1437 هـ هـ
29 أكتوبر  سنة أكتوبر  سنة 2015 م

800.000

800.000

6.729.000

6.729.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

151.321.000

2.000.000

2.500.000

4.500.000

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

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

43 - 33

53 - 31

22 - 31

23 - 31

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

احملاكم اإلدارية - الضمان االجتماعي..........................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثالث

الفرع اجلزئي الرابعالفرع اجلزئي الرابع
الديوان اHركزي لقمع الفسادالديوان اHركزي لقمع الفساد

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

rالرواتب rتـعاقـدونHـستـخدمـون اHقع الـفـساد - اH ركـزيHالديـوان ا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............
مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الرابع
مجموع الفرع األول

الفرع الثانيالفرع الثاني
اHديرية العامةاHديرية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماجإلدارة السجون وإعادة اإلدماج

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

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

إدارة السجون - التعويضات واHنح اخملتلفة................................
إدارة الــســـجــون - اHــســـتــخـــدمــون اHــتـــعــاقــدونr الـــرواتبr مــنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم األول



15 محر محرّم عام م عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1457
29 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2015 م

500.000

500.000

5.000.000

5.000.000

397.500.000

4.000.000

401.500.000

98.500.000

98.500.000

500.000.000

500.000.000

505.000.000

656.321.000

5.000.000

5.000.000

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

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

23 - 33

32 - 31

33 - 31

33 - 33

03 - 31

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

إدارة السجون - الضمان االجتماعي..........................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

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

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
مؤسسات السجون - التعويضات واHنح اخملتلفة.........................
مؤسـسات السـجون - اHسـتخدمون اHـتعاقـدونr الرواتبr منح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

مؤسسات السجون - الضمان االجتماعي...................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع الثاني
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير العدلr حافظ األختاممجموع االعتمادات اخملصصة لوزير العدلr حافظ األختام.............

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة اHاليةوزارة اHالية
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 اHــركــزيــة - اHـســتــخــدمــون اHــتــعــاقـدونr الــرواتبr مــنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم األول
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7.560.000

113.700.000

121.260.000

126.260.000

126.260.000

126.260.000

5.000.000

2.300.000

7.300.000

1.300.000

1.300.000

414.000

414.000

9.014.000

9.014.000

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

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

03 - 36

05 - 36

02 - 31

03 - 31

03 - 33

03 - 37

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للمدرسة الوطنية للضرائب.............................................
إعانة للوكالة الوطنية Hسح األراضي.........................................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول

الفرع الثانيالفرع الثاني
اHديرية العامة للمحاسبةاHديرية العامة للمحاسبة

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

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHديرية العامة للمحاسبة - التعويضات واHنح اخملتلفة................
rالـرواتب rـتـعـاقـدونHـسـتـخـدمـون اHـديـريـة الـعـامـة لـلـمـحـاسـبـة - اHا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHديرية العامة للمحاسبة - الضمان االجتماعي..........................

مجموع القسم الثالث

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اHــديـــريــة الــعـــامــة لــلـــمــحــاســبـــة - نــفــقـــات تــســيـــيــر اجملــلـس الــوطــني
للمحاسبة...........................................................................

مجموع القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول



15 محر محرّم عام م عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1657
29 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2015 م

50.000.000

100.000.000

150.000.000

20.000.000

20.000.000

170.000.000

170.000.000

179.014.000

236.000.000

37.000.000

273.000.000

60.000.000

60.000.000

333.000.000

333.000.000

333.000.000

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

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

12 - 31

13 - 31

13 - 33

02 - 31

03 - 31

03 - 33

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHديريات اجلهوية للخزينة - التعويضات واHنح اخملتلفة..............
rالرواتب rـتعـاقـدونHـسـتخـدمـون اHـديـريات اجلـهـويـة للـخـزينـة - اHا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHديريات اجلهوية للخزينة - الضمان االجتماعي........................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع الثاني

الفرع الثالثالفرع الثالث
اHديرية العامة للجماركاHديرية العامة للجمارك

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

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHديرية العامة للجمارك - التعويضات واHنح اخملتلفة.................
rالـرواتب rــتـعــاقـدونHــسـتــخـدمـون اHـديـريــة الـعــامـة لـلــجـمـارك - اHا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHديرية العامة للجمارك - الضمان االجتماعي...........................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع الثالث
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9.000.000

8.000.000

17.000.000

2.250.000

2.250.000

19.250.000

19.250.000

174.000.000

230.000.000

404.000.000

43.500.000

43.500.000

447.500.000

447.500.000

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

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

02 - 31

03 - 31

03 - 33

12 - 31

13 - 31

13 - 33

الفرع الرابعالفرع الرابع
اHديرية العامة للضرائباHديرية العامة للضرائب

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

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHديرية العامة للضرائب - التعويضات واHنح اخملتلفة.................
rالـرواتب rـتـعــاقـدونHــسـتـخــدمـون اHــديـريـة الــعـامـة لــلـضـرائب - اHا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHديرية العامة للضرائب - الضمان االجتماعي...........................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
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 للضرائب - التعويضات واHنح اخملتلفة.............
rالرواتب rتعاقدونHستخـدمون اHصالح الالمركزيـة للضرائب - اHا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية للضرائب - الضمان االجتماعي......................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
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35.000.000

35.000.000

35.000.000

35.000.000

501.750.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

70.000.000

70.000.000

70.000.000

70.000.000

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

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

23 - 31

03 - 31

13 - 31

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
ديـار ومراكز اHالـية - اHستـخدمون اHتعـاقدونr الرواتبr منح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع الرابع

الفرع اخلامسالفرع اخلامس
اHديرية العامة لألمالك الوطنيةاHديرية العامة لألمالك الوطنية

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

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
rــتــعــاقــدونHــســتــخـــدمــون اHــديــريــة الــعـــامــة لألمالك الــوطـــنــيــة - اHا
الرواتبr منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي..
مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
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
rـتـعـاقـدونHـســتـخـدمـون اHـصـالح الالمـركـزيــة لألمالك الـوطـنـيـة - اHا
الرواتبr منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي..
مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
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2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

73.500.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

2.000.000

23.000.000

25.000.000

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

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

23 - 31

13 - 31

22 - 31

23 - 31

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
ديـار ومراكز اHالـية - اHستـخدمون اHتعـاقدونr الرواتبr منح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع اخلامس

الفرع السادسالفرع السادس
اHديرية العامة للميزانيةاHديرية العامة للميزانية

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHديريات اجلهوية للميزانيةاHديريات اجلهوية للميزانية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
rالرواتب rتـعاقدونHستـخدمون اHديريـات اجلهوية لـلميزانـية - اHا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............
مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
مـديـريــات الـبـرمـجـة ومــتـابـعـة مـيــزانـيـات الـواليـات - الــتـعـويـضـات
واHنح اخملتلفة......................................................................
مـديـريـات الـبـرمـجـة ومـتـابـعـة مـيـزانـيـات الـواليـات - اHـسـتـخـدمـون
اHـتعاقدونr الـرواتبr منح ذات طابع عـائلي واشتراكـات الضمان
االجتماعي...........................................................................
مجموع القسم األول
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500.000

500.000

25.500.000

25.500.000

26.500.000

2.740.000

2.740.000

2.740.000

2.740.000

2.740.000

1.242.764.000

4.926.000

8.044.000

12.970.000

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

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

23 - 33

03 - 31

02 - 31

03 - 31

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

مــديـــريــات الــبـــرمــجـــة ومــتـــابــعـــة مــيــزانـــيــات الـــواليــات - الـــضــمــان
االجتماعي..........................................................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع السادس

الفرع السابعالفرع السابع
اHفتشية العامة للماليةاHفتشية العامة للمالية
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHفتشـية العـامة للمـالية - اHـستخدمـون اHتعـاقدونr الرواتبr منح
ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي......................
مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع السابع
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير اHاليةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير اHالية.................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الصناعة واHناجموزارة الصناعة واHناجم

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 - التعويضات واHنح اخملتلفة..............................
اإلدارة اHــركــزيــة - اHـســتــخــدمــون اHــتــعــاقـدونr الــرواتبr مــنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم األول
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1.232.000

1.232.000

22.347.000

6.251.000

1.584.000

14.577.000

44.759.000

58.961.000

58.961.000

9.832.000

29.452.000

39.284.000

2.458.000

2.458.000

41.742.000

41.742.000

100.703.000

100.703.000

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

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

03 - 33

01 - 36

02 - 36

03 - 36

09 - 36

12 - 31

13 - 31

13 - 33

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي........................................

مجموع القسم الثالث

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار..................................

إعانة Hراكز التسهيل للمؤسسات الصغيرة واHتوسطة................
إعانة للوكالة الوطنية لتطوير اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة.....
إعانة للديوان الوطني للقياسة القانونية...................................

مجموع القسم السادس

مجموع العنوان الثالث

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 - التعويضات واHنح اخملتلفة....
rـتــعـاقـدونHــسـتــخـدمــون اHـصــالح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـدولـة - اHا
الرواتبr منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي..

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي..............

مجموع القسم الثالث

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الصناعة واHناجممجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الصناعة واHناجم.................
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2.393.000

2.548.000

4.941.000

598.000

598.000

5.539.000

5.539.000

20.222.000

24.213.000

44.435.000

5.056.000

5.056.000

49.491.000

49.491.000

55.030.000

55.030.000

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

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

02 - 31

03 - 31

03 - 33

12 - 31

13 - 31

13 - 33

وزارة الطاقةوزارة الطاقة
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 - التعويضات واHنح اخملتلفة..............................
اإلدارة اHــركــزيــة - اHـســتــخــدمــون اHــتــعــاقـدونr الــرواتبr مــنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي........................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
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 - التعويضات واHنح اخملتلفة....
rـتــعـاقـدونHــسـتــخـدمــون اHـصــالح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـدولـة - اHا
الرواتبr منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي..
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي..............
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزيرمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الطاقةالطاقة................................
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اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

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

02 - 31

03 - 31

03 - 33

01 - 36

02 - 36

12 - 31

13 - 31

وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين
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 - التعويضات واHنح اخملتلفة..............................
اإلدارة اHــركــزيــة - اHـســتــخــدمــون اHــتــعــاقـدونr الــرواتبr مــنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي........................................
مجموع القسم الثالث

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

اإلدارة اHـركـزيـة - إعــانـة لـسـيـر اHـركــز الـوطـني لـتـجــهـيـز مـعـطـوبي
وضحايا حرب التحرير الوطني وذوي احلقوق..........................
اإلدارة اHركزية - إعانة لسير اHتحف الوطني للمجاهد...............
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
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 - التعويضات واHنح اخملتلفة....
rـتــعـاقـدونHــسـتــخـدمــون اHـصــالح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـدولـة - اHا
الرواتبr منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي..
مجموع القسم األول

5.219.000

5.379.000

10.598.000

1.305.000

1.305.000

5.667.000

4.315.000

9.982.000

21.885.000

21.885.000

19.740.000

6.755.000

26.495.000
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4.935.000

31.430.000

31.430.000

31.430.000

53.315.000

53.315.000

2.500.000

2.500.000

5.000.000

1.000.000

12.000.000

13.000.000

18.000.000

18.000.000

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

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

13 - 33

02 - 31

03 - 31

01 - 36

09 - 36

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي..............

مجموع القسم الثالث

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزيرمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير اجملاهديناجملاهدين.............................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة التجارةوزارة التجارة
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 - التعويضات واHنح اخملتلفة..............................
اإلدارة اHــركــزيــة - اHـســتــخــدمــون اHــتــعــاقـدونr الــرواتبr مــنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................

مجموع القسم األول
القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للوكالة الوطنية لترقية التجارة اخلارجية.........................
إعانة للمركز اجلزائري Hراقبة النوعية والتوضيب والرزم..........

مجموع القسم السادس

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول
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122.000.000

4.000.000

126.000.000

126.000.000

126.000.000

7.000.000

2.000.000

9.000.000

9.000.000

9.000.000

153.000.000

153.000.000

9.466.000

6.007.000

15.473.000

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

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

12 - 31

13 - 31

22 - 31

23 - 31

02 - 31

03 - 31

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 - التعويضات واHنح اخملتلفة..............
rالرواتب rـتعـاقـدونHـسـتـخدمـون اHديـريـات الوالئـيـة للـتـجارة - اHا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............
مجموع القسم األول
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 - التعويضات واHنح اخملتلفة..............
rالرواتب rـتـعـاقـدونHـسـتـخدمـون اHـديريـات اجلـهـويـة لـلتـجـارة - اHا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............
مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزيرمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التجارةالتجارة..............................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليديةوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية
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 - التعويضات واHنح اخملتلفة..............................
اإلدارة اHــركــزيــة - اHـســتــخــدمــون اHــتــعــاقـدونr الــرواتبr مــنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم األول
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2.366.000

2.366.000

1.766.000

1.419.000

3.036.000

2.213.000

3.000.000

3.064.000

1.253.000

15.751.000

33.590.000

33.590.000

12.000.000

12.000.000

12.000.000

12.000.000

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

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

03 - 33

01 - 36

02 - 36

03 - 36

04 - 36

05 - 36

06 - 36

07 - 36

13 - 31

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي........................................

مجموع القسم الثالث

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

اإلدارة اHركزية - إعانة للديوان الوطني للسياحة.......................
اإلدارة اHركزية - إعانة للمدرسة الوطنية العليا للسياحة............
اإلدارة اHــركــزيــة - إعـــانـــة لــلـــمــعــهــد الـوطــنـي لــلــفــنــدقــة والــســيــاحـة
بتيزي وزو.........................................................................
اإلدارة اHـــركــزيــة - إعـــانــة لـــلــمــعـــهــد الــوطـــني لــلـــفــنـــدقــة والــســـيــاحــة
ببوسعادة............................................................................
اإلدارة اHــــركــــزيــــة - إعــــانــــة لــــلــــمــــركـــــز الــــوطــــني لــــتــــنــــمــــيــــة اHــــوارد
البيولوجية.........................................................................
اإلدارة اHركزية - إعانة للمحافظة الوطنية للساحل.....................
اإلدارة اHركزية - إعانة للوكالة الوطنية للتغيرات اHناخية..........

مجموع القسم السادس

مجموع العنوان الثالث

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

rـتــعـاقـدونHــسـتــخـدمــون اHـصــالح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـدولـة - اHا
الرواتبr منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي..

مجموع القسم األول

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثاني
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8.673.000

21.609.000

30.282.000

2.168.000

2.168.000

32.450.000

32.450.000

78.040.000

78.040.000

14.979.000

2.356.000

17.335.000

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

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

22 - 31

23 - 31

23 - 33

02 - 31

03 - 31

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 - التعويضات واHنح اخملتلفة...............
rالرواتب rـتـعـاقـدونHـسـتـخـدمـون اHـصـالح الالمـركـزيـة لـلـبـيـئة - اHا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية للبيئة - الضمان االجتماعي.........................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع األول
مـجموع االعـتمـادات اخملصصـة لوزيرمـجموع االعـتمـادات اخملصصـة لوزير التـهيـئة العـمرانـية والسـياحةالتـهيـئة العـمرانـية والسـياحة
والصناعة التقليديةوالصناعة التقليدية.............................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الفالحة والتنمية الريفية - سابقاوزارة الفالحة والتنمية الريفية - سابقا
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 - التعويضات واHنح اخملتلفة..............................
اإلدارة اHــركــزيــة - اHـســتــخــدمــون اHــتــعــاقـدونr الــرواتبr مــنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم األول
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3.945.000

3.945.000

1.800.000

47.677.000

15.000.000

2.142.000

6.163.000

17.100.000

89.882.000

111.162.000

111.162.000

111.162.000

2.178.000

2.010.000

4.188.000

545.000

545.000

4.733.000

4.733.000

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

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

03 - 33

34 - 36

51 - 36

71 - 36

94 - 36

95 - 36

97 - 36

02 - 31

03 - 31

03 - 33

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي........................................
مجموع القسم الثالث

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانات Hراكز التكوين واإلرشاد الفالحي....................................
إعانات للمعاهد التقنية لإلنتاج النباتي....................................
إعـانـة للمحافظة السامية لتنمية السهوب.................................
إعـانـة حملافظة تنمية الفالحة في اHناطق الصحراوية...................
إعانة للمركز الوطني Hراقبة البذور والشتائل واHصادقة عليها....
إعانة للمعهد التقني لتربية احليوانات......................................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
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 - التعويضات واHنح اخملتلفة...................
اHـديرية الـعامـة للغـابات - اHسـتخـدمون اHتـعاقـدونr الرواتبr منح
ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي......................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHديرية العامة للغابات - الضمان االجتماعي.............................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
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اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

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

12 - 31

13 - 31

13 - 33

12 - 35

11 - 37

03 - 31

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 - التعويضات واHنح اخملتلفة.................
rالـرواتب rــتـعـاقــدونHـســتـخــدمـون اHـصــالح الالمـركــزيـة لــلـغـابــات - اHا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية للغابات - الضمان االجتماعي...........................
مجموع القسم الثالث

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

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
مــجــــمــوع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصـــة لــــوزيـــر الــــفالحــــة والـــتــــنـــمــــيـــةمــجــــمــوع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصـــة لــــوزيـــر الــــفالحــــة والـــتــــنـــمــــيـــة
الريفية - سابقاالريفية - سابقا.......................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الصيد البحري واHوارد الصيدية - سابقاوزارة الصيد البحري واHوارد الصيدية - سابقا

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 اHـركـزيـة - اHسـتـخدمـون اHـتـعاقـدونr الـرواتبr مـنح ذات طابع
عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي........................................
مجموع القسم األول

132.750.000

52.733.000

185.483.000

33.188.000

33.188.000

70.808.000

70.808.000

83.790.000

83.790.000

373.269.000

373.269.000

378.002.000

489.164.000

2.495.000

2.495.000
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اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

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

05 - 36

06 - 36

07 - 36

08 - 36

09 - 36

03 - 44

02 - 31

03 - 31

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانات Hدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية اHائيات.......

إعـانـة للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية اHائيات..........

إعـانـة للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية اHائيات بوهران..
إعـانـة للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية اHائيات بالقل.....
إعــانـة لـلــمـخـبــر الـوطـنـي Hـراقـبـة وحتــلـيل مــنـتـوجــات الـصـيــد الـبـحـري
وتربية اHائيات ونظافة األوساط...............................................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

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

مــسـاهـمـة فـي اHـركـز الــوطـني لـلــبـحث والـتــنـمـيــة في الـصـيــد الـبـحـري
وتربية اHائيات..........................................................................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مـــجـــمـــوع االعـــتـــمـــادات اخملـــصــــصـــة لـــوزيـــر الـــصـــيـــد الـــبـــحـــري واHـــواردمـــجـــمـــوع االعـــتـــمـــادات اخملـــصــــصـــة لـــوزيـــر الـــصـــيـــد الـــبـــحـــري واHـــوارد
الصيدية - سابقاالصيدية - سابقا.....................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة النقلوزارة النقل
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 - التعويضات واHنح اخملتلفة..................................
اإلدارة اHـركـزيـة - اHسـتـخدمـون اHـتـعاقـدونr الـرواتبr مـنح ذات طابع
عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي........................................
مجموع القسم األول

7.732.000

3.298.000

1.539.000

1.400.000

440.000

14.409.000

16.904.000

21.013.000

21.013.000

21.013.000

37.917.000

37.917.000

37.917.000

2.748.000

2.557.500

5.305.500
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687.000

687.000

5.992.500

5.992.500

19.941.600

13.264.500

33.206.100

4.984.400

4.984.400

38.190.500

38.190.500

44.183.000

44.183.000

7.495.200

3.154.500

10.649.700

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

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

03 - 33

12 - 31

13 - 31

13 - 33

02 - 31

03 - 31

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي.............................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
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 - التعويضات واHنح اخملتلفة........
rـــتــعــاقــدونHــســتـــخــدمــون اHــصــالـح الالمــركــزيـــة الــتــابـــعــة لــلــدولـــة - اHا
الرواتبr منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي......
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي...................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير النقلمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير النقل......................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية

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 - التعويضات واHنح اخملتلفة..................................
اإلدارة اHـركـزية - اHـسـتـخـدمـون اHتـعـاقـدونr الـرواتبr مـنح ذات طابع
عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي........................................
مجموع القسم األول
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1.873.800

1.873.800

23.598.000

3.342.000

2.554.500

7.375.500

19.041.000

7.080.000

14.371.500

3.316.500

1.453.500

1.245.000

1.701.000

85.078.500

97.602.000

97.602.000

75.873.748

18.385.315

94.259.063

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

03 - 33

35 - 36

39 - 36

45 - 36

49 - 36

51 - 36

53 - 36

58 - 36

59 - 36

60 - 36

61 - 36

62 - 36

12 - 31

13 - 31

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي............................................
مجموع القسم الثالث

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانات للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية......
إعانة للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وحتسY مستواهم.
إعانة للمعهد الوطني للبحث في التربية.......................................
إعانة للديوان الوطني حملو األمية وتعليم الكبار..............................
إعانة للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.............................
إعانة Hركز التموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية..........
إعانة للديوان الوطني لالمتحانات واHسابقات...............................
إعانة للمركز الوطني للوثائق البيداغوجية....................................
إعانة للمرصد الوطني للتربية والتكوين.......................................
إعانة للمركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت............
إعــانــة لــلــديــوان الــوطــني إلدمــاج االبــتــكــارات الــبــيــداغــوجــيــة وتــنــمــيـة
تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في التربية..................................

مجموع القسم السادس

مجموع العنوان الثالث

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 - التعويضات واHنح اخملتلفة........
rــتــعــاقــدونHـــســتــخــدمـــون اHــصـــالح الالمــركـــزيــة الــتــابــعـــة لــلــدولــة - اHا
الرواتبr منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.....

مجموع القسم األول

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )
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18.968.437

18.968.437

113.227.500

113.227.500

1.447.762.192

1.944.867.260

72.024.858

1.944.569.428

5.409.223.738

361.940.548

18.006.214

379.946.762

5.789.170.500

5.789.170.500

6.000.000.000

6.000.000.000

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

13 - 33

22 - 31

23 - 31

32 - 31

33 - 31

23 - 33

33 - 33

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي..................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
مؤسسات التعليم األساسي والثانوي والتقنيمؤسسات التعليم األساسي والثانوي والتقني

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHـصـالح الالمـركـزيـة الـتـابـعـة لـلـدولـة - مـؤسـسـات الـتـعـلـيم األسـاسي -
التعويضات واHنح اخملتلفة........................................................
اHـصـالح الالمـركـزيـة الـتـابـعـة لـلـدولـة - مـؤسـسـات الـتـعـلـيم األسـاسي -
اHــــســـــتـــــخــــدمـــــون اHــــتـــــعـــــاقــــدونr الـــــرواتـبr مــــنـح ذات طــــابـع عــــائـــــلي
واشتراكات الضمان االجتماعي.................................................
اHــصـالح الـالمـركــزيــة الـتــابــعـة لــلــدولـة - مــؤســســات الـتــعــلـيم الــثــانـوي
والتقني - التعويضات واHنح اخملتلفة.........................................
اHــصـالح الـالمـركــزيــة الـتــابــعـة لــلــدولـة - مــؤســســات الـتــعــلـيم الــثــانـوي
والتقني - اHسـتخدمون اHتعاقدونr الرواتبr منح ذات طابع عائلي
واشتراكات الضمان االجتماعي.................................................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHـصـالح الالمـركـزيـة الـتـابـعـة لـلـدولـة - مـؤسـسـات الـتـعـلـيم األسـاسي -
الضمان االجتماعي......................................................................
اHــصـالح الـالمـركــزيــة الـتــابــعـة لــلــدولـة - مــؤســســات الـتــعــلـيم الــثــانـوي
والتقني - الضمان االجتماعي...................................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزيرة التربية الوطنيةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزيرة التربية الوطنية.....................

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )
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2.254.000

2.716.000

4.970.000

563.000

563.000

5.533.000

5.533.000

11.110.000

10.439.000

21.549.000

2.778.000

2.778.000

24.327.000

24.327.000

29.860.000

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

02 - 31

03 - 31

03 - 33

22 - 31

23 - 31

23 - 33

وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
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 - التعويضات واHنح اخملتلفة..............................
اإلدارة اHــركــزيــة - اHـســتــخــدمــون اHــتــعــاقـدونr الــرواتبr مــنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي........................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

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 - التعويضات واHنح اخملتلفة............
rالرواتب rـتعاقدونHـستخدمون اHـصالح الالمركزية لـلتشغيل - اHا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية للتشغيل - الضمان االجتماعي......................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول

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

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

22 - 31

23 - 31

23 - 33

12 - 31

13 - 31

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 اHــركـزيــة لـلــمـفــتـشــيـة الــعـامــة لـلــعـمل - الــتـعــويـضــات واHـنح
اخملتلفة...............................................................................
اإلدارة اHـــركـــزيــــة لـــلـــمــــفـــتـــشــــيـــة الـــعـــامــــة لـــلـــعــــمل - اHـــســــتـــخـــدمـــون
اHـتعاقدونr الـرواتبr منح ذات طابع عـائلي واشتراكـات الضمان
االجتماعي...........................................................................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية للمفتشية العامة للعمل - الضمان االجتماعي...

مجموع القسم الثالث

مجموع العنوان الثالث

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

اHصـالح الالمركزية التابـعة للمفتشـية العامة للـعمل - التعويضات
واHنح اخملتلفة......................................................................
اHصالح الالمركزية التابـعة للمفتشية العامة للعمل - اHستخدمون
اHـتعاقدونr الـرواتبr منح ذات طابع عـائلي واشتراكـات الضمان
االجتماعي...........................................................................

مجموع القسم األول

523.000

261.000

784.000

131.000

131.000

915.000

915.000

13.116.000

22.830.000

35.946.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )



15 محر محرّم عام م عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3657
29 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

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

13 - 33

02 - 31

03 - 31

03 - 33

01 - 36

02 - 36

03 - 36

05 - 36

06 - 36

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHــصـالح الالمــركـزيـة الـتــابـعـة لـلــمـفـتـشــيـة الـعــامـة لـلـعــمل - الـضـمـان
االجتماعي............................................................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع الثاني
مــجـمـوع االعـتــمـادات اخملـصـصــة لـوزيـر الـعــمل والـتـشـغــيل والـضـمـانمــجـمـوع االعـتــمـادات اخملـصـصــة لـوزيـر الـعــمل والـتـشـغــيل والـضـمـان
االجتماعياالجتماعي............................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الثقافةوزارة الثقافة
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 - التعويضات واHنح اخملتلفة..............................

اإلدارة اHــركــزيــة - اHــســـتــخــدمــون اHــتــعـــاقــدونr الــرواتبr مــنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................

مجموع القسم األول
القسم الثالثالقسم الثالث

اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية
اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي.........................................
مجموع القسم الثالث

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانات للمعهد الوطني العالي للموسيقى واHعاهد اجلهوية للتكوين
اHوسيقي.............................................................................
إعانة للمكتبة الوطنية اجلزائرية...............................................
إعانة للمعهد العالي Hهن فنون العرض والسمعي البصري.............
إعانات للمدرسة العليا واHدارس اجلهوية للفنون اجلميلة..............
إعانة لقصر الثقافة مفدي زكريا................................................

3.279.000

3.279.000

39.225.000

39.225.000

40.140.000

70.000.000

4.100.000

6.400.000

10.500.000

1.100.000

1.100.000

25.500.000

9.000.000

2.600.000

16.000.000

6.900.000



37 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 57 15 محر محرّم عام م عام  1437 هـ هـ
29 أكتوبر  سنة أكتوبر  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

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

08 - 36

09 - 36

10 - 36

11 - 36

12 - 36

14 - 36

15 - 36

17 - 36

19 - 36

20 - 36

21 - 36

22 - 36

23 - 36

24 - 36

25 - 36

26 - 36

27 - 36

28 - 36

29 - 36

12 - 31

13 - 31

إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لألهقار........................

إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للطاسيلي....................
إعانات للمتاحف العمومية الوطنية.........................................
إعانات لدور الثقافة................................................................
إعانات للمؤسسات السينماتوغرافية........................................
إعانة لديوان حماية وادي ميزاب وترقيته.................................
إعانة Hركز الثقافة والفنون لقصر الرياس.................................
إعانة للمركز الوطني للمخطوطات...........................................
إعانات للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية..........................
إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تيدكلت..
إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لألطلس الصحراوي.......
إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف.......................
إعانة للمركز الوطني للكتاب...................................................
إعانة للمدرسة الوطنية حلفظ وترميم األمالك الثقافية................
إعانة للوكالة الوطنية للقطاعات احملفوظة..................................
إعانة Hركز التفـسير ذي الطابع اHتحفي للباس اجلزائري التقليدي
واHـــمـــارســـات الـــشـــعـــبـــيـــة في إطـــار إحـــيـــاء األعـــيـــاد واHـــنـــاســـبـــات
اإلسالمية............................................................................
إعانة لقصر الثقافة (إمامة)......................................................
.................Yبني بالطHإعانة للمركز اجلزائري للتراث الثقافي ا
إعانة لقصر الثقافة بسكيكدة...................................................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
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 - التعويضات واHنح اخملتلفة....
اHــصــالح الالمــركـزيــة الــتــابـعــة لــلـدولــة-اHــســتـخــدمــون اHـتــعــاقـدون-
الرواتبr منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي..
مجموع القسم األول

18.000.000

7.000.000

30.000.000

96.000.000

11.000.000

1.000.000

2.900.000

2.700.000

90.000.000

3.000.000

3.700.000

7.200.000

700.000

700.000

1.100.000

2.000.000

2.300.000

1.500.000

3.200.000

344.000.000

355.600.000

355.600.000

16.400.000

23.900.000

40.300.000



15 محر محرّم عام م عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3857
29 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

العناويــنالعناويــنرقم األبوابرقم األبواب

11 - 33

02 - 31

03 - 31

03 - 33

08 - 36

09 - 36

10 - 36

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي.......................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الثقافةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الثقافة........................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اHرأةوزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اHرأة

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 - التعويضات واHنح اخملتلفة......................................
اإلدارة اHــركــزيــة - اHــســتــخــدمــون اHـتــعــاقــدونr الــرواتبr مــنح ذات طــابع
عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.............................................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي.................................................
مجموع القسم الثالث

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة Hؤسسة دار الرحمة ببئر خادم..................................................

إعانة Hؤسسة دار الرحمة بقسنطينة.................................................

إعانة Hؤسسة دار الرحمة بوهران.....................................................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

4.100.000

4.100.000

44.400.000

44.400.000

400.000.000

400.000.000

2.969.000

3.094.000

6.063.000

742.000

742.000

8.548.000

3.543.000

4.785.000

16.876.000

23.681.000

23.681.000

االعتمادات اخملصصة االعتمادات اخملصصة ( دج )( دج )



39 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 57 15 محر محرّم عام م عام  1437 هـ هـ
29 أكتوبر  سنة أكتوبر  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

العناويــنالعناويــنرقم األبوابرقم األبواب

12 - 31

13 - 31

13 - 33

02 - 31

03 - 31

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 - التعويضات واHنح اخملتلفة...........
اHـــصـــالح الالمـــركـــزيــة الـــتـــابــعـــة لـــلـــدولــة - اHـــســـتــخـــدمـــون اHــتـــعـــاقــدون-
الرواتبr منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي........
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي.....................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مــجـــمـــوع االعــتـــمـــادات اخملــصـــصـــة لــوزيـــرة الـــتــضـــامن الـــوطـــني واألســرةمــجـــمـــوع االعــتـــمـــادات اخملــصـــصـــة لــوزيـــرة الـــتــضـــامن الـــوطـــني واألســرة
وقضايا اHرأةوقضايا اHرأة.............................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العالقات مع البرHانوزارة العالقات مع البرHان

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 - التعويضات واHنح اخملتلفة.....................................
اإلدارة اHـركــزيـة - اHــســتـخــدمـون اHــتـعــاقـدونr الــرواتبr مــنح ذات طـابع
عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...........................................
مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير العالقات مع البرHانمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير العالقات مع البرHان...................

16.085.000

17.079.000

33.164.000

4.021.000

4.021.000

37.185.000

37.185.000

60.866.000

60.866.000

2.002.000

1.250.000

3.252.000

3.252.000

3.252.000

3.252.000

3.252.000

االعتمادات اخملصصة  ( دج )االعتمادات اخملصصة  ( دج )



15 محر محرّم عام م عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4057
29 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

العناويــنالعناويــنرقم األبوابرقم األبواب

02 - 31

03 - 31

03 - 33

02 - 36

04 - 36

05 - 36

06 - 36

07 - 36

08 - 36

09 - 36

10 - 36

11 - 36

12 - 36

13 - 36

وزارة الصحة والسكان وإصالح اHستشفياتوزارة الصحة والسكان وإصالح اHستشفيات
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 - التعويضات واHنح اخملتلفة.....................................
اإلدارة اHـركــزيـة - اHــســتـخــدمـون اHــتـعــاقـدونr الــرواتبr مــنح ذات طـابع
عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...........................................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي...............................................
مجموع القسم الثالث

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية.............................................

إعانة للمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة العمومية..............
إعانة للمخبر الوطني Hراقبة اHنتجات الصيدالنية...........................
إعانة للوكالة الوطنية للدم..............................................................
إعانة للمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي......................
إعانة للمركز الوطني لليقظة بخصوص األدوية والعتاد الطبي............
إعانة للمركز الوطني لعلم السموم...................................................
إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي.........................
إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابالت..............................
إعانات Hعاهد التكوين شبه الطبي...................................................
إعانة Hدرسة التكوين شبه الطبي باألغواط......................................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث

5.532.000

4.341.000

9.873.000

1.547.000

1.547.000

6.500.000

7.600.000

4.500.000

10.500.000

3.900.000

1.800.000

2.100.000

76.000.000

9.800.000

12.200.000

3.200.000

138.100.000

149.520.000

االعتمادات اخملصصة  ( دج )االعتمادات اخملصصة  ( دج )



41 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 57 15 محر محرّم عام م عام  1437 هـ هـ
29 أكتوبر  سنة أكتوبر  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

العناويــنالعناويــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 46

12 - 31

13 - 31

13 - 33

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

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

مـساهـمـة الـدولة في نـفـقـات تسـيـير اHـؤسـسـات العـمـوميـة االسـتـشفـائـية
واHــؤســسـات الــعــمــومـيــة لــلــصـحــة اجلــواريــة واHـؤســســات االســتـشــفــائــيـة
اHتخصصة واHراكز االستشفائية اجلامعية........................................

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 - التعويضات واHنح اخملتلفة...........
rتعاقدون-الرواتبHستـخدمون اHصالح الالمركزية التـابعة للدولة - اHا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي......................

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي.....................

مجموع القسم الثالث

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

مجموع الفرع األول

مــــجـــمــــوع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصـــة لــــوزيــــر الـــصــــحـــة والــــســــكـــان وإصالحمــــجـــمــــوع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصـــة لــــوزيــــر الـــصــــحـــة والــــســــكـــان وإصالح
اHستشفياتاHستشفيات...............................................................................

5.288.613.000

5.288.613.000

5.288.613.000

5.438.133.000

24.893.000

30.750.000

55.643.000

6.224.000

6.224.000

61.867.000

61.867.000

5.500.000.000

5.500.000.000

االعتمادات اخملصصة  ( دج )االعتمادات اخملصصة  ( دج )



15 محر محرّم عام م عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4257
29 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

العناويــنالعناويــنرقم األبوابرقم األبواب

02 - 31

03 - 31

03 - 33

01 - 36

02 - 36

03 - 36

05 - 36

06 - 36

07 - 36

21 - 36

41 - 36

وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة
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 - التعويضات واHنح اخملتلفة.....................................

اإلدارة اHـركــزيـة - اHــســتـخــدمـون اHــتـعــاقـدونr الــرواتبr مــنح ذات طـابع
عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...........................................

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي...............................................

مجموع القسم الثالث

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة والشبيبة...............

إعانة للثانوية الرياضية الوطنية بدرارية........................................

إعانة للمركز الوطني لطب الرياضة.................................................

إعانات Hراكز التجمع وحتضير اHواهب والنخبة الرياضية.................

إعانات للمدارس الرياضية الوطنية واجلهوية اHتخصصة...................

إعانة للمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها..........................

إعانات لدواوين مؤسسات الشباب للوالية........................................

إعانات لدواوين اHركبات اHتعددة الرياضات في الواليات...................

مجموع القسم السادس

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

14.958.000

5.683.000

20.641.000

3.739.000

3.739.000

14.226.000

8.080.000

1.099.000

1.962.000

9.669.000

7.767.000

420.836.000

261.789.000

725.428.000

749.808.000

749.808.000

االعتمادات اخملصصة  ( دج )االعتمادات اخملصصة  ( دج )



43 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 57 15 محر محرّم عام م عام  1437 هـ هـ
29 أكتوبر  سنة أكتوبر  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

العناويــنالعناويــنرقم األبوابرقم األبواب

12 - 31

13 - 31

13 - 33

02 - 31

03 - 31

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 - التعويضات واHنح اخملتلفة...........
اHـــصـــالح الالمـــركـــزيــة الـــتـــابــعـــة لـــلـــدولــة - اHـــســـتــخـــدمـــون اHــتـــعـــاقــدون-
الرواتبr منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي........
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي.....................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشباب والرياضةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشباب والرياضة.......................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة االتصالوزارة االتصال
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 - التعويضات واHنح اخملتلفة.....................................

اإلدارة اHـركــزيـة - اHــســتـخــدمـون اHــتـعــاقـدونr الــرواتبr مــنح ذات طـابع
عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...........................................

مجموع القسم األول

202.291.000

103.579.000

305.870.000

44.322.000

44.322.000

350.192.000

350.192.000

1.100.000.000

1.100.000.000

961.000

2.518.000

3.479.000

االعتمادات اخملصصة  (دج)االعتمادات اخملصصة  (دج)



15 محر محرّم عام م عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4457
29 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

العناويــنالعناويــنرقم األبوابرقم األبواب

03 - 33

02 - 31

03 - 31

03 - 33

02 - 36

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي...............................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير االتصالمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير االتصال.....................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

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 - التعويضات واHنح اخملتلفة.....................................
اإلدارة اHـركــزيـة - اHــســتـخــدمـون اHــتـعــاقـدونr الــرواتبr مــنح ذات طـابع
عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...........................................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي...............................................
مجموع القسم الثالث

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال باجلزائر..

مجموع القسم السادس

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

240.000

240.000

3.719.000

3.719.000

3.719.000

3.719.000

2.365.000

5.574.000

7.939.000

592.000

592.000

3.081.000

3.081.000

11.612.000

11.612.000

االعتمادات اخملصصة  (دج)االعتمادات اخملصصة  (دج)



45 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 57 15 محر محرّم عام م عام  1437 هـ هـ
29 أكتوبر  سنة أكتوبر  سنة 2015 م

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

العناويــنالعناويــنرقم األبوابرقم األبواب

12 - 31

13 - 31

13 - 33

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 - التعويضات واHنح اخملتلفة...........
اHـــصـــالح الالمـــركـــزيــة الـــتـــابــعـــة لـــلـــدولــة - اHـــســـتــخـــدمـــون اHــتـــعـــاقــدون-
الرواتبr منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي........
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي.....................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مــجــمـوع االعــتـمــادات اخملــصـصــة لـوزيــرة الــبـريــد وتـكــنــولـوجــيـات اإلعالممــجــمـوع االعــتـمــادات اخملــصـصــة لـوزيــرة الــبـريــد وتـكــنــولـوجــيـات اإلعالم
واالتصالواالتصال...................................................................................

16.019.000

22.917.000

38.936.000

4.005.000

4.005.000

42.941.000

42.941.000

54.553.000

54.553.000

االعتمادات اخملصصة  (دج)االعتمادات اخملصصة  (دج)

- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــؤرخ فـي 25 رجــب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعـدلHا rأعضـاء احلكومة Yتضمــن تعـيH2015 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 98 -227
اHــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اHــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واHــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزr اHـعـدّل

   rتممHوا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :
اHــاداHــادّة األولى : ة األولى :  يـــلـــــغـى مـن مـــيـــزانــيـــة ســـنـــــة 2015
اعــــــــتـــــــمـــــــــاد دفـــع قــــــــدره ســـــــبـــــــعــــــــون مـــــــلـــــــيــــــــــار ديـــــــنــــــــار
(70.000.000.000 دج)  مقيّـــد فــي النفـــقــات ذات الطابـع
الـــنــــهــــائي (اHــــنـــصـــــوص عــــلـــيـــهـــــا فــي  األمـــر رقم 01-15
اHؤرخ في 7 شوّال عام 1436 اHوافق 23 يوليو سنة 2015
واHـتـضــمن قـانـون اHـالــيـة الـتـكـمــيـلي لـسـنـة 2015)  طــبـقـا

للجدول "أ" اHلحق بهذا اHرسوم.

مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 15-275 مــؤرخ في  مــؤرخ في 8 مـــحـــر مـــحـــرّم عــامم عــام
1437 اHـــــوافــق  اHـــــوافــق 22 أكـــــتــــــوبـــــر ســــــنـــــة  أكـــــتــــــوبـــــر ســــــنـــــة r2015 يــــــعــــــــدلr يــــــعــــــــدل

تـوزيـــع نـفـقـــات مـيـزانـيــة الـدولـة لـلـتـجـهـيـز لـسـنةتـوزيـــع نـفـقـــات مـيـزانـيــة الـدولـة لـلـتـجـهـيـز لـسـنة
r2015 حسب كـل قطـاع.r حسب كـل قطـاع.

ــــــــــــــــــــ
rإنّ الوزير األول

rاليةHبناء على تقرير وزير ا  -
-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورr ال ســيـــمــا اHــادتــان 85 - 3

rو125 (الفقرة 2) منه
-  و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 -17 اHــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلـق

 rتمّمHعدّل واHا rاليةHا Yبقوان
- و�ـــقـــتــضـى األمــر رقم 15-01 اHــؤرخ في 7 شــوّال
عـام 1436 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2015 واHـتـضـمن قـانون

r2015 الية التكميلي لسنةHا



15 محر محرّم عام م عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4657
29 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2015 م

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

r2015 الية التكميلي لسنةHا

- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ــقــتـــضـــــــى اHــرســـــــوم الــتــنــفــيــــــذي  رقـــــم
15 - 221 اHــــــــــــؤرخ فــــي 2  ذي الــــــــقـــــــــعـــــــــــدة عـــــــــــام 1436

اHــوافــــق 17  غــشـــت سـنــــة 2015 واHـتــضـمـــن تـوزيــــع
االعـــتــــمـــــــادات اخملــــصـــصــــــة لــــوزيــــــر اHــــــوارد اHــــائـــيـــــة
والبيئـــة مـــن مـيزانيـــة التسـييــــر �وجـــــب قانــــون

r2015 اليـــة التكميلـــي لسنـــةHا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى :  ة األولى :  يــــلــــغـى مـن مــــيــــزانـــيــــة ســـــنـــة 2015
اعتمـاد قــدره أربـعة ماليY وخمسـمائة وأربعة وثالثون
ألـفا وسـتـمائـة وخـمسـة وعـشــرون ديـنارا (4.534.625 دج)
مـــقـــيّــــد فـي مـــيـــزانــــيــــة تـــســـيـــيـــــر وزارة اHـــوارد اHـــائـــيـــة
والــبـــيـــئـــة وفي الـــبــاب رقم 37-06 الـــذي عـــنــوانه "اإلدارة
اHـركــزيـة - حـمــايـة اHــنـشـآت االســتـراتـيــجـيــة - مـخـصص

مالي �نح للجزائرية للمياه".

اHــاداHــادّة ة 2 :  :  يـخــصـص Hـيـزانـيـة ســنـة 2015  اعـتــمـاد
قــــدره أربـعــة ماليــY وخـمــسـمــائـة وأربــعــة وثالثـون ألــفـا
وســــتــــمـــائــــة وخـــمــــســـة وعــــشـــرون ديــــنـــارا (4.534.625 دج)
يـــقـــيّـــــد فــي مـــيـــزانــيـــة تـــســيـــيـــر  وزارة اHــوارد اHـــائـــيــة
والــبــيــئـة وفـي األبـواب اHــبــيــنـة فـي اجلـدول اHــلــحق بــهـذا

اHرسوم.

اHـــــاداHـــــادّة ة 3 : : يــــكـــلـــــــف وزيـــــــــر اHــــالــــيـــــــــة  ووزيــــــر
rكـــل فـــيـــمــــــا يـــخـــــصّـــه rـــائـــيــــــة والـــبـــيـــئــــــةHــــــوارد اHا
بــــتــــنــــفــــيـــــــذ هـــــــــذا اHــــرســـــــــوم الـــــــذي يــــنـــــشــــــــر فــــي
اجلــــريـــــــدة الــــرّســــمـــيّــــــــة لــــلــــجــــمـــهــــوريّــــــــة اجلــــزائــــريّــــــة

الدّ�قراطيّــــة الشّعبيّــــة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 8 مـــحـــرّم عـــام 1437 اHــوافق 22
أكتوبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

2 :   :  يــخـــصص Hــيـــزانــيــة ســنـة 2015  اعــتــمـاد اHــاداHــادّة ة 
دفع قــــدره ســـبـــعــــون مـــلـــيــــار ديـــنـــار (70.000.000.000 دج)
يــقــيّــد فـي الـنــفـقـــات ذات الــطـابـع الـنــهــائــي (اHـنــصــوص
علـيها فـي األمر رقم 15-01 اHـؤرخ في 7 شوّال عام 1436
اHـوافـق 23 يــولـيــو ســنـة 2015 واHــتـضــمن قـانــون اHـالــيـة
الـتـكـمـيـلي لـسـنـة 2015)  طـبـقـا لـلـجـدول "ب" اHـلحـق بـهذا

اHرسوم.
اHـاداHـادّة ة 3 :  :  يـنشــــر هـــذا اHـرســــوم فــــي اجلـريـــــدة
الـرّسـمـيّـــــة لـلــجـمـهـوريّـــــة اجلـزائــريّــــــة الـدّ�ـقـراطـيّـــــة

الشّعبيّــــــة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 8 مـــحـــرّم عـــام 1437 اHــوافق 22

أكتوبر سنة 2015. 
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)اجلدول "أ" مساهمات  نهائيةاجلدول "أ" مساهمات  نهائية

القطاعالقطاع

 - الـــبـــرنــــامج الــــتـــكـــمــــيـــلي
لفائدة الواليات

 الـمـجــمـــــوع : ... الـمـجــمـــــوع : ...

اHلحقاHلحق

70.000.000

70.000.000

اعتمادات الدفع اHلغاةاعتمادات الدفع اHلغاة

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)اجلدول "ب" مساهمات  نهائيةاجلدول "ب" مساهمات  نهائية

القطاعالقطاع

 - دعم احلصول على سكن

 الـمـجــمـــــوع : ... الـمـجــمـــــوع : ...

70.000.000

70.000.000

اعتمادات الدفع اخملصصةاعتمادات الدفع اخملصصة

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقممـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم  15-276 مــؤرخ في  مــؤرخ في 8 مـــحـــر مـــحـــرّم عــامم عــام
1437 اHـوافـق  اHـوافـق 22 أكـتـوبـر سـنة  أكـتـوبـر سـنة r2015 يـتـضـمن نــقـلr يـتـضـمن نــقـل

اعتــمـاد في مـيـزانـيـة تـسـيـيـر وزارة اHـوارد اHـائـيةاعتــمـاد في مـيـزانـيـة تـسـيـيـر وزارة اHـوارد اHـائـية
والبيئة.والبيئة.

ــــــــــــــــــــ
rإنّ الوزير األول

rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 3-85

rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا Yبقوان
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اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

02 - 31

81 - 31

82 - 31

03 - 33

وزارة اHوارد اHائية والبيئةوزارة اHوارد اHائية والبيئة
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 العمـلاHوظفون - مرتبات العمـل
اإلدارة اHركزية  - التعويضات واHنح اخملتلفة.............................
اإلدارة اHركزية  - اHوظفون اHتعاونون - األجـور الرئيسية.........
اإلدارة اHــركــزيــة  - اHــوظــفـــون اHــتــعــاونــون - الــتـــعــويــضــات واHــنح
اخملتلفة..............................................................................
مجموع القسم األول

القسم الثالثلقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي........................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة....................................................مجموع االعتمادات اخملصصة....................................................

3. 500.000

100.000

27.700

3.627.700

906.925

906.925

4.534.625

4.534.625

4.534.625

4.534.625

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )

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

r2015 الية التكميلي لسنةHا
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ــقـتـــضـى اHـرســــوم الـتــنـفــيـذي  رقــم 15 - 222
اHــــؤرخ فـي 2  ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1436 اHـــــوافـق 17  غــــشت
ســـنــة  2015 واHـــتــضـــمن تـــوزيـع االعـــتــمــــادات اخملــصـــصــة
لوزير السكن والعـمران واHدينة من ميزانـية التسييــر

r2015 اليــة التكميلي لسنةHوجــب قانــون ا�
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقممـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم  15-277 مــؤرخ في  مــؤرخ في 8 مـــحـــر مـــحـــرّم عــامم عــام
1437 اHوافـق  اHوافـق 22 أكتـوبر سنة  أكتـوبر سنة r2015 يتـضمـن نـقــلr يتـضمـن نـقــل

اعــــتـــــمــــاد في مــــيـــزانــــيـــة  تـــســــيـــيـــر وزارة الــــســـكناعــــتـــــمــــاد في مــــيـــزانــــيـــة  تـــســــيـــيـــر وزارة الــــســـكن
والعمران واHدينة.والعمران واHدينة.

ــــــــــــــــــــ
rإنّ الوزير األول

rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 3-85

rو125 ( الفقرة 2) منه
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

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

r2015 الية التكميلي لسنةHا

- و�ـقــتــضــــــــى اHــرســــــــوم الــرئـــاســـــــي رقــــــم
15 - 125 اHـــــؤرخ فــــي 25 رجــــب عــــام 1436 اHـوافــــق

 14 مـايــــــو سـنـــــة 2015 واHـتـضـمــــن تــعـــــيـY أعـضـــــاء
rــعــــدلHا rاحلكومــــة

- و�ــقـتـــضـى اHـرســــوم الـتــنـفــيـذي  رقــم 15 - 224
اHــــؤرخ فـي 2  ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1436 اHـــــوافـق 17  غــــشت
ســـنــة  2015 واHـــتــضـــمن تـــوزيـع االعـــتــمــــادات اخملــصـــصــة
لـــوزيـــر الـــعـــمـل والـــتـــشـــغـــيل والـــضـــمـــان االجـــتـــمـــاعي من
مـيـزانـيـة الـتـسـيـيــر �ـوجــب قـانـــون اHـالـيـــة الـتـكـمـيلي

r2015 لسنة

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :  ة األولى :  يـلـــغــى مـن مــيـــزانــيـــة ســـنــة 2015
اعــــتـــــمـــــــاد قـــــــدره عـــــشــــرة مـاليــــY وثـالثــــمـــــائــــة وأربـــــعــــة
وخــــــمــــــســـــون ألـف ديــــــنـــــار (10.354.000 دج) مــــــقــــــيّـــــــــد في
ميـزانـيــة تـسييــر وزارة العـمـل والـتشغـيــل والضـمـان
االجـتـمـاعي وفي الـبـابـY اHـبـيـنـY في اجلـدول "أ" اHـلـحق

بهذا اHرسوم.

اHــــــاداHــــــادّة ة 2 :  :  يــــــخـــــــصـــص Hــــــيـــــزانــــــيـــــــة ســـــــنــــــة 2015
اعـــــتــــــمـــــاد قـــــــدره عـــــشـــــرة ماليـــــY وثـالثــــمـــــائـــــة وأربـــــعــــة
وخــــمـــــســـــون ألف ديـــــنــــار (10.354.000 دج)  يــــقــــــيّــــــد فــي
مـيزانـيـة تـسيـيـر  وزارة الـعـمـل والـتـشـغـيـل والـضــمـان
االجتـماعي وفي الـبابـY اHبيـنY في اجلـدول "ب" اHلحق

بهذا اHرسوم.

اHـــاداHـــادّة ة 3 : : يــكــلـــف وزيـــــر اHــالــيــــة  ووزيـــر الــعـــمـل
rكل فـيــمـا يــخـــصّه rوالـتــشـغـــيـل والــضــمـــان االجـتــمـاعـي
بـــتــــنــــفــــيـــذ هـــــــذا اHــــرســــــوم الـــذي يــــنـــــشـــــر في اجلــــريـــدة
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 8 مـــحـــرّم عـــام 1437 اHــوافق 22
أكتوبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :  ة األولى :  يلــغــى مـن مـيـــزانـيـــــة ســنـة 2015
اعتـمــــاد قـــدره عشـــرة ماليــY ديـنــــار (10.000.000 دج)
مــقـــيّـــد في ميـزانـيــة تـسييــر وزارة السكن والـعمران
واHــــديـــــنــــة وفي الـــــبــــاب رقم 34-01 "اإلدارة اHــــركــــزيــــة -

تسديد النفقات".

اHــــــاداHــــــادّة ة 2 :  :  يــــــخـــــــصـــص Hــــــيـــــزانــــــيـــــــة ســـــــنــــــة 2015
اعـــتـــــمــــاد قـــــدره عــــشـــرة ماليــــY ديـــنـــار (10.000.000 دج)
يـقــيّـــد فـــي مـيـزانـيــة تـسـيــيـر  وزارة الـســكن والـعـمـران
واHــديـــنــة وفي الـــبــاب رقم 34-12 "اHــصـــالح الالمـــركــزيــة

للسكن - األدوات واألثاث".

اHـــاداHـــادّة ة 3 : : يـــكــلـــف وزيـــــر اHــالـــيــــة  ووزيــر الـــســكن
والــعــمــران واHــديــنــةr كل فــيــمــا يــخــــصّهr بــتــنــفــيــذ هـــــذا
اHــــــرســــــــوم الــــــذي يــــــنـــــــشـــــــر فـي اجلــــــريــــــدة الــــــرّســــــمــــــيّــــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 8 مـــحـــرّم عـــام 1437 اHــوافق 22
أكتوبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقممـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم  15-278 مــؤرخ في  مــؤرخ في 8 مـــحـــر مـــحـــرّم عــامم عــام
1437 اHــوافـــق  اHــوافـــق 22 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة  أكـــتـــوبـــر ســـنـــة r2015 يـــتـــضـــمــنr يـــتـــضـــمــن

نــقـــل اعــتـــمــاد في ميـزانـيـة تـسيـيـر وزارة الـعملنــقـــل اعــتـــمــاد في ميـزانـيـة تـسيـيـر وزارة الـعمل
والتشغيل والضمان االجتماعي.والتشغيل والضمان االجتماعي.

ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 3-85
rو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

rتمّمHعدّل واHا rاليةHا Yبقوان

- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عــــــــام 1436 اHــــــــوافق 30 ديــــــــســــــــمــــــــبــــــــر ســــــــنــــــــة 2014

r2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا



49 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 57 15 محر محرّم عام م عام  1437 هـ هـ
29 أكتوبر  سنة أكتوبر  سنة 2015 م

اجلدول "أ"اجلدول "أ"

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

22 - 31

21 - 34

وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

الفرع األولالفرع األول

اإلدارة اHركزيةاإلدارة اHركزية

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 - التعويضات واHنح اخملتلفة............

مجموع القسم األول

القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اHصالح الالمركزية للتشغيل - تسديد النفقات...........................

مجموع القسم الرابع

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اHلغاة........................................................مجموع االعتمادات اHلغاة........................................................

10.000.000

10.000.000

354.000

354.000

10.354.000

10.354.000

10.354.000

10.354.000

االعتمادات اHلغاة ( دج )االعتمادات اHلغاة ( دج )
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اجلدول "ب"اجلدول "ب"

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

21 - 31

24 - 34

وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
الفرع األولالفرع األول

اإلدارة اHركزيةاإلدارة اHركزية
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.............
مجموع القسم األول

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اHصالح الالمركزية للتشغيل - التكاليف اHلحقة.........................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة....................................................مجموع االعتمادات اخملصصة....................................................

10.000.000

10.000.000

354.000

354.000

10.354.000

10.354.000

10.354.000

10.354.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )

مراسيم فردمراسيم فردّيةية
مرسومـان رئاسيمرسومـان رئاسيّـان مؤرـان مؤرّخان في خان في 16 ذي احلـج ذي احلـجّـة عام ـة عام 1436
اHوافق اHوافق 30  سبـتمبـر سنة   سبـتمبـر سنة r2015 يتـضمr يتـضمّنـان  إنهاءنـان  إنهاء
مــهـــام مــديــرين لــلـــتــعــمــيـــر والــهــنــدســـة اHــعــمــاريــةمــهـــام مــديــرين لــلـــتــعــمــيـــر والــهــنــدســـة اHــعــمــاريــة

.Yوالبناء في واليت.Yوالبناء في واليت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجـــــب مــرســــــوم رئــاســـــي مـــــــؤرّخ فـــــي 16
ذي احلــــجّــــــــــة عـــــــــام 1436 اHـــــوافـــــق 30 ســـــبــــتـــــمـــــبـــــــــر
ســـنـــــــة r2015 تــنـــهــــــى مـــهـــــــام الـــسّــيــــــــدة والـــسّـــيـــــــد
اآلتــــي اســمـاهــمـــــا بـصــفـتــهـمـــــا مـديــريــــن لـلــتـعــمـيـــــر
Yـــعــــمــــاريـــــــة والــــبــــنــــــــاء في الــــواليــــتـــHوالــــهــــنــــدســــــــة ا

اآلتيتrY لتكليف كـل منهما بوظيفة أخـرى :

rفي والية عنابة rمعيز حاج أحمد Yمحمد أم -

- نعيمـة راشديr في والية تيبازة.

مــــــرســـــــوم رئـــــــاسيمــــــرســـــــوم رئـــــــاسيّ مـــــــؤر مـــــــؤرّخ في خ في 16 ذي احلــــــج ذي احلــــــجّـــــــة عــــــام ـــــــة عــــــام 1436
اHـوافـق اHـوافـق 30  سـبــتـمـبـر سـنـة   سـبــتـمـبـر سـنـة r2015 يـتـضـمr يـتـضـمّن  إنـهـاءن  إنـهـاء

مهام مديرين للسكن في الواليات.مهام مديرين للسكن في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عــام 1436 اHــوافق 30 ســبـــتــمــبــر ســنــة r2015 تــنــهى مــهــام
الـسّــادة اآلتـــيـة أسـمـــاؤهم بـصــفـتـهــم مـديـــرين لـلـسـكـــن

في الواليات اآلتـية :
rفي والية تيارت rعبد احلكيم خالف -

rةHفي والية قا rالعمري بوطاهر -
rفي والية الطارف rمحمد عباسي -

- ســعــيــد ســلــمــانـيr في واليـــة بــومــرداسr إلحــالــتـه
على التّقـاعـد.
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�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عــام 1436 اHــوافق 30 ســبـــتــمــبــر ســنــة r2015 تــنــهى مــهــام
السّيد كمال بيتوتr بصفته مديرا عاما لديوان الترقية

والتسيير العقاري بأم البواقي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجـــب مــــرســــــوم رئــــاســـيّ مـــــــؤرّخ فـــي 16 ذي
r2015 ـوافـــق 30 سـبـتمـبــــر سـنـــةHاحلـجّـــــة عـــام 1436 ا
تنـهـــى مهــــام الـسّيـديـــن اآلتـــي اسمـاهـمـــا بـصفـتهـمـــا
مــــديـــريـــن عــــامــــــY لـــديـــوانــــي الـــتـــرقــــيـــة والـــتــــســـيـــيـــر
الــعــقــاري في الــواليــتــY اآلتــيـتــrY لــتــكــلــيف كـل مــنــهــمـا

بوظيفة أخـرى :

r(بئر مراد رايس) باجلزائر rمصباح رابحي -

- محمد صابرr �ستغا£.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسي مؤرخ في مرسـوم رئاسي مؤرخ في 15 مـحر مـحرّم عام م عام 1437 اHوافق  اHوافق 29
أكــتــوبــر ســنـة أكــتــوبــر ســنـة r2015 يــتـضــمن تــعــيــY �ــثل رئــاسـةr يــتـضــمن تــعــيــY �ــثل رئــاسـة
اجلــمــهـوريــة في الــلــجـنــة اHــديـرة لــلــهـيــئــة الـوطــنــيـةاجلــمــهـوريــة في الــلــجـنــة اHــديـرة لــلــهـيــئــة الـوطــنــيـة
لـلوقـاية من اجلـرائم اHتـصلـة بتـكنـولوجـيات اإلعالملـلوقـاية من اجلـرائم اHتـصلـة بتـكنـولوجـيات اإلعالم

واالتصال ومكافحتها.واالتصال ومكافحتها.

ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرخ في 15 مـــحـــرّم عــام
Yالسـيـد حـس Yيـعـ r2015 ـوافق 29 أكـتـوبـر سـنـةH1437 ا

أيت شعاللr �ـثال لرئاسـة اجلمـهورية في الـلجنـة اHديرة
لــــلــــهــــيــــئــــة الــــوطــــنــــيــــة لــــلــــوقــــايــــة مـن اجلــــرائم اHــــتــــصــــلــــة

بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسي مؤرخ في مرسـوم رئاسي مؤرخ في 15 مـحر مـحرّم عام م عام 1437 اHوافق  اHوافق 29
أكــتـــوبــر ســـنــة أكــتـــوبــر ســـنــة r2015 يــتــضـــمن تــعــيــY �ــثل وزارةr يــتــضـــمن تــعــيــY �ــثل وزارة
الدفـاع الوطني في اللـجنة اHـديرة للهـيئة الـوطنيةالدفـاع الوطني في اللـجنة اHـديرة للهـيئة الـوطنية
لـلوقـاية من اجلـرائم اHتـصلـة بتـكنـولوجـيات اإلعالملـلوقـاية من اجلـرائم اHتـصلـة بتـكنـولوجـيات اإلعالم

واالتصال ومكافحتها.واالتصال ومكافحتها.

ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرخ في 15 مـــحـــرّم عــام
1437 اHـوافق 29 أكـتـوبـر سـنة r2015 يـعY الـعمـيـد محـمد

حلـمريr �ـثال لـوزارة الدفـاع الوطـني في الـلجـنة اHـديرة
لــــلــــهــــيــــئــــة الــــوطــــنــــيــــة لــــلــــوقــــايــــة مـن اجلــــرائم اHــــتــــصــــلــــة

بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها.

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عــام 1436 اHــوافق 30 ســبـــتــمــبــر ســنــة r2015 تــنــهى مــهــام
الـسّـيـد عـامـر بـلـعـامr بـصـفـته مـديـرا لـلـتـعـمـيـر والـهـنـدسـة

اHعمارية والبناء في والية البيض.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــراســـيـم رئـــاســـيمـــراســـيـم رئـــاســـيّـــة مـــؤرـــة مـــؤرّخـــة في خـــة في 16 ذي احلـــج ذي احلـــجّــــة عـــام ــــة عـــام 1436
اHـوافق اHـوافق 30  سـبــتـمـبــر سـنـة   سـبــتـمـبــر سـنـة r2015 تـتـضــمr تـتـضــمّن  إنـهـاءن  إنـهـاء
مهام مديرين للتجهيزات العمومية في الواليات.مهام مديرين للتجهيزات العمومية في الواليات.

ــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عــام 1436 اHــوافق 30 ســبـــتــمــبــر ســنــة r2015 تــنــهى مــهــام
الـسّيـد علي جـنـاح عصـنـونيr بصـفتـه مديـرا للـتـجهـيزات

العمومية في والية الشلف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عــام 1436 اHــوافق 30 ســبـــتــمــبــر ســنــة r2015 تــنــهى مــهــام
الـــسّــيـــد مــحـــمــد بـــلــهـــاديr بـــصــفـــته مـــديــرا لـــلــتـــجــهـــيــزات

العمومية في والية البويرة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عــام 1436 اHــوافق 30 ســبـــتــمــبــر ســنــة r2015 تــنــهى مــهــام
الــسّــيـد بــدر الــدين دفــوسr بـصــفــته مــديـرا لــلــتـجــهــيـزات

العمومية في والية اجلزائرr إلحالته على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــراســـيـم رئـــاســـيمـــراســـيـم رئـــاســـيّـــة مـــؤرـــة مـــؤرّخـــة في خـــة في 16 ذي احلـــج ذي احلـــجّــــة عـــام ــــة عـــام 1436
اHـوافق اHـوافق 30  سـبــتـمـبــر سـنـة   سـبــتـمـبــر سـنـة r2015 تـتـضــمr تـتـضــمّن  إنـهـاءن  إنـهـاء
مهام مـديرين عـامY لـدواوين الترقـية والـتسـييرمهام مـديرين عـامY لـدواوين الترقـية والـتسـيير

العقاري في الواليات.العقاري في الواليات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عــام 1436 اHــوافق 30 ســبـــتــمــبــر ســنــة r2015 تــنــهى مــهــام
Yالــسّـــادة اآلتـــيــة أســمــــاؤهـم بـصــفــتــهـــم مـديــــريـن عــامـ
لـــدواوين الـــتــرقـــيـــة والــتـــســيـــيــر الـــعـــقــاري في الـــواليــات

اآلتـيةr لتكليفهم بوظائف أخـرى :

rببشار rجمال بن بادة -

rباجللفة rكر¥ فالق شبرة -

- كمال محمد بن عليr بسوق أهراس.



15 محر محرّم عام م عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 5257
29 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2015 م

مــــــرســـــــوم رئـــــــاسيمــــــرســـــــوم رئـــــــاسيّ مـــــــؤر مـــــــؤرّخ في خ في 16 ذي احلــــــج ذي احلــــــجّـــــــة عــــــام ـــــــة عــــــام 1436
Yن  تـعـيYيـتـضمّن  تـعـي rيـتـضم r2015 ـوافـق 30  سـبـتمـبر سـنة   سـبـتمـبر سـنةHـوافـق اHا

اHديرة العامة للمركز الوطني لهندسة البناء.اHديرة العامة للمركز الوطني لهندسة البناء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عـام 1436 اHـوافق 30 سـبــتـمـبــر سـنـة r2015 تـعــيّن اآلنـسـة
مـــلـــيـــكـــــة ولـــهـــاصيr مـــديــــرة عـــامــــة لـــلـــمـــركـــــز الــــوطـــني

لهندسـة البنـاء.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئـــــــاسيمــــــرســـــــوم رئـــــــاسيّ مـــــــؤر مـــــــؤرّخ في خ في 16 ذي احلــــــج ذي احلــــــجّـــــــة عــــــام ـــــــة عــــــام 1436
Yن  تـعـيYيـتـضمّن  تـعـي rيـتـضم r2015 ـوافـق 30  سـبـتمـبر سـنة   سـبـتمـبر سـنةHـوافـق اHا

اHديرة العامة لهيئة اHدينة اجلديدة لبوعينان.اHديرة العامة لهيئة اHدينة اجلديدة لبوعينان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عـام 1436 اHـوافق 30 سـبـتـمـبـر سـنة r2015 تـعـيّن الـسّـيدة
لــيــلـى زيــنـــة الــبــــريــشيr مـــديـــرة عــامـــة لـــهــيــئـــة اHــديــنــة

اجلـديـدة لبوعينان.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئـــــــاسيمــــــرســـــــوم رئـــــــاسيّ مـــــــؤر مـــــــؤرّخ في خ في 16 ذي احلــــــج ذي احلــــــجّـــــــة عــــــام ـــــــة عــــــام 1436
Yن  تـعـيYيـتـضمّن  تـعـي rيـتـضم r2015 ـوافـق 30  سـبـتمـبر سـنة   سـبـتمـبر سـنةHـوافـق اHا

اHدير العاماHدير العامّ Hؤسسة تهيئة مدينة ذراع الريش. Hؤسسة تهيئة مدينة ذراع الريش.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عـام 1436 اHـوافق 30 سـبــتـمـبــر سـنـة r2015 يـعـيّن الــسّـيـد
رشـيــد بــوقـــداحr مـديـــرا عـامـــا Hــؤسـســـة تـهــيـئـــة مـديــنــة

ذراع الـريش.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئـــــــاسيمــــــرســـــــوم رئـــــــاسيّ مـــــــؤر مـــــــؤرّخ في خ في 16 ذي احلــــــج ذي احلــــــجّـــــــة عــــــام ـــــــة عــــــام 1436
Yن  تـعـيYيـتـضمّن  تـعـي rيـتـضم r2015 ـوافـق 30  سـبـتمـبر سـنة   سـبـتمـبر سـنةHـوافـق اHا

مدير التجهيزات العمومية في والية تندوف.مدير التجهيزات العمومية في والية تندوف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عـام 1436 اHـوافق 30 سـبــتـمـبــر سـنـة r2015 يـعـيّن الــسّـيـد
بـلـخيـر هـواريr مـديـرا لـلـتـجهـيـزات الـعـمـومـيـة في والية

تندوف.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئـــــــاسيمــــــرســـــــوم رئـــــــاسيّ مـــــــؤر مـــــــؤرّخ في خ في 16 ذي احلــــــج ذي احلــــــجّـــــــة عــــــام ـــــــة عــــــام 1436
Yن  تـعـيYيـتـضمّن  تـعـي rيـتـضم r2015 ـوافـق 30  سـبـتمـبر سـنة   سـبـتمـبر سـنةHـوافـق اHا

مدير السكن في والية تامنغست.مدير السكن في والية تامنغست.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عـام 1436 اHـوافق 30 سـبــتـمـبــر سـنـة r2015 يـعـيّن الــسّـيـد

محمد طعيبةr مديرا للسكن في والية تامنغست.

مرسـوم رئاسي مؤرخ في مرسـوم رئاسي مؤرخ في 15 مـحر مـحرّم عام م عام 1437 اHوافق  اHوافق 29
أكـــتــوبــر ســنــة أكـــتــوبــر ســنــة r2015 يــتــضــمن تــعــيــY اHــديــر الــعـامr يــتــضــمن تــعــيــY اHــديــر الــعـام
لــلـمــديــريــة الــعـامــة لــلــهـيــئــة الــوطــنـيــة لــلــوقــايـة منلــلـمــديــريــة الــعـامــة لــلــهـيــئــة الــوطــنـيــة لــلــوقــايـة من
اجلـرائـم اHـتـصــلـة بـتــكـنـولــوجـيــات اإلعالم واالتـصـالاجلـرائـم اHـتـصــلـة بـتــكـنـولــوجـيــات اإلعالم واالتـصـال

ومكافحتها.ومكافحتها.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرخ في 15 مـــحـــرّم عــام
1437 اHــوافق 29 أكـــتــوبــــــر ســنـــــة r2015 يــعــY الــســيــــد

عبد القـادر سعدونr مـديرا عامـا للمديـرية العـامة للـهيئة
الــوطـنــيـة لـلــوقـايــة من اجلـرائـم اHـتـصــلـة بــتـكــنـولــوجـيـات

اإلعالم واالتصال ومكافحتها.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــراســـيـم رئـــاســـيمـــراســـيـم رئـــاســـيّـــة مـــؤرـــة مـــؤرّخـــة في خـــة في 16 ذي احلـــج ذي احلـــجّــــة عـــام ــــة عـــام 1436
Yن الـتعـيYتـتضـمّن الـتعـي rتـتضـم r2015 ـوافق 30 سـبـتمـبر سـنة  سـبـتمـبر سـنةHـوافق اHا

بوزارة السكن والعمران واHدينة.بوزارة السكن والعمران واHدينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عـام 1436 اHـوافق 30 سـبـتـمـبـر سـنة r2015 تـعـيّن الـسّـيدة
والـــسّـــيــــد اآلتي اســــمـــاهــــمـــا بــــوزارة الـــســــكن والــــعـــمـــران

واHدينـة :
- نعـيمـة راشـديr مديـرة دراسات باHـديرية الـعامة

rعماريةHللتعمير والهندسة ا
- محمد أمY معيز حاج أحمدr مديرا للتعمير.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عـام 1436 اHـوافق 30 سـبـتـمـبـر سـنة r2015 تـعـيّن الـسّـيدة
واآلنـســة اآلتي اســمــاهـمــا نــائـبــتي مــديـر بــوزارة الــسـكن

والعمران واHدينـة :
rنائبة مدير للتنظـيم rنشيدة بلهوان -

- نــبـــيــلــة شـــيــبـــانr نــائـــبــة مــديـــر لــتـــنــســـيق بــرامج
سياسات اHدينة ما بY القطاعات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عـام 1436 اHـوافق 30 سـبــتـمـبــر سـنـة r2015 يـعـيّن الــسّـيـد
رضـا بــوعـريـوةr نــائب مـديـر لــلـبــحث والـتـنــظـيم الــتـقـني

للبناء بوزارة السكن والعمران واHدينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عـام 1436 اHـوافق 30 سـبــتـمـبــر سـنـة r2015 يـعـيّن الــسّـيـد
ابـــراهـــيم وزانr نــائـب مــديـــر لـــلـــوســائـل الــعـــامـــة بــوزارة

السكن والعمران واHدينة.
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وزارة وزارة الصناعة وا;ناجمالصناعة وا;ناجم
قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 12 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1436 اHـوافق  اHـوافق 29  يـونـيو  يـونـيو
ســنـــة ســنـــة r2015 يـــعــدل الــقــرار اHــؤرخ في r يـــعــدل الــقــرار اHــؤرخ في 16 شــعــبــان شــعــبــان
عـام عـام 1434 اHـوافق  اHـوافق 25 يـونـيـو سـنة  يـونـيـو سـنة 2013 واHـتـضمن واHـتـضمن
تــعــيـY أعــضـــاء جلــنـة اجلــائـزة الــوطــنـيــة لالبـتــكـارتــعــيـY أعــضـــاء جلــنـة اجلــائـزة الــوطــنـيــة لالبـتــكـار

لفائدة اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة.لفائدة اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة.

ــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجــــــب قـــــــــــرار مــــــــــؤرّخ فــــي 12 رمــــــضـــــــــان
عــــام 1436 اHوافق 29  يونـيو سـنـة r2015 تـعـدل القـائـمة
االســـمــــيــــــــة ألعــــضـــــــاء جلــــنــــــــة اجلــــائـــــــزة الــــوطــــنــــيـــــــة
لـالبـــــتـــــــــكـــــار لــــــفـــــائـــــــــدة اHـــــؤســـــســـــــــــات الـــــصـــــغـــــيـــــــــرة
واHـتوسـطـــة احملــــــددة �وجـــــب الـقــــرار اHــــؤرخ فـــي
16 شـــعـــبـــــــان عــــــام 1434 اHــوافــــق 25 يــونـــيــــــو ســـنـــــة

مــــــمــــــرســـــــوم رئـــــــاسيرســـــــوم رئـــــــاسيّ مـــــــؤر مـــــــؤرّخ في خ في 16 ذي احلــــــج ذي احلــــــجّـــــــة عــــــام ـــــــة عــــــام 1436
Yن  تـعـيYيـتـضمّن  تـعـي rيـتـضم r2015 ـوافـق 30  سـبـتمـبر سـنة   سـبـتمـبر سـنةHـوافـق اHا
مـديــر الـتـعـمـــيـر والـهـنـدســة اHــعـمـاريـــة والـبـنـــاءمـديــر الـتـعـمـــيـر والـهـنـدســة اHــعـمـاريـــة والـبـنـــاء

في والية النعامـة.في والية النعامـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عـام 1436 اHـوافق 30 سـبــتـمـبــر سـنـة r2015 يـعـيّن الــسّـيـد
نور الدين بعزوزيr مديـرا للتعمير والـهندسة اHعمارية

والبناء في والية النعامة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــراســـيـم رئـــاســـيمـــراســـيـم رئـــاســـيّـــة مـــؤرـــة مـــؤرّخـــة في خـــة في 16 ذي احلـــج ذي احلـــجّــــة عـــام ــــة عـــام 1436
Yن  تـعـيYتـتـضمّن  تـعـي rتـتـضم r2015 ـوافق 30  سـبـتـمـبـر سـنة   سـبـتـمـبـر سـنةHـوافق اHا
مـــديــرين عـــامـــY لــدواويـن الــتـــرقـــيــة والـــتـــســيـــيــرمـــديــرين عـــامـــY لــدواويـن الــتـــرقـــيــة والـــتـــســيـــيــر

العقـاري في الواليات.العقـاري في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عـام 1436 اHـوافق 30 سـبــتـمـبـر سـنـة r2015 يـعــيّن الـسّـادة
اآلتـــيـــة أســــمـــاؤهـم مـــديــــرين عـــامــــY لـــدواويـن الـــتــــرقـــيـــة

والتسيير العقاري في الواليات اآلتـية :

2013 واHتضمـــن تعـيY أعضــــاء جلنــة اجلائزة الوطنية

rــتـوسـطـــةHـؤســســـات الـصــغـيـــرة واHلالبــتـكـار لــفـائـــدة ا
كما يأتي :

- أحمد بـوبكرr أسـتاذ وبـاحثr رئيسـاr خلـفا للـسيد
rجعفر بن عاشور

rخـلـفـا لـلــسـيـدة غـنـيـمـة سـعـيـداني rكـمـال بـوديـسـة -
rناجمHثال عن وزير الصناعة وا�

rخـلــفـا لـلـسـيـدة بن شــعـبـان فـتـيـحـة rربـيع الـبـكـاي -
rاليةHثال عن وزير ا�

- فـريـال سواميr خـلـفـا للـسـيـدة كـنزة هـوملr �ـثـلة
rعن وزير التعليم العالي والبحث العلمي

- عـبـد احلـمـيـد كـعـبـاشr خـلـفـا لـلـسـيـد عـبـد الـرحـمان
عبدوr باحث.

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء

rبأم البواقي rكمال محمد بن علي -

rباجللفة rمحمد حداد -

rديةHبا rكر¥ فالق شبرة -

- جمال بن بادةr بإيليزي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عام 1436 اHوافق 30 سبـتمبـر سنة r2015 يعـيّن السّيدان
اآلتـي اســـمــــاهـــمــــا مـــديــــرين عــــامـــY لــــديـــواني الــــتـــرقــــيـــة

: Yاآلتيت Yوالتسيير العقاري في الواليت
- مـــحــــمـــــــــد شـــــــــريـف الـــعــــــــــونr بــــاجلــــــــزائـــــر

r(بئـر مـراد رايس)
- مصباح رابحيr �ستغا£.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجـب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عام 1436 اHوافق 30 سبـتمبـر سنة r2015 يعيّـن السّيــــد
عــبـــد الــكـــر¥  خــيــمـــــومr مــديـــرا عــامـــا لــديـــوان الــتـــرقــيــة

والتسيير العقـاري في واليـة تيسمسيلــت.
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- أحــــمــــد شـــوقي الــــكـــر¥  بــــوغــــالمr مـــديــــر اHــــصـــالح
rالبيطـريـة

Yرئـيس اجلمـعية الـوطنـية للـمرب rبشيـر عمارة - 
rبوالية سعيدة

Yرئـيس اجلمعية الوطنية للمرب rحسناوي هوام -
rبوالية تبسة

- عـبـد الـرحـمـان شـطـيحr رئـيس اجلـمـعـيـة الـوطـنـيـة
rبوالية األغواط Yللمرب

- مـحـمـد طـيب رتـيـتـيr اHـديـر الـعـام لـشـركـة سـبـاق
rشتركHاخليل والرهان ا

- عالوة بــوشـــمــالr اHــديـــر الــعــام لـــلــمــركـــز الــوطــني
rالسالالت Yللتلقيح االصطناعي وحتس

- مـــــحــــــمـــــد الـــــزبــــــيـــــر مــــــتـــــيـــــجـيr رئـــــيـس احتـــــاديـــــة
rالفـروسية اجلــزائرية

- ابـراهــــــيم دامــرنــــةr �ـثـل مـربي اإلبــل بــواليــة
rتامنغست

rثل مربي اإلبل بوالية أدرار� rشعيب قروط -
- مــــولــــود جــامــعــــةr �ــثـل مــربي اإلبـــل بـــواليــــة

rتندوف
- مـنـصــور بن مـنـصــورr �ـثل مــربي اإلبـل بــواليــة

rورقلـة
- لـــــعـــــجـــــال دوبي بـــــونـــــوةr �ـــــثـل رئـــــيس الـــــغـــــرفـــــة

الوطنية للفالحـة.

وزارة الفالحة والتنمية وزارة الفالحة والتنمية الريفيةالريفية
والصيد البحريوالصيد البحري

قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 21 شـــــو شـــــوّال عـــــام ال عـــــام 1436 اHـــــوافـق  اHـــــوافـق 6 غـــــشت غـــــشت
r2015 يــتـضــمr يــتـضــمّن تـعــيـY أعــضـاء مــجـلس إدارةن تـعــيـY أعــضـاء مــجـلس إدارة سـنـة سـنـة 

الديوان الوطني لتنمية تربية اخليول واإلبل.الديوان الوطني لتنمية تربية اخليول واإلبل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــــوجـب قـــــــــــرار مـــــــــؤرّخ في 21 شــــــــوّال عــــــــام 1436
اHـــــوافــق 6 غـــــشـت ســـــنــــة r2015 يــــــعـــــيّن الــــــسّـــــادة اآلتـــــيـــــة
أسماؤهمr تـطبيقا ألحكام اHادّة 11 من اHرسـوم التّنفيذي
رقم 02-150 اHؤرّخ في 26 صـفر عام 1423 اHوافق 9 مايو
سـنة 2002 واHـتـضـمّن تـعـديل الـقـانـون األسـاسي لـلـديوان
الوطني لـتنميـة تربيـة اخليول وتـغييـر تسمـيتهr أعضاء
في مـجلس إدارة الديوان الـوطني لتنـمية تربـية اخليول

واإلبلH rدة ثالث (3) سنوات :

- مــحـــمــد عـــبــد احلـــفــيظ هـــنيr �ـــثل وزيــر الـــفالحــة
rرئيسا rوالتنمية الريفية والصيد البحري

- مـحـمـــد نـصــــيـر مــــرابطr �ـثـــل وزيـــر الــدفــاع
rالـوطني

rاليةHثل وزير ا� rعمر خروبي -

rثل وزير الشباب والرياضة� rجمال بن سيد -

- عبـد القادر هديـرr �ثل وزير الـتهيـئة العـمرانية
rوالسياحة والصناعة التقليدية


