
العدد العدد 60

السالسّنة الثانية واخلمسوننة الثانية واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 28 محر محرّم عام م عام 1437 هـهـ

اHوافق اHوافق 11 نوفمبر سنة  نوفمبر 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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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم 15-283 مـؤرخ في 26 مـحـرّم عـام 1437 اHـوافق 9 نــوفـمـبــر سـنـة r2015 يـتــضـمن نـقل اعــتـمـاد في مــيـزانـيـة
تسيير الدولة.....................................................................................................................................................
مــرسـوم تـنـفـيـذي رقم 15-284 مـؤرخ في 26 مـحـرّم عـام 1437 اHـوافق 9 نـوفـمـبـر سـنـة r2015 يـتـضـمن نـقل اعـــتـمـاد في مـيـزانـيـة
تسـيير وزارة اHالية...........................................................................................................................................
مرسـوم تـنـفـيذي رقم 15-285 مـؤرخ في 26 مـحـرّم عـام 1437 اHـوافق 9 نوفـمـبـر سـنة r2015 يـتـضـمن إحـداث بــاب ونـقـل اعــتـمـاد
في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي........................................................................................
مــرسوم تـنفـيذي رقم 15-286 مؤرخ في 26 محـرّم عام 1437 اHوافق 9 نـوفمـبر سـنة r2015 يتـمم اHرسـوم التـنفـيذي رقم 253-91
اHـؤرخ في 15 مـحــرم عـام 1412 اHـوافق 27 يــولــيــو ســنـة 1991 واHــتـضــمن تــطـبــيق اHـادة 121 من قـانــون اHــالـيــة لـســنـة 1991
اHـتــعـلــقـة �ـجــانـيــة الـتــبـلـيـغ لـلـحــمالت ذات اHـنــفـعــة الـعــامـة الـتـي تـنـظــمـهــا إدارات الـدولــة في الـصــحـافـة اHــكـتــوبـة واإلذاعـة
والتلفزة............................................................................................................................................................

مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم 15-287 مـؤرخ في 26 مـحــرّم عـام 1437 اHـوافق 9 نــوفـمـبــر سـنـة r2015 يــعـدل ويـتــمم اHـرسـوم رقم 188-88
الــمـؤرخ فـي 23 صــفــر عـام 1409 اHـوافق 4  أكـتـوبـر سـنة 1988 الـذي يـحـدد كـيـفيـات سـيـر حــسـاب الـتـخـصيـص اخلـاص رقم
048-302 الـذي عنوانه "تعويض األمالك اخملصصة للصندوق الوطني للثورة الزراعية".................................................

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقـم 15-288 مـؤرّخ في 26 محـرّم عام 1437 اHوافق 9 نـوفمـبر سـنة r2015 يتـضمن إنـشــاء مـراكــز نـفــسـيـة
بـيـداغـوجـيـة لألطـفـال اHعوقY ذهنيا...................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي احلجّة عام 1436 اHوافق 30  سبتمبر سنة r2015 يتضمّن  إنهاء مهام ناظر مساعد �جلس احملاسبة...
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي احلجّة عام 1436 اHوافـق 30  سبتمبر سنة r2015 يتضمّن  إنهاء مهام مقرر عام �جلس احملاسبة..
مرسومان رئـاسيّان مؤرّخان في 16 ذي احلجّة عام 1436 اHوافـق 30  سبتـمبر سنة r2015 يتضمّنان  إنـهاء مهام رئيسي فرعY في
مجلس احملاسبة.......................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 16 ذي احلـجّـة عـام 1436 اHـوافـق 30  سـبــتـمـبـر سـنـة r2015 يــتـضـمّن  إنـهـاء مــهـام مـديـر اإلدارة والـوسـائل
�جلس احملاسبة......................................................................................................................................................
Yرئـيــسي غـرفـتـ Yيـتــضـمّـنـان  تــعـيـ r2015 ـوافـق 30  سـبـتــمـبــر سـنـةHمـرســومـان رئــاسـيّــان مـؤرّخـان في 16 ذي احلـجّــة عـام 1436 ا
.................................................................................................................................................. �جلس احملاسبة....
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي احلجّة عام 1436 اHوافـق 30  سبتمبر سنة r2015 يتضمّن  تعيY رئيسة فرع �جلس احملاسبة.....
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي احلجّـة عام 1436 اHوافـق 30  سـبتـمبـر سنة r2015 يتضـمّن  تعيـY رئيس الـغرفة ذات االخـتصاص
اإلقليمي جمللس احملاسبة ببشار.................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي احلجّة عام 1436 اHوافـق 30  سبتمبر سنة r2015 يتضمّن  تعيY مدير دراسات �جلس احملاسبة..
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي احلجّة عام 1436 اHوافـق 30  سبتمبر سنة r2015 يتضمّن  تعيY نائب مدير �جلس احملاسبة......
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 16 ذي احلـجّــة عـام 1436 اHـوافـق 30  ســبـتــمــبـر ســنـة r2015 يــتـضــمّن  تــعـيــY نــائب مـديــر بــالـغــرفـة ذات
االختصاص اإلقليمي جمللس احملاسبة بتيزي وزو..........................................................................................................

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1437 اHوافق 27 أكتوبر سنة r2015 يتضمن إنهاء مهام قاض عسكري.........................................
قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1437 اHوافق 27 أكتوبر سنة r2015 يتضمن تعيY قاض عسكري...............................................

وزارة الصحة والسكان وإصالح اEستشفياتوزارة الصحة والسكان وإصالح اEستشفيات
قـرار مؤرّخ في 9  ذي احلـجّـة عـام 1436 اHـوافق 23  ســبـتـمـبـر سـنـة r2015 يـتـضـمّن الـتــنـظـيم الـداخـلي لــلـوكـالـة الـوطـنــيـة لـتـسـيـيـر
....................................................................................................................... اإلجنازات وجتهيز مؤسسات الصحة.

3

24

25

27

27

28

29

29

30

30

30

30

30

30

30

30

31

31

31

 فهرس فهرس



3 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 60 28 محر محرّم عام م عام 1437 هـ هـ
11 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2015 م م

مــحــرّم مــرســـوممــرســـوم تـــنــفـــيــذي رقم  تـــنــفـــيــذي رقم 15-283 مــؤرخ فـي  مــؤرخ فـي 26 مــحــر 
r2015 عـــــام عـــــام 1437  الـــــمـــــوافـق الـــــمـــــوافـق 9 نـــــوفـــــمــــبـــــر ســـــنــــة  نـــــوفـــــمــــبـــــر ســـــنــــة
يـتـضــمـن نـقـل اعــتـمــاد فـي مـيــزانـيــة تـســيـيـريـتـضــمـن نـقـل اعــتـمــاد فـي مـيــزانـيــة تـســيـيـر

الــدولـة.الــدولـة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول

rاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبناء على الـدستورr ال سيما اHادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84-17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHــتــعــلق

rتممHعدل واHا rاليةHا Yبقوان

- و�قتـضى اHرسوم التشريعي رقم 92-04 اHؤرخ
في 14 ربـيع الــثــاني عـام 1413 اHـوافق 11 أكــتـوبــر ســنـة
r1992 تضـمـن قـانـون الـمـالية التكميلي لسنةH1992 وا

rادة 81 منهHال سيما ا

- و�ــقــتـــضى األمــر رقم 15-01 اHــؤرّخ في 7 شــوّال
عام 1436 اHوافق 23 يولـيو سـنة 2015 واHتـضمن قـانون

r2015 الية التكميلي لسنةHا

- وبـمـقــتـضـى الـمــرسـوم الـرئـاسـي رقم 125-15
الـــمـــؤرخ فـي 25 رجـب عـــام 1436 الــــمـــوافـق 14 مـــايـــو
rسـنـة 2015 والــمـتـضــمـن تـعـيــيـن أعـضـاء الــحـكـومـة

rالـمـعـدل

- وبـمـقـتــضـى الـمـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 52-15
اHــــــؤرخ في 11 ربـــــــيـع الـــــــثـــــــانـي عــــــام 1436 اHــــــوافق أول
فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2015 واHــــتــــضــــمـن تــــوزيع االعــــتــــمــــادات
الـــمـــخــصـــصـــة لـــوزيــر الـــصـــيـــد الــبـــحـــري والـــمــوارد
الصــيـديـة مـن مــيـزانـيــة الـتـســيـيـر بـمــوجـب قـانون

r2015 الية لسنةHا

- و�قتـضى اHرسوم التنفيذي رقم 15-220 اHؤرخ
في 2 ذي الــقــعــدة عــام 1436 اHــوافق 17 غــشت ســنــة 2015

واHـتـضمـن تـوزيع االعـتـمـادات اخملـصـصـة لوزيـر الـفـالحة
والتنـمية الـريفية مـن ميزانـية التسـيير �ـوجب قانون

r2015 الية التكميلي لسنةHا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

الــــمــــادة األولـى : الــــمــــادة األولـى : يـــلــــغى من مـــيـــزانـــيـــة ســـنـــة 2015
اعـــتــــمــــاد قــــدره مـــائــــتــــان وخــــمـــســــة وخــــمــــســـون مــــلــــيـــارا
وســبـعــمـائـة وتــسـعــون مـلـيــونـا ومــائـتـان وواحــد وسـتـون
ألف ديـــنـــار (255.790.261.000 دج) مـــقــيـــد فـي مـــيـــزانـــيــة
rتــســـيــيـــر وزارة الـفالحــة والـتــنـمــيـة الــريـفــيـة - ســابـقـا
وفي األبـــــواب اHـــــبـــــيــــــنـــــة في اجلـــــدول "أ" اHــــــلـــــحق بـــــهـــــذا

اHرسوم.

اHادة اHادة 2 : : يلغى من مـيزاينة سنة 2015 اعتماد قدره
مـلـيــاران وأربـعـمـائــة وخـمـسـة وخــمـسـون مـلــيـونـا ومـائـة
وخــمـســة وســتــون ألـف ديــنـار (2.455.165.000 دج) مــقــيـد
في مــيــزانـيــة تــســيــيــر وزارة الـصــيــد الــبــحــري واHـوارد
الـصـيـديـة - سـابـقـاr وفي األبـواب اHـبـيـنة فـي اجلدول "أ"

اHلحق بهذا اHرسوم.

الـــمـــادة الـــمـــادة 3 : : يــخــصص Hــيــزايــنــة ســنـة 2015 اعــتــمـاد
قــدره مـــائـــتــان وثـــمـــانــيـــة وخـــمـــســون مـــلـــيــارا ومـــائـــتــان
وخــمـسـة وأربـعــون مـلـيــونـا وأربـعــمـائـة وســتـة وعـشـرون
ألف ديـــنـــار (258.245.426.000 دج) يـــقـــيــــد في مـــيـــزانـــيـــة
تــســيـــيــر وزارة الــفالحـــة والــتــنـــمــيــة الـــريــفــيـــة والــصــيــد
الــبــحــري وفي األبــواب اHــبــيــنــة في اجلــدول "ب" اHــلــحق

بهذا اHرسوم.

الــــمـــادة الــــمـــادة 4 :  : يــكـــلف وزيـــر اHــالـــيـــة ووزيـــر الـــفالحــة
rكـل فـيـما يـخـصه rوالـتـنـمـيـة الـريـفـيـة والـصـيـد الـبـحري
بـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذ هـــذا اHــــرســــوم الــــذي يــــنــــشــــر فـي اجلــــريـــدة
الــرّســــمــــيـّـــة لــــلــــجـــمـــهـــوريّـــة اجلـــزائـــريّـــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّــة

الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــزائــر في 26 مــحــرّم عــام 1437 اHــوافق 9
نوفمبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة



28 محر محرّم عام م عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 460
11 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2015 م م

اجلدول " أ "اجلدول " أ "

االعتمادات اHلغاة ( دج )االعتمادات اHلغاة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

وزارة الفالحة والتنمية الريفية - سابقاوزارة الفالحة والتنمية الريفية - سابقا
 الفرع األول الفرع األول

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

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اHركزية - الراتب الرئيسي للنشاط................................
اإلدارة اHركزية - التعويضات و اHنح اخملتلفة..............................
اإلدارة اHـركـزيـة - اHسـتـخـدمـون اHـتـعـاقـدون - الـرواتب - مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

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

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

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

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

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

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

255.000.000

278.944.000

47.500.000

581.444.000

435.000

435.000

4.200.000

77.000

133.687.000

13.500.000

151.464.000

39.105.000

4.295.000

10.279.000

29.200.000

312.000

4.388.000

650.000

10.000

88.239.000



5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 60 28 محر محرّم عام م عام 1437 هـ هـ
11 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2015 م م

اجلدول " أ " (تابع)اجلدول " أ " (تابع)

االعتمادات اHلغاة ( دج )االعتمادات اHلغاة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 35

01 - 36

03 - 36

04 - 36

30 - 36

33 - 36

34 - 36

42 - 36

51 - 36

61 - 36

62 - 36

71 - 36

93 - 36

94 - 36

95 - 36

97 - 36

01 - 37

03 - 37

01 - 43

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

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

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانات Hراكز التكوين في الغابات............................................
إعـانــات حملـمــيـات الــصـيــد - مـراكـز تــربـيــة طـيــور الـصــيـد واحلــظـائـر
الوطنية ............................................................................
إعانة للوكالة الوطنية للمحافظة على الطبيعة............................
إعانة للمعهد الوطني لإلرشاد الفالحي.......................................
إعانات للمعاهد التكنولوجية اHتوسطة الفالحية ........................
إعانات Hراكز التكوين واإلرشاد الفالحي....................................
إعانة للمدرسة الوطنية للغابات...............................................
إعانات للمعاهد التقنية لإلنتاج النباتي....................................
إعانة للمعهد الوطني حلماية النباتات........................................
إعانة للمعهد الوطني للطب البيطري ........................................
إعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب..................................
إعانة للمعهد الوطني لألراضي والسقي وصرف اHياه...................
إعانة حملافظة تنمية الفالحة في اHناطق الصحراوية....................
إعانة للمركز الوطني Hراقبة  البذور والشتائل  واHصادقة عليها..
إعانة للمعهد التقني لتربية احليوانات......................................
مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اHركزية - اHؤتمرات و اHلتقيات.....................................
اإلدارة اHركـزية - نـفقـات تسيـير مـكاتب تـمثـيل هيـئة األ� اHـتحدة
لـلـتـغــذيـة والـفالحـة وهـيـئــة مـكـافـحـة اجلـراد الـصــحـراوي بـاHـنـطـقـة
الغربية..............................................................................
مجموع القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

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

مجموع القسم الثالث

9.700.000

9.700.000

94.819.000

1.344.120.000

231.220.000

97.631.000

481.421.000

69.546.000

45.666.000

1.029.880.000

506.078.000

288.718.000

334.688.000

179.360.000

115.111.000

154.542.000

414.061.000

5.386.861.000

11.000.000

6.000.000

17.000.000

6.235.143.000

15.900.000

15.900.000



28 محر محرّم عام م عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 660
11 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2015 م م

اجلدول " أ " (تابع)اجلدول " أ " (تابع)

االعتمادات اHلغاة ( دج )االعتمادات اHلغاة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 44

02 - 44

24 - 44

32 - 44

34 - 44

39 - 44

49 - 44

50 - 44

53 - 44

03 - 46

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

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

اإلدارة اHركزية - األسواق واHعارض .........................................
Yمـــســاهـــمــة لـــلـــمــركـــز الـــوطــني لـــلـــتــلـــقـــيح االصــطـــنـــاعي  والـــتــحـــســ
الوراثي.............................................................................
اإلدارة اHركزية - اإلعالم واإلرشاد.............................................
مساهمة في حديقة التسلية "الوئام اHدني".................................
مساهمة للديوان اجلزائري اHهني للحبوب ................................
مساهمة للغرفة الوطنية للفالحة...............................................
مساهمة للمعهد الوطني لألبحاث الغابية...................................
مساهمة للمعهد الوطني اجلزائري لألبحاث الزراعية...................
مساهمة للديوان الوطني اHهني للحليب....................................
مجموع القسم الرابع

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

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

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط......
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة -  التعويضات واHنح اخملتلفة....
rــتـعـاقـدونHـسـتــخـدمـون اHـصـالح الـالمـركـزيـة الــتـابـعــة لـلـدولــة -  اHا
الــــــرواتـبr مــــــنـح ذات طــــــابـع عــــــائـــــــلي واشـــــــتــــــراكــــــات الـــــــضــــــمــــــان
االجتماعي..........................................................................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

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

500.000

4.000.000

6.000.000

80.000.000

178.988.000.000

10.000.000

425.056.000

723.610.000

43.511.000.000

223.748.166.000

1.500.000.000

1.500.000.000

225.264.066.000

231.499.209.000

4.426.222.000

4.598.910.000

509.509.000

9.534.641.000

1.700.000

11.800.000

13.500.000



7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 60 28 محر محرّم عام م عام 1437 هـ هـ
11 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2015 م م

اجلدول " أ " (تابع)اجلدول " أ " (تابع)

االعتمادات اHلغاة ( دج )االعتمادات اHلغاة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

01 - 31

02 - 31

03 - 31

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

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

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

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

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

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

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

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

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHديرية العامة للغابات - الراتب الرئيسي للنشاط.....................
اHديرية العامة للغابات -  التعويضات  واHنح اخملتلفة..................
اHديـرية الـعامـة للغـابات - اHـستـخدمـون اHتـعاقدونr الـرواتبr منح
ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي......................
مجموع القسم األول

210.000.000

1.152.000

2.256.284.000

235.625.000

2.703.061.000

107.491.000

59.483.000

79.171.000

138.930.000

5.697.000

106.680.000

10.000.000

490.000

507.942.000

73.201.000

73.201.000

12.832.345.000

12.832.345.000

244.331.554.000

89.791.000

108.736.000

17.062.000

215.589.000



28 محر محرّم عام م عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 860
11 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2015 م م

اجلدول " أ " (تابع)اجلدول " أ " (تابع)

االعتمادات اHلغاة ( دج )االعتمادات اHلغاة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

07 - 34

90 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 37

03 - 37

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

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

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

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

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

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اHديرية العامة للغابات - تسديد النفقات...................................
اHديرية العامة للغابات - األدوات واألثاث..................................
اHديرية العامة للغابات - اللوازم..............................................
اHديرية العامة للغابات - التكاليف اHلحقة................................
اHديرية العامة للغابات - األلبسة..............................................
......................Yالتقني YوظفHديرية العامة للغابات - ألبسة اHا
اHديرية العامة للغابات - حظيرة السيارات...............................
اHـديـريـة الـعــامـة لـلـغـابـات - الـنـفـقـات الــقـضـائـيـة - نـفـقـات اخلـبـرة -
التعويضات اHترتبة على الدولة............................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

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

القسم السابع القسم السابع 
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

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

4.000.000

4.000.000

2.750.000

50.000

50.633.000

5.346.000

58.779.000

9.266.000

918.000

2.510.000

60.000.000

212.000

249.500.000

1.500.000

10.000

323.916.000

4.619.000

4.619.000

1.350.000

5.334.000

6.684.000

613.587.000



9 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 60 28 محر محرّم عام م عام 1437 هـ هـ
11 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2015 م م

اجلدول " أ " (تابع)اجلدول " أ " (تابع)

االعتمادات اHلغاة ( دج )االعتمادات اHلغاة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 43

01 - 44

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

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

مجموع القسم الثالث

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

اHديرية العامة للغابات - اإلعالم واإلرشاد..................................

مجموع  القسم الرابع

مجموع  العنوان الرابع

مجموع الفرع اجلزئي األول

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

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

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اHصالح الالمركزية للغابات - ريوع حوادث العمل.......................
اHصالح الالمركزية للغابات - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية......

مجموع القسم الثاني

96.000.000

96.000.000

1.000.000

1.000.000

97.000.000

710.587.000

3.370.739.000

3.460.275.000

503.228.000

7.334.242.000

2.337.000

24.900.000

27.237.000



28 محر محرّم عام م عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1060
11 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2015 م م

اجلدول " أ " (تابع)اجلدول " أ " (تابع)

االعتمادات اHلغاة ( دج )االعتمادات اHلغاة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

12 - 35

11 - 37

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

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

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

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

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

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اHصالح الالمركزية للغابات - صيانة اHباني...............................
اHصالح الالمركزية للغابات - صيانة الغابات .............................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اHصالح الالمركزية للغابات - مكافحة حرائق الغابات .................
مجموع القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث
مجموع  الفرع اجلزئي  الثاني
مجموع  الفرع  الثاني
مجمـوع االعتمادات اHلغاة.........................................................مجمـوع االعتمادات اHلغاة.........................................................

155.000.000

670.000

1.707.826.000

132.000.000

1.995.496.000

54.718.000

17.830.000

26.793.000

67.500.000

5.855.000

71.320.000

2.385.000

480.000

246.881.000

53.966.000

429.308.000

483.274.000

660.990.000

660.990.000

10.748.120.000

10.748.120.000

11.458.707.000

255.790.261.000



11 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 60 28 محر محرّم عام م عام 1437 هـ هـ
11 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2015 م م

اجلدول " أ " (تابع)اجلدول " أ " (تابع)

االعتمادات اHلغاة ( دج )االعتمادات اHلغاة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

02 - 32

01 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

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 اHركزية - الراتب الرئيسي للنشاط................................
اإلدارة اHركزية - التعويضات واHنح اخملتلفة..............................
اإلدارة اHــركــزيــة - اHـســتــخــدمــون اHــتــعــاقــدونr الــرواتبr مــنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اإلدارة اHركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية.......................

مجموع القسم الثاني
القسم الثالثالقسم الثالث

اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

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

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

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اإلدارة اHركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اHركزية -  األدوات واألثاث............................................
اإلدارة اHركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اHركزية - التكاليف اHلحقة............................................
اإلدارة اHركزية - األلبسة ........................................................
اإلدارة اHركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اHركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اHــــركــــزيــــة -  الــــنــــفــــقــــات الــــقــــضــــائــــيــــة - نــــفــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اHترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع

142.000.000

142.571.000

24.491.000

309.062.000

250.000

250.000

1.770.000

71.143.000

6.540.000

79.453.000

21.923.000

3.435.000

5.909.000

14.079.000

200.000

6.883.000

1.242.000

10.000

53.681.000



28 محر محرّم عام م عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1260
11 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2015 م م

اجلدول " أ " (تابع)اجلدول " أ " (تابع)

االعتمادات اHلغاة ( دج )االعتمادات اHلغاة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 35

05 - 36

06 - 36

07 - 36

08 - 36

09 - 36

01 - 37

01 - 43

01 - 44

02 - 44

03 - 44

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

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

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانات Hدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية اHائيات...
إعانة للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية اHائيات........
إعــانــة لــلــمــعــهــد الــتــكــنــولــوجـي لــلــصــيــد الــبــحــري وتــربــيــة اHــائــيـات
بوهران..............................................................................
إعــانــة لــلــمــعــهــد الــتــكــنــولــوجـي لــلــصــيــد الــبــحــري وتــربــيــة اHــائــيـات
بالقل.................................................................................
إعانـة لـلـمخـبـر الوطـني Hـراقبـة وحتـلـيل منـتـوجات الـصـيد الـبـحري
وتربية اHائيات ونظافة األوساط...........................................
مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

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

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اHــــركــــزيــــة - اHـــــنـح - تـــــعـــــويــــضــــات الــــتــــدريب - الــــرواتــب
اHسبقة - نفقات التكوين......................................................
مجموع القسم الثالث

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

اإلدارة اHركزية - اإلعالم واإلرشاد.............................................
مـــــســـــاهـــــمـــــة لـــــلــــغـــــرفـــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة لـــــلــــصـــــيـــــد الـــــبـــــحـــــري وتـــــربـــــيــــة
اHائيات..............................................................................
مـســاهـمـة لـلـمــركـز الـوطـني لــلـبـحث والـتــنـمـيـة في الـصــيـد الـبـحـري
وتربية اHائيات...................................................................
مجموع القسم الرابع
مجموع  العنوان الرابع
مجموع  الفرع اجلزئي األول

4.730.000

4.730.000

130.193.000

137.873.000

44.897.000

48.638.000

58.712.000

420.313.000

14.300.000

14.300.000

881.789.000

8.985.000

8.985.000

1.500.000

66.500.000

559.416.000

627.416.000

636.401.000

1.518.190.000



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 60 28 محر محرّم عام م عام 1437 هـ هـ
11 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2015 م م

اجلدول " أ " (تابع)اجلدول " أ " (تابع)

االعتمادات اHلغاة ( دج )االعتمادات اHلغاة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

11 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة  - الراتب الرئيسي للنشاط.....
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واHنح اخملتلفة.....
rــتـعــاقـدونHـســتـخــدمـون اHــصـالـح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـدولــة - اHا
الرواتبr منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل..............
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

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

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

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

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

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

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

257.000.000

344.534.000

114.000.000

715.534.000

10.000

10.000

7.313.000

150.384.000

14.500.000

172.197.000

9.830.000

3.320.000

2.997.000

11.811.000

230.000

10.784.000

1.320.000

210.000

40.502.000

8.732.000

8.732.000

936.975.000

936.975.000

2.455.165.000

2.455.165.000



28 محر محرّم عام م عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1460
11 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2015 م م

اجلدول " ب " اجلدول " ب " 

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

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

 الفرع األول الفرع األول
اإلدارة اHركزيةاإلدارة اHركزية

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

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اHركزية - الراتب الرئيسي للنشاط................................
اإلدارة اHركزية - التعويضات و اHنح اخملتلفة..............................
اإلدارة اHـركـزيـة - اHسـتـخـدمـون اHـتـعـاقـدون - الـرواتب - مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

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

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

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

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

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

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

255.000.000

278.944.000

47.500.000

581.444.000

435.000

435.000

4.200.000

77.000

133.687.000

13.500.000

151.464.000

39.105.000

4.295.000

10.279.000

29.200.000

312.000

4.388.000

650.000

10.000

88.239.000



15 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 60 28 محر محرّم عام م عام 1437 هـ هـ
11 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2015 م م

اجلدول " ب " (تابع)اجلدول " ب " (تابع)

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

01 - 35

01 - 36

03 - 36

04 - 36

30 - 36

33 - 36

34 - 36

42 - 36

51 - 36

61 - 36

62 - 36

71 - 36

93 - 36

94 - 36

95 - 36

97 - 36

01 - 37

03 - 37

01 - 43

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

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

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانات Hراكز التكوين في الغابات............................................
إعـانــات حملـمــيـات الــصـيــد - مـراكـز تــربـيــة طـيــور الـصــيـد واحلــظـائـر
الوطنية ............................................................................
إعانة للوكالة الوطنية للمحافظة على الطبيعة............................
إعانة للمعهد الوطني لإلرشاد الفالحي.......................................
إعانات للمعاهد التكنولوجية اHتوسطة الفالحية ........................
إعانات Hراكز التكوين واإلرشاد الفالحي....................................
إعانة للمدرسة الوطنية للغابات...............................................
إعانات للمعاهد التقنية لإلنتاج النباتي....................................
إعانة للمعهد الوطني حلماية النباتات........................................
إعانة للمعهد الوطني للطب البيطري ........................................
إعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب..................................
إعانة للمعهد الوطني لألراضي والسقي وصرف اHياه...................
إعانة حملافظة تنمية الفالحة في اHناطق الصحراوية....................
إعانة للمركز الوطني Hراقبة  البذور والشتائل  واHصادقة عليها..
إعانة للمعهد التقني لتربية احليوانات......................................
مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اHركزية - اHؤتمرات و اHلتقيات.....................................
اإلدارة اHركـزية - نـفقـات تسيـير مـكاتب تـمثـيل هيـئة األ� اHـتحدة
لـلـتـغــذيـة والـفالحـة وهـيـئــة مـكـافـحـة اجلـراد الـصــحـراوي بـاHـنـطـقـة
الغربية..............................................................................
مجموع القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

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

مجموع القسم الثالث

9.700.000

9.700.000

94.819.000

1.344.120.000

231.220.000

97.631.000

481.421.000

69.546.000

45.666.000

1.029.880.000

506.078.000

288.718.000

334.688.000

179.360.000

115.111.000

154.542.000

414.061.000

5.386.861.000

11.000.000

6.000.000

17.000.000

6.235.143.000

15.900.000

15.900.000



28 محر محرّم عام م عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1660
11 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2015 م م

اجلدول " ب " (تابع)اجلدول " ب " (تابع)

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

01 - 44

02 - 44

24 - 44

32 - 44

34 - 44

39 - 44

49 - 44

50 - 44

53 - 44

03 - 46

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

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

اإلدارة اHركزية - األسواق واHعارض .........................................
اإلدارة اHـركـزيـة - مـسـاهـمــة لـلـمـركـز الـوطـني لـلـتـلـقـيح االصـطـنـاعي
والتحسY الوراثي..............................................................
اإلدارة اHركزية - اإلعالم واإلرشاد.............................................
مساهمة في حديقة التسلية "الوئام اHدني".................................
مساهمة للديوان اجلزائري اHهني للحبوب ................................
مساهمة للغرفة الوطنية للفالحة...............................................
مساهمة للمعهد الوطني لألبحاث الغابية...................................
مساهمة للمعهد الوطني اجلزائري لألبحاث الزراعية...................
مساهمة للديوان الوطني اHهني للحليب....................................
مجموع القسم الرابع

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

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

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط......
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة -  التعويضات واHنح اخملتلفة....
rــتـعـاقـدونHـسـتــخـدمـون اHـصـالح الـالمـركـزيـة الــتـابـعــة لـلـدولــة -  اHا
الــــــرواتـبr مــــــنـح ذات طــــــابـع عــــــائـــــــلي واشـــــــتــــــراكــــــات الـــــــضــــــمــــــان
االجتماعي..........................................................................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

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

500.000

4.000.000

6.000.000

80.000.000

178.988.000.000

10.000.000

425.056.000

723.610.000

43.511.000.000

223.748.166.000

1.500.000.000

1.500.000.000

225.264.066.000

231.499.209.000

4.426.222.000

4.598.910.000

509.509.000

9.534.641.000

1.700.000

11.800.000

13.500.000



17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 60 28 محر محرّم عام م عام 1437 هـ هـ
11 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2015 م م

اجلدول  " ب " (تابع)اجلدول  " ب " (تابع)

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

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

01 - 31

02 - 31

03 - 31

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

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

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

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

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

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

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

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

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHديرية العامة للغابات - الراتب الرئيسي للنشاط.....................
اHديرية العامة للغابات -  التعويضات  واHنح اخملتلفة..................
اHديـرية الـعامـة للغـابات - اHـستـخدمـون اHتـعاقدونr الـرواتبr منح
ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي......................
مجموع القسم األول

210.000.000

1.152.000

2.256.284.000

235.625.000

2.703.061.000

107.491.000

59.483.000

79.171.000

138.930.000

5.697.000

106.680.000

10.000.000

490.000

507.942.000

73.201.000

73.201.000

12.832.345.000

12.832.345.000

244.331.554.000

89.791.000

108.736.000

17.062.000

215.589.000



28 محر محرّم عام م عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1860
11 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2015 م م

اجلدول "ب " (تابع)اجلدول "ب " (تابع)

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

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

07 - 34

90 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 37

03 - 37

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

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

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

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

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

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اHديرية العامة للغابات - تسديد النفقات...................................
اHديرية العامة للغابات - األدوات واألثاث..................................
اHديرية العامة للغابات - اللوازم..............................................
اHديرية العامة للغابات - التكاليف اHلحقة................................
اHديرية العامة للغابات - األلبسة..............................................
......................Yالتقني YوظفHديرية العامة للغابات - ألبسة اHا
اHديرية العامة للغابات - حظيرة السيارات...............................
اHـديـريـة الـعــامـة لـلـغـابـات - الـنـفـقـات الــقـضـائـيـة - نـفـقـات اخلـبـرة -
التعويضات اHترتبة على الدولة............................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

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

القسم السابع القسم السابع 
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

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

4.000.000

4.000.000

2.750.000

50.000

50.633.000

5.346.000

58.779.000

9.266.000

918.000

2.510.000

60.000.000

212.000

249.500.000

1.500.000

10.000

323.916.000

4.619.000

4.619.000

1.350.000

5.334.000

6.684.000

613.587.000



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 60 28 محر محرّم عام م عام 1437 هـ هـ
11 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2015 م م

اجلدول " ب " (تابع)اجلدول " ب " (تابع)

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

01 - 43

01 - 44

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

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

مجموع القسم الثالث

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

اHديرية العامة للغابات - اإلعالم واإلرشاد..................................

مجموع  القسم الرابع

مجموع  العنوان الرابع

مجموع الفرع اجلزئي األول

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

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

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اHصالح الالمركزية للغابات - ريوع حوادث العمل.......................
اHصالح الالمركزية للغابات - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية......

مجموع القسم الثاني

96.000.000

96.000.000

1.000.000

1.000.000

97.000.000

710.587.000

3.370.739.000

3.460.275.000

503.228.000

7.334.242.000

2.337.000

24.900.000

27.237.000



28 محر محرّم عام م عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2060
11 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2015 م م

اجلدول "ب " (تابع)اجلدول "ب " (تابع)

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

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

12 - 35

11 - 37

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

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

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

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

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

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اHصالح الالمركزية للغابات - صيانة اHباني...............................
اHصالح الالمركزية للغابات - صيانة الغابات .............................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اHصالح الالمركزية للغابات - مكافحة حرائق الغابات .................
مجموع القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث
مجموع  الفرع اجلزئي  الثاني
مجموع  الفرع  الثاني

155.000.000

670.000

1.707.826.000

132.000.000

1.995.496.000

54.718.000

17.830.000

26.793.000

67.500.000

5.855.000

71.320.000

2.385.000

480.000

246.881.000

53.966.000

429.308.000

483.274.000

660.990.000

660.990.000

10.748.120.000

10.748.120.000

11.458.707.000



21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 60 28 محر محرّم عام م عام 1437 هـ هـ
11 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2015 م م

اجلدول "ب " (تابع)اجلدول "ب " (تابع)

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

01 - 31

02 - 31

03 - 31

02 - 32

01 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

 الفرع الثالث الفرع الثالث
مصالح الصيد البحريمصالح الصيد البحري
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اHركزية Hصالح الصيد البحري - الراتب الرئيسي للنشاط..
اإلدارة اHــركــزيـــة Hــصــالح الــصــيــد الــبـــحــري - الــتــعــويــضــات و اHــنح
اخملتلفة...............................................................................
اإلدارة اHركزيـة Hصالح الـصيد البـحري - اHسـتخدمون اHـتعاقدون -
الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اإلدارة اHـركـزية Hـصـالح الـصيـد الـبـحـري - معـاش اخلـدمـة واألضرار
اجلسدية..............................................................................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية Hصالح الصيد البحري - اHنح العائلية.................
اإلدارة اHركزية Hصالح الصيد البحري - الضمان االجتماعي........
 اإلدارة اHـركـزيـة Hــصـالح الـصـيـد الـبـحــري - اHـسـاهـمـة في اخلـدمـات
االجتماعية..........................................................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اإلدارة اHركزية Hصالح الصيد البحري - تسديد النفقات..............
اإلدارة اHركزية Hصالح الصيد البحري - األدوات واألثاث.............
اإلدارة اHركزية Hصالح الصيد البحري - اللوازم.........................
اإلدارة اHركزية Hصالح الصيد البحري - التكاليف اHلحقة...........
اإلدارة اHركزية Hصالح الصيد البحري - األلبسة.........................
اإلدارة اHركزية Hصالح الصيد البحري - حظيرة السيارات..........
اإلدارة اHركزية Hصالح الصيد البحري - اإليجار.........................
اإلدارة اHـركــزيـة Hــصـالـح الـصــيـد الــبـحــري - الـنــفـقــات الـقــضـائــيـة -
نفقات اخلبرة -  التعويضات اHترتبة على الدولة.....................
مجموع القسم الرابع

142.000.000

142.571.000

24.491.000

309.062.000

250.000

250.000

1.770.000

71.143.000

6.540.000

79.453.000

21.923.000

3.435.000

5.909.000

14.079.000

200.000

6.883.000

1.242.000

10.000

53.681.000



28 محر محرّم عام م عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2260
11 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2015 م م

اجلدول "ب " (تابع)اجلدول "ب " (تابع)

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

01 - 35

05 - 36

06 - 36

07 - 36

08 - 36

09 - 36

01 - 37

01 - 43

01 - 44

02 - 44

03 - 44

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اHركزية Hصالح الصيد البحري - صيانة اHباني................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانات Hدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية اHائيات...
إعانة للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية اHائيات........
إعــانــة لــلــمــعــهــد الــتــكــنــولــوجـي لــلــصــيــد الــبــحــري وتــربــيــة اHــائــيـات
بوهران..............................................................................
إعــانــة لــلــمــعــهــد الــتــكــنــولــوجـي لــلــصــيــد الــبــحــري وتــربــيــة اHــائــيـات
بالقل.................................................................................
إعانـة لـلـمخـبـر الوطـني Hـراقبـة وحتـلـيل منـتـوجات الـصـيد الـبـحري
وتربية اHائيات ونظافة األوساط...........................................
مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اHركزية Hصالح الصيد البحري - اHؤتمرات واHلتقيات.....
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اHــركـــزيــة Hـــصـــالح الــصـــيـــد الــبـــحــري - اHـــنح - تــــعـــويـــضــات
التدريب - الرواتــب اHسبقة - نفقات التكوين........................
مجموع القسم الثالث

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

اإلدارة اHركزية Hصالح الصيد البحري - اإلعالم واإلرشاد.............
مـــســـاهـــمـــة لـــلـــغـــرفـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــصـــيـــد الـــبـــحـــري وتـــربـــيــة
اHائيات..............................................................................
مـســاهـمـة لـلـمــركـز الـوطـني لــلـبـحث والـتــنـمـيـة في الـصــيـد الـبـحـري
وتربية اHائيات...................................................................
مجموع القسم الرابع
مجموع  العنوان الرابع
مجموع  الفرع اجلزئي األول
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اجلدول " ب " (تابع)اجلدول " ب " (تابع)

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

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

11 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

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 للصيد البحري - الراتب الرئيسي للنشاط.....
اHصالح الالمركزية للصيد البحري - التعويضات واHنح اخملتلفة...
rـتـعـاقـدونHــسـتـخـدمــون اHـصــالح الالمـركـزيــة لـلـصـيــد الـبـحـري - اHا
الرواتبr منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اHصالح الالمركزية للصيد البحري - ريوع حوادث العمل.............
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية للصيد البحري - اHنح العائلية......................
اHصالح الالمركزية للصيد البحري - الضمان االجتماعي.............
اHصالح الالمركزية للصيد البحري -  اHساهمة في اخلدمات االجتماعية
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اHصالح الالمركزية للصيد البحري - تسديدالنفقات....................
اHصالح الالمركزية للصيد البحري - األدوات واألثاث..................
اHصالح الالمركزية للصيد البحري - اللوازم..............................
اHصالح الالمركزية للصيد البحري - التكاليف اHلحقة................
اHصالح الالمركزية للصيد البحري - األلبسة..............................
اHصالح الالمركزية للصيد البحري - حظيرة السيارات...............
اHصالح الالمركزية للصيد البحري - اإليجار..............................
اHـصالح الالمـركزيـة للـصيـد البـحري - النـفقـات القـضائـية - نـفقات
اخلبرة - التعويضات اHترتبة على الدولة...............................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اHصالح الالمركزية للصيد البحري - صيانة اHباني.....................
مجموع  القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث
مجموع  الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع الثالث
مـجـمـوع االعـتـمـادات اHـخصصة..............................................مـجـمـوع االعـتـمـادات اHـخصصة..............................................
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28 محر محرّم عام م عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2460
11 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2015 م م

مــحــرّم مــرســـوم تـــنــفـــيــذي رقـم مــرســـوم تـــنــفـــيــذي رقـم 15-284 مــؤرخ  مــؤرخ فـي فـي 26 مــحــر 
r2015 عـــــام عـــــام 1437  الـــــمـــــوافـق الـــــمـــــوافـق 9 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنــــة  نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنــــة
يــتـضـمـن نـقـل اعــــتـمـاد فـي مــيـزانـيـة تــسـيـيـريــتـضـمـن نـقـل اعــــتـمـاد فـي مــيـزانـيـة تــسـيـيـر

وزارة اHالية.وزارة اHالية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

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
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

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

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ــقـــتـــضـى اHــرســــوم الـــتــنــفــيــذي  رقــم 15 - 27
اHـــــؤرخ فـي 11  ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1436 اHــــــوافـق أول

فــــبــــرايـــر ســــنـــة  2015 واHــــتـــضــــمن تــــوزيـع االعــــتـــمــــادات
اخملصـصة لـوزير اHـاليـة من مـيزانـية الـتسـييـــر �وجــب

r2015 اليــة لسنةHقانــون ا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 
يـــلـــغـى مـن مـــيــــــزانـــيــــة ســــنــــة 2015 اHـــاداHـــادّة األولى : ة األولى : 
اعـــــتــــمـــــاد قـــــدره مـــــلــــيــــونــــان وخـــــمــــســــمــــائـــــة ألف ديــــنــــار
(2.500.000 دج) مـــقــــيّــــد فـي مـــيـــزانــــيـــة تـــســـيـــيـــر  وزارة
اHــالــيــةr الـفــرع الــثــامن : اHــديــريــة الــعــامــة لالســتــشــراف

وفـي الباب رقــم 34-04 - التكاليف اHلحقة.
اHــــــاداHــــــادّة ة 2 :  :  يــــــخـــــــصـــص Hــــــيـــــزانــــــيـــــــة ســـــــنــــــة 2015
اعـــتــــمــــاد قـــــدره مـــلـــيـــونـــان وخـــمـــســـمـــائــــة ألـف ديـــنـــــار
(2.500.000 دج)  يــقـــيّــــد فــي مــيــزانـــيــــة تــســيــيـــر وزارة
اHـاليةr الفـرع الثامن : اHديـرية العامـة لالستشراف وفي

البابY اHبينY في اجلدول اHلحق بهذا اHرسوم.
اHـاداHـادّة ة 3 : : يـكـلف وزيــر اHـالـيـة بـتـنـفـيـذ هـذا اHـرسـوم
الذي ينـشر في اجلريـدة الرّسمـيّة لـلجمـهوريّة اجلـزائريّة

الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــرّر بـــاجلـــزائــر في 26 مـــحـــرّم عــام 1437 اHــوافق 9

نوفمبر سنة 2015.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

02 - 34

02 - 37

وزارة اHاليةوزارة اHالية
الفرع الثامنالفرع الثامن

اHديرية العامة لالستشرافاHديرية العامة لالستشراف
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح
اHديرية العامة لالستشراف - األدوات واألثاث..............................
مجموع القسم الرابع

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اHديرية العامة لالستشراف - اHؤتمرات واHلتقيات......................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع الثامن
مجموع االعتمادات اخملصصة......................................................مجموع االعتمادات اخملصصة......................................................

1.000.000

1.000.000

1.500.000
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اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق
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اخملصصة (دج)اخملصصة (دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب
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مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 15-285 مــؤرخ  مــؤرخ في في 26 مــحــر مــحــرّم عــامم عــام
1437  اHوافق اHوافق 9 نوفـمبـر سنة  نوفـمبـر سنة r r2015 يتـضمن إحداثيتـضمن إحداث

بـــاب ونــقـل اعـــتــمـــاد في مــيــزانــيــة تــســيــيــر وزارةبـــاب ونــقـل اعـــتــمـــاد في مــيــزانــيــة تــســيــيــر وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي.التعليم العالي والبحث العلمي.

ـــــــــــــــــــــــــــ
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
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

r تمّمHعدّل 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
- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسـي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ في 25 رجـب عـــام 1436 اHــــوافق  14 مــــايــــو ســــنــــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـــقــــتـــضى اHــــرســــوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 15 - 39  
اHـــــؤرخ فـي 11 ربـــــيــع الــــــثـــــانـي عـــــام 1436 اHــــــوافـق أول
فـــبــــرايــــر ســـنـــة  2015 واHـــتـــضـــمـن تـــوزيـع االعـــتـــمــــادات
اخملــصـصــة لـوزيــر الــتـعــلـيـم الـعــالي والــبـحث الــعــلـمي من
r2015 اليــة لسنةHوجــب قانــون ا�ميزانية التسييــر 

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : يـحــدث في جــدول مــيـزانــيـة تــسـيــيـر
وزارة الــــتـــــعـــــلــــيــم الـــــعــــالـي والـــــبــــحــث الــــعـــلــــمـيr بـــاب
رقـــــمه 44-15  وعـــــنـــــوانه " مـــــركــــز الـــــبـــــحث فـي الــــعـــــلــــوم

اإلسالمية واحلضارة ".

اHـــــاداHـــــادّة ة 2 : : يــــلــــــغـــى مـن مــــيـــــــزانــــيــــــة ســـــنـــــــة 2015
اعــــــتـــــمــــــــاد قــــــــدره مـــــائــــــة وثـالثــــــون مـــــلــــــيـــــــون ديـــــنـــــــار
(130.000.000 دج) مــقـــيّـــــد في مـــيــزانـــيــة تـــســيـــيــر وزارة
YـبـيـنHا Yالـتـعـلـيم الـعـالي والـبـحـث العـلـمـي وفي الـبـابـ

في اجلدول "أ" اHلحق بهذا اHرسوم.

3 :  :  يــــــخــــــصــــص Hــــيـــــزانـــــــيــــــة ســــــنــــــة 2015 اHـــــاداHـــــادّة ة 
اعـــــتـــــمــــــــاد قــــــــدره مــــــائـــــــة وثالثـــــــون مـــــلـــــيــــــون ديـــــنــــــار
(130.000.000 دج)  يــقـــيّــد فــي مــيــزانـيــة تــسـيــيـر  وزارة
YـبـيـنHا Yالـتـعـلـيم الـعـالي والـبـحـث العـلـمـي وفي الـبـابـ

في اجلدول "ب" اHلحق بهذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 4 : : يــكــلـــف وزيـــر اHــالــيـــة  ووزيــر الـتــعــلـيم
العـالي والبحث العـلميr كل فيـما يخـــصّهr بتنـفيذ هـــذا
اHــــــرســــــــوم الــــــذي يــــــنـــــــشـــــــر فـي اجلــــــريــــــدة الــــــرّســــــمــــــيّــــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حــــرّر بـــاجلـــزائــر في 26 مـــحـــرّم عــام 1437 اHــوافق 9
نوفمبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

02 -  36

وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الفرع األولالفرع األول
اإلدارة اHركزيةاإلدارة اHركزية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للديوان الوطني للخدمات اجلامعية.....................................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث

100.000.000

100.000.000

100.000.000

اجلدول اHلحق "أ"اجلدول اHلحق "أ"

االعتماداتاالعتمادات
اHلغاة (دج)اHلغاة (دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب



28 محر محرّم عام م عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2660
11 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2015 م م

06 - 44

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

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

مركز البحث العلمي والتقني في التحليل الفيزيائي والكيميائي...
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول

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

30.000.000

30.000.000

30.000.000

130.000.000

130.000.000

130.000.000

اجلدول اHلحق "أ" (تابع)اجلدول اHلحق "أ" (تابع)

االعتماداتاالعتمادات
اHلغاة (دج)اHلغاة (دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب

06 -  36

15 -  44

وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرع األولالفرع األول

اإلدارة اHركزيةاإلدارة اHركزية
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانات للمراكز اجلامعية............................................................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

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

مركز البحث في العلوم اإلسالمية واحلضارة.................................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة......................................................مجموع االعتمادات اخملصصة......................................................

100.000.000

100.000.000

100.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

130.000.000

130.000.000

130.000.000

اجلدول اHلحق "ب"اجلدول اHلحق "ب"

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة (دج)اخملصصة (دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 60 28 محر محرّم عام م عام 1437 هـ هـ
11 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2015 م م

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 15-286 مــؤرخ  مــؤرخ في في 26 مــحــر مــحــرّم عــامم عــام
1437  اHـوافق اHـوافق 9 نـوفـمـبـر سـنـة  نـوفـمـبـر سـنـة r2015 يـتــمم اHـرسـوم يـتــمم اHـرسـوم

الــتـــنــفـــيــذي رقـم الــتـــنــفـــيــذي رقـم 91-253  اHــؤرخ في اHــؤرخ في 15 مــحــرم عــام مــحــرم عــام
1412 اHــــوافـق  اHــــوافـق 27 يــــولــــيـــــو ســــنـــة  يــــولــــيـــــو ســــنـــة 1991 واHــــتــــضــــمن واHــــتــــضــــمن

تــطـــبــيق اHــادة تــطـــبــيق اHــادة 121 من قـــانــون اHــالـــيــة لـــســنــة  من قـــانــون اHــالـــيــة لـــســنــة 1991
اHـتـعــلـقــة �ـجـانــيـة الـتــبـلــيغ لـلـحــمالت ذات اHـنــفـعـةاHـتـعــلـقــة �ـجـانــيـة الـتــبـلــيغ لـلـحــمالت ذات اHـنــفـعـة
العـامـة الـتي تـنـظـمـهـا إدارات الـدولـة في الـصـحـافةالعـامـة الـتي تـنـظـمـهـا إدارات الـدولـة في الـصـحـافة

اHكتوبة واإلذاعة والتلفزة.اHكتوبة واإلذاعة والتلفزة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rبناء على تقرير وزير الطاقة -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

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

rتممHعدل واHا rاليةHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-09 اHــــؤرخ في 15
ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1420 اHــــوافق 28 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1999

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

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-253 اHؤرخ
في 15 مــــحــــرم عـــام 1412 اHــــوافق 27 يــــولــــيـــو ســــنـــة 1991
واHــتـضــمـن تــطـبــيـق اHـادة 121 من قــانــون اHــالــيــة لــســنــة
1991 اHـتـعــلـقــة �ـجـانــيـة الـتــبـلــيغ لـلـحــمالت ذات اHـنــفـعـة

الـــعـــامـــة الـــتي تـــنـــظـــمـــهـــا إدارات الـــدولـــة في الـــصـــحـــافـــة
rتممHا rكتوبة واإلذاعة والتلفزةHا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية  -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـــــــــادة األولى :اHـــــــــادة األولى :  تــــــــــتــــــــــمــم اHــــــــادة 2 مـن اHـــــــــرســـــــــوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 91-253 اHــؤرخ في 15 مـــحـــرم عــام 1412
�طـة أخيرة rذكـور أعالهHوافق 27 يولـيو سـنة 1991 واHا

حترر كما يأتي :

" اHادة 2 : إن احلمالت ذات اHنفـعة العامـة اHقصودة
هي احلمالت التي تمس اHيادين اآلتية :

r........................(بدون تغيير)........................ 
- حـث اHــــواطــــنــــY عـــــلى االعــــتــــدال فـي اســــتــــعــــمــــال

الطاقة".

اHادة اHادة 2 : :  ينشر  هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بـــاجلـــزائــر في 26 مـــحـــرّم عــام 1437 اHــوافق 9
نوفمبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 15-287 مــؤرخ في  مــؤرخ في 26 مــحــر مــحــرّم عــامم عــام
1437 اHــوافق  اHــوافق 9 نــوفــمــبــر ســنــة  نــوفــمــبــر ســنــة r2015 يــعــدل ويــتــممr يــعــدل ويــتــمم

اHـرسـوم رقم اHـرسـوم رقم 88-188 اHـؤرخ في  اHـؤرخ في 23 صــفـر عـام  صــفـر عـام 1409
اHـوافق اHـوافق 4  أكـتـوبــر سـنـة   أكـتـوبــر سـنـة 1988 الـذي يــحـدد كـيــفـيـات الـذي يــحـدد كـيــفـيـات
ســـيــــر حــــســـاب الـــتـــخــــصـــيص اخلــــاص رقم ســـيــــر حــــســـاب الـــتـــخــــصـــيص اخلــــاص رقم 302-048
الــذي عنوانهالــذي عنوانه "تعويض األمالك اخملـصصة لـلصندوق"تعويض األمالك اخملـصصة لـلصندوق

الوطني للثورة الزراعية".الوطني للثورة الزراعية".
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بــنــاء عــلى الــتــقــريــر اHــشــتــرك بــY وزيــر اHــالــيـة

rووزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري
- وبـناء على الـدّستـورr ال سيّمـا اHادّتان 85-3 و125

r(الفقرة 2) منه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90-25 اHــــؤرخ في أول
جــمــادى األولى عـام 1411 اHـوافق 18 نــوفــمــبــر ســنـة 1990

rتممHعدل واHا rتضمن التوجيه العقاريHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-36 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى الثـانـيـة عام 1411 اHـوافق 31 ديـسـمبـر سـنة 1990
واHـتـضمن قـانـون اHـاليـة لـسـنة r1991 ال سيـمـا اHواد 126

rو 128 و 129 و 130 منه
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 97-02 اHـــــؤرخ في 2
رمـــــضـــــان عـــــام 1418 اHـــــوافق 31 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1997
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة r1998 ال سـيــمـا اHـادة 53

rمنه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-11 اHــــؤرخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اHـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة r2000 ال سـيــمـا اHـادة 89

rمنه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اHــــؤرخ في 27
صـفر عام 1435 اHوافق 30 ديسـمبـر سنة 2013 واHـتضمن

rادة 93 منهHال سيما ا r2014 الية لسنةHقانون ا
- و�ــقـــتــضى اHــرســوم رقم 88-188 اHـــؤرخ فــي 23
صفر عــام 1409 اHـوافق 4  أكتـوبر سنة 1988 الذي يحدد
كيـفيـات سير حــساب الـتخـصـيص اخلـاص رقـم 302-048
الــــذي عـــنــوانــه "تــعـــويض األمالك اخملـــصــصـــة لـــلــصـــنــدوق

rتممHا r"الوطني للثورة الزراعية
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- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــــؤرخ فـي 25 رجـب عـــام 1436 اHــــوافق 14 مـــايــــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHاداHادّة األولى :ة األولى : تطبـيقا ألحـكام اHادة 130 من الـقانون
رقم 90-36 اHـــــؤرخ في 14 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1411
اHــوافق 31 ديــســمـــبــر ســنــة 1990 واHــادة 53 من الــقــانــون
رقم 97-02 اHــــؤرخ في 2 رمــــضــــان عــــام 1418 اHــــوافق 31
ديــســمـــبــر ســنــة 1997 واHــادة 93 من الــقــانــون رقم 08-13
اHـؤرخ في 27 صــفـر عـام 1435 اHـوافق 30 ديـســمــبـر ســنـة
2013 واHـذكــورة أعالهr يـعــدل هـذا اHــرسـوم ويــتـمـم أحـكـام

اHــــــرســـــــوم رقم 88-188 اHــــــؤرخ في 23 صــــــفـــــــر عــــــام 1409
اHوافق 4 أكتوبر سنة r1988 اHتمم واHذكور أعاله.

2 : : تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اHـادة 4 مـن اHــرسـوم اHــاداHــادّة ة 
رقم 88-188 اHـــؤرخ فــي 23 صـــفـــر عـــــام 1409 اHـــوافق 4

أكتوبر سنة r1988 اHتمم واHذكور أعالهr كما يأتي :

" اHـادّة 4 : يقيد في  احلساب رقم 302-048 :
في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

- ...................... ( بدون تغيير) .......................
�ا فيهـا الفوائد اHدفوعة rتسديد مبلغ الـتعويض -
اHناسبة لألمالك اHـسترجعة واHقـبوضة من طرف مالكي
األراضي اHـؤ¢ــة في إطــار األمـر رقم 71-73 اHـؤرخ في 8
نـوفـمـبـر سـنـة 1971 واHـتـضـمن الـثـورة الـزراعـيـةr الـذين
استـرجـعت أمالكـهم جزئـيـا أو كـليـا تـطبـيـقـا للـقـانون رقم
90-25 اHــــؤرخ في 18 نــــوفــــمـــبــــر ســــنـــة 1990 واHــــتــــضـــمن

الـتوجيه العـقاريr اHعدل واHـتممr وذلك طبقـا للمادة 126
من الـــقـــانــون رقم 90- 36 اHــؤرخ في 31 ديـــســمـــبـــر ســـنــة

1990 واHتضمن قانون اHالية لسنة 1991.

في باب النفقات :في باب النفقات :
- ...................... ( بدون تغيير) .......................
- دفع اHــــقــــابل بــــالــــوســــائـل اHــــالــــيــــة لــــفــــائــــدة اHالك
األصليـY في إطار تطبـيق أحكام اHادة 76-5 من الـقانون
رقم 90-25 اHــــؤرخ في 18 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة r1990 اHـــعـــدل
واHــــتــــمم واHــــذكــــور أعـالهr وذلك طــــبــــقــــا لــــلــــمــــادة 128 من
الـقـانـون رقـم 90- 36 اHــؤرخ في 31 ديـسـمـبـر سـنة 1990

r1991 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- دفع اHــقــابل الــنـاجت عن خــســارة احلـقــوق الــعـيــنــيـة
الـعقـاريـة اHمـنـوحة من طـرف الـدولة لـفـائدة اHـستـفـيدين
الفالحـيـY اHـستـوفـY شـــروط اHادة 10 من الـقـانون رقم
87-19 اHــــؤرخ فــي 8 ديـــســـمــــبـــر ســـنــــة 1987 واHـــتـــضـــمن

ضـبط كيفيـة استغالل األراضي الـفالحية الـتابعة لألمالك

الــوطــنــيــة وحتــديــد حــقــوق اHــنــتــجــY وواجــبــاتــهمr الــذين
تــعـــذر إدمـــاجـــهم فــي اHـــســـتـــثـــمــرات الـــفـالحــيـــة الـــتـــابـــعــة
لألمالك الـوطنـية اHنـشأة تـطبـيقا لـهذا الـقانـونr أو تعذر
مــنــحــهم أرضــا وذلك طــبــقــا لــلــمـادة 129 من الــقــانـون رقم
90-36 اHــــؤرخ في 31 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1990 واHــــتــــضـــمن

r1991 الية لسنةHقانون ا
- دفـع الــتـعــويــضــات لــفــائــدة أصــحــاب حق االنــتــفـاع
التابـعة أراضـيهم لألمالك الـوطنيـة اHدمـجة في قـطاعات
عـمرانـية والتي كـانت موضـوع استـرجاع تـطبـيقـا ألحكام
اHـادة 53 من الــقـانـون رقم 97-02 اHـؤرخ في 31 ديـسـمـبـر

rذكور أعالهHسنة 1997 وا
- دفـع تـــعـــويــضـــات لـــفـــائـــدة أصـــحـــاب حـق االنـــتـــفــاع
الـذيـن تـقع أراضــيـهم الــزراعــيـة في قــطـاعــات غـيــر قـابــلـة
للتعمـير والذين نزعت منهم مـلكية هذه األراضي بغرض
اســتـعــمـالــهـا كــعـقـارات مـن أجل إجنـاز مــشـاريع الــتـنــمـيـة
تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 93 من الــقـانـون رقم 13-08 اHـؤرخ
في 30 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 2013 واHـــــذكـــــور أعالهr وغـــــيـــــر
مــــشـــــخــــصــــة إلـى تــــاريخ 12 مــــايــــو ســــنــــة r2013 فـي إطـــار

البرنامج الوطني للتنمية.
حتدد قائمة اإليـرادات والنفقات الـتي تقيد في هذا
احلـــســاب بــقــرار مـــشــتــرك بــY الـــوزيــر اHــكــلـف بــاHــالــيــة

والوزير اHكلف بالفالحة".
اHــاداHــادّة ة 3 : : تـتـمم أحـكـام اHـرسـوم رقم 88-188 اHــؤرخ
r1988 ـــوافق 4 أكــتـــوبـــر ســـنــةHفـي 23 صـــفـــر عــــام 1409 ا

�ادة 4 مكررr حترر كما يأتي : rذكور أعالهHتمم واHا
" اHــادّة 4 مــكــرر : حتــدد كــيــفــيــات مــتــابـعــة وتــقــيــيم
حــســاب الـــتــخــصــيص اخلــاص رقم 048-302 الــذي عــنــوانه
"تـعــويض األمالك اخملـصــصـة لـلــصـنــدوق الـوطـني لــلـثـورة
الــزراعـيـة" بـقــرار مـشـتــرك بـY الـوزيــر اHـكـلف بــاHـالـيـة

والوزير اHكلف بالفالحة".
اHـاداHـادّة ة 4 :  :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــرّر بـــاجلـــزائــر في 26 مـــحـــرّم عــام 1437 اHــوافق 9

نوفمبر سنة 2015.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقـم مــــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقـم 15-288 مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 26 مـــحــر مـــحــرّم
1437 اHــوافق  اHــوافق 9 نــوفــمــبــر ســنــة  نــوفــمــبــر ســنــة r2015 يــتــضــمنr يــتــضــمن عـام عـام 
إنـــشــــاء مــــراكــــز نـــفــــســــيـــة بــــيــــداغـــوجــــيــــة لألطـــــفــــالإنـــشــــاء مــــراكــــز نـــفــــســــيـــة بــــيــــداغـــوجــــيــــة لألطـــــفــــال

الـمـعـوقـيـن ذهـنـيـا.الـمـعـوقـيـن ذهـنـيـا.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بــــنـــاء عــــلى تــــقـــريــــر وزيـــرة الــــتـــضــــامن الــــوطـــني

rرأةHواألسرة وقضايا ا
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- وبناء على الـدستورr ال سيّـما اHادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�ـــــقــــتـــــضى اHـــــرســـــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي  رقم 12-05 اHؤرخ
في 10 صـــــفـــــر عـــــام 1433 اHـــــوافق 4 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2012
واHـــتـــضـــمـن الـــقــانـــون األســـاسـي الـــنــمـــوذجـي Hـــؤســـســات
الـتربية والتـعليم اHتخـصصة لألطفال اHـعوقrY ال سيما

rادة 4 منهHا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :
اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 4 من اHـرسـوم
الــــتــــنـــفــــيــــذي  رقم 12-05 اHــــؤرخ في 10 صــــفــــر عـــام 1433
اHــوافق 4 يـــنــايــر ســنــة 2012 واHـــذكــور أعالهr يــهــدف هــذا
اHـرسـوم إلـى إنـشـاء مـراكـز نـفـسـيـة بـيـداغـوجـيـة لألطـفـال
اHعوقY ذهنيـا ويتمم قائمة هذه اHراكـز طبقا للملحق 4

اHرفق بهذا اHرسوم.
اHاداHادّة ة 2 :  :  ينشر  هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــرّر بـــاجلـــزائــر في 26 مـــحـــرّم عــام 1437 اHــوافق 9

نوفمبر سنة 2015.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

اHلحـق اHلحـق 4
قائمة اHراكز النفسية البيداغوجية لألطفال اHعوقY ذهنياقائمة اHراكز النفسية البيداغوجية لألطفال اHعوقY ذهنيا

مقر اHؤسسةمقر اHؤسسةتسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة

                .............................. ( بدون تغيير) ..................................

 اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقY ذهنيا لألغواط -2
 اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقY ذهنيا لبشار - 3
 اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقY ذهنيا لثنية احلد

 اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقY ذهنيا لعلي منجلي
 اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقY ذهنيا للمسيلة -2
 اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقY ذهنيا خلنشلة - 2

 اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقY ذهنيا لزلفانة

بلدية األغواط -  والية األغواط
بلدية بشار -  والية بشار

بلدية ثنية احلد -  والية تيسمسيلت
بلدية علي منجلي -  والية قسنطينة

بلدية اHسيلة -  والية اHسيلة
بلدية خنشلة -  والية خنشلة
بلدية زلفانة -  والية غرداية

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 16 ذي احلــــــج ذي احلــــــجّـــــــة عــــــام ـــــــة عــــــام 1436
اHـوافـق اHـوافـق 30  سـبـتـمـبـر سـنة   سـبـتـمـبـر سـنة r2015 يـتـضـمr يـتـضـمّن  إنـهـاءن  إنـهـاء

مهام ناظر مساعد �جلس احملاسبة.مهام ناظر مساعد �جلس احملاسبة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عـام 1436 اHــوافق 30 ســبــتــمــبــر ســنـة r2015 تــنــهى مــهــام
السّيد لزهر نـايت محمدr بصفته ناظرا مساعدا �جلس

احملاسبةr لتكليفه بوظيفة أخـرى.

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 مقرر عام �جلس احملاسبة.مهام مقرر عام �جلس احملاسبة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عــام 1436 اHــوافق 30 ســبـــتــمــبــر ســنــة r2015 تــنــهى مــهــام
الـسّيد عبد الـرحمان ساسيr بـصفته مقـررا عاما �جلس

احملاسبةr إلحالته على التّقـاعد.

مراسيم فرديمراسيم فرديّة



28 محر محرّم عام م عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3060
11 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2015 م م

مـرسومـان رئـاسيمـرسومـان رئـاسيّـان مـؤرـان مـؤرّخان في خان في 16 ذي احلـج ذي احلـجّة عام ة عام 1436
اHوافـق اHوافـق 30  سبـتمبر سنة   سبـتمبر سنة r2015 يتـضمr يتـضمّنان  إنهاءنان  إنهاء

مهام رئيسي فرعY في مجلس احملاسبة.مهام رئيسي فرعY في مجلس احملاسبة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عــام 1436 اHــوافق 30 ســبـــتــمــبــر ســنــة r2015 تــنــهى مــهــام
الــــسّـــيــــد مـــحــــمـــد كــــوريr بـــصــــفـــتـه رئـــيـس فـــرع �ــــجـــلس

احملاسبةr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عــام 1436 اHــوافق 30 ســبـــتــمــبــر ســنــة r2015 تــنــهى مــهــام
السّـيـد عـبـد الـكـر§ بوروبـةr بـصـفـته رئـيس فـرع �ـجلس

احملاسبةr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

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 مدير اإلدارة والوسائل �جلس احملاسبة.مهام مدير اإلدارة والوسائل �جلس احملاسبة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عــام 1436 اHــوافق 30 ســبـــتــمــبــر ســنــة r2015 تــنــهى مــهــام
الــــسّـــيــــد نـــور الــــدين بــــلـــحــــرانr بــــصـــفــــته مــــديـــرا لإلدارة

والوسائل �جلس احملاسبةr بناء على طلبه.
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرسومـان رئـاسيمـرسومـان رئـاسيّـان مـؤرـان مـؤرّخان في خان في 16 ذي احلـج ذي احلـجّة عام ة عام 1436
30  ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة   ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة r2015 يـــتـــضـــمr يـــتـــضـــمّـــنـــانـــنـــان اHــوافـق اHــوافـق 

�جلس احملاسبة. Yرئيسي غرفت Yجلس احملاسبة.تعي� Yرئيسي غرفت Yتعي
ـــــــــــــــــــــــــــ

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

محمد كوريr رئيس غرفة �جلس احملاسبة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

عبد الكر§ بوروبةr رئيس غرفة �جلس احملاسبة.
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

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

رئيسة فرع �جلس احملاسبة.رئيسة فرع �جلس احملاسبة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عـام 1436 اHـوافق 30 سـبـتـمـبـر سـنة r2015 تـعـيّن الـسّـيدة

فضيلة بوقرةr رئيسة فرع �جلس احملاسبة.

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
رئــيس الــغـرفــة ذات االخــتــصـاص اإلقــلــيـمـي جملـلسرئــيس الــغـرفــة ذات االخــتــصـاص اإلقــلــيـمـي جملـلس

احملاسبة ببشار.احملاسبة ببشار.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عـام 1436 اHـوافق 30 سـبــتـمـبــر سـنـة r2015 يـعـيّن الــسّـيـد
لــزهـــر نــايت مــحـــمــدr رئــيـــســا لــلـــغــرفــة ذات االخـــتــصــاص

اإلقليمي جمللس احملاسبة ببشار.
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

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 دراسات �جلس احملاسبة.مدير دراسات �جلس احملاسبة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

بـــــــمــــــوجـب مــــــرســــــوم رئــــــاســيّ مــــــؤرّخ فـي 16 ذي
r2015 الـحــجـّــة عـام 1436 الـمـوافـق 30 سـبــتـمـبـر سنة
يـــــعـــــيّـن الــــــسّـــــيـــــد مـــــحــــــمـــــد ســـــعـــــيـــــد شــــــيـالr مـــــديـــــرا
لـلـــدراســـات بـــقــسـم تـــقـــنـــيــات الـــتـــحــلـــيـل والـــرقـــابــة

�جلس احملاسبة.
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

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

نائب مدير �جلس احملاسبة.نائب مدير �جلس احملاسبة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عـام 1436 اHـوافق 30 سـبــتـمـبــر سـنـة r2015 يـعـيّن الــسّـيـد
rـــجــلس احملـــاســبــة�عــبــــد احلــفــيـظ بــوعـــرسr نــائب مـــديــر 
مـــكـــلّـــفــــا بــالــهــيــكـــل اإلداري لــلــغـــرفـــة ذات االخـــتـــصــاص

اإلقليمي بعنابـة.
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

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
نــائب مــديـر بــالــغــرفـة ذات االخــتــصـاص اإلقــلــيـمينــائب مــديـر بــالــغــرفـة ذات االخــتــصـاص اإلقــلــيـمي

جمللس احملاسبة بتيزي وزو.جمللس احملاسبة بتيزي وزو.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عـام 1436 اHـوافق 30 سـبــتـمـبــر سـنـة r2015 يـعـيّن الــسّـيـد
حـــمــيــد لــعــمــيــريr نـــائب مــديــر مــكــلّـــفــا بــالــهــيــكـل اإلداري
لـــلـــغــــرفـــة ذات االخـــتـــصـــاص اإلقـــلـــيـــمي جملـــلس احملـــاســـبـــة

بتـيزي وزو.
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وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 13 مــحــر مــحــرّم عـام م عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 27 أكــتــوبـر أكــتــوبـر

سنة سنة r2015 يتضمن إنهاء مهام قاض عسكري.r يتضمن إنهاء مهام قاض عسكري.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرخ في 13 مـحرّم عام 1437 اHوافق
27 أكتـوبر سـنة 2015 تنـهىr ابـتداء من 18 أكتـوبر سـنة

r2015 مهـام الـرائـد فـؤاد بـوخـاريr بصـفـته نـائـبـا لـلـوكيل

الـعـسـكـري لـلـجـمـهـوريـة لـدى احملـكـمـة الـعـسـكـريـة الـدائـمـة
بالبليدة/الناحية العسكرية األولى.

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 13 مــحــر مــحــرّم عـام م عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 27 أكــتــوبـر أكــتــوبـر
سنة سنة r2015 يتضمن تعيY قاض عسكري.r يتضمن تعيY قاض عسكري.

ـــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرخ في 13 مـحرّم عام 1437 اHوافق
27 أكتـوبر سـنة r2015 يعـY الـرائد فـؤاد بوخـاريr نائـبا

لــلـوكـيل الـعـسـكـري لــلـجـمـهـوريـة لـدى احملــكـمـة الـعـسـكـريـة
الدائمة بتامنغست/الناحية العسكرية السادسةr ابتداء

من 19 أكتوبر سنة 2015.

وزارة الصحة والسكانوزارة الصحة والسكان
وإصالح اEستشفياتوإصالح اEستشفيات

قـــــــرار مــــــــؤرقـــــــرار مــــــــؤرّخ في خ في 9  ذي احلـــــــج  ذي احلـــــــجّـــــــة عــــــام ـــــــة عــــــام 1436 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 23
سـبـتـمـبـر سـنة سـبـتـمـبـر سـنة r2015 يـتـضـمr يـتـضـمّن الـتـنـظـيم الـداخـلين الـتـنـظـيم الـداخـلي
لــلــوكـالــة الــوطــنـيــة لــتـســيــيــر اإلجنـازات وجتــهــيـزلــلــوكـالــة الــوطــنـيــة لــتـســيــيــر اإلجنـازات وجتــهــيـز

مؤسسات الصحة.مؤسسات الصحة.
ــــــــــــــــــــــــــ

rستشفياتHإن وزير الصحة والسكان وإصالح ا

�ــقـتــضى اHــرسـوم الــرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ -
في 25 رجب عــــــام 1436 اHــــــوافق 14 مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�قتـضى اHرسوم التّنفيذيّ رقم 11-379 اHؤرّخ
في 25 ذي احلجّة عام 1432 اHوافق 21 نوفـمبر سنة 2011
الــذي يـحــدّد صالحــيـات وزيــر الـصــحــة والـســكـان وإصالح

rستشفياتHا

- و�قتـضى اHرسوم التّنفيذيّ رقم 13-220 اHؤرّخ
في 9 شـــعـــبـــان عـــام 1434 اHــوافق 18 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2013
واHـتـضـمّن إنـشاء الـوكـالـة الـوطـنـيـة لـتـسـيـيـر اإلجنازات
وجتـهــيـز مــؤسـســـات الـصــحــةr اHــعـدّل واHـتــمّمr ال ســيّـمــا

rادّة 13 منـهHا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHاداHادّة األولى : ة األولى : تـطبـيقـا ألحكـام اHادّة 13 من اHـرسوم
الــتّـنــفـــيـذيّ رقم 13-220 اHـؤرّخ في 9 شـعــبــان عــام 1434
اHـوافـق 18 يـونـيـو سـنة 2013 واHـذكـور أعالهr يـهـدف هذا
الـقــرار إلى حتـديـد الـتـنـظـيـم الداخـلـي لـلـوكـالـة الـوطـنـية

لتسيير اإلجنازات وجتهيز مؤسسات الصحة.

اHاHــــادادّة ة 2 :  : حتت ســـلـــطــة اHـــديـــر الـــعــامّ الـــذي يـــســـاعــده
مــديـــر عــامّ مــســاعــدr يـــشــمل الــتــنـــظــيم الــداخــلـي لــلــوكــالــة
الوطنية لتسيير اإلجنازات وجتهيز مؤسسات الصحة :

rشاريع الكبـرىHمديرية ا -
rشاريعHمديرية الدراسات التقنية ومتابعة ا -

rمديرية التجهيزات الطبية -
rوإدارة الوسائل YستخدمHمديرية ا -

rاليةHيزانية واحملاسبة والعمليات اHمديرية ا -
rمديرية التنظيم والشؤون القانونية والوثائق -
- اHـلـحـقــات اجلـهـويـة واHـلـحـقــات احملـلـيـة اHـنـصـوص
عــلــيـهــا فـي اHـادّة 4 من اHــرســوم الــتّــنـفــيــذيّ رقم 220-13
اHــؤرّخ في 9 شـــعـــبـــــان عـــــام 1434 اHــوافــق 18 يــــونـــيـــو

سنـة 2013 واHذكـور أعاله.
حتـدد قــائــمـة اHــلـحــقــات اجلـهــويــة وكـذا اخــتــصـاصــهـا
اإلقـلـيـمي واHـلـحـقـات احملـلـيـة الـتـابـعـة لـهـا طـبـقـا لـلـمـلـحق

اHرفق بهذا القرار.
يساعد اHدير العاميساعد اHدير العامّ في أداء مهامه : في أداء مهامه :

- مـــــــســــــاعــــــد واحــــــد (1) مــــــكـــــــلّف بـــــــاألمن الـــــــداخــــــلي
rللمؤسسة

- أربـعة (4) مـسـاعـدين حتـدد مـهـامهـم �ـوجب مـقرر
من اHدير العـامّ.

يلحق باHدير العـاميلحق باHدير العـامّ : :
rّمكتب التنظيم العام -

rخلية التدقيق ومراقبة التسيير -
rخلية اإلعالم اآللي -

- خلية االتصـال.

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء



اHاداHادّة ة 3 :  : يساعد اHـدير العامّ اHـساعد في أداء مهامه
مساعد واحد.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : تـضم مــديـريــة اHـشــاريع الـكــبـرى ثالث (3)
مديريات فرعـية :

rديرية الفرعية للهندسةHا -
rديرية الفرعية للتنسيقHا -

- اHديرية الفرعية للدراسات االقتصادية.

اHاداHادّة ة 5 :  : تـضم مديرية الـدراسات التـقنية ومـتابعة
اHشاريع ثالث (3) مديريات فرعـية :

rديرية الفرعية للدراسات التقنيةHا -
rشاريعHتابعة اH ديرية الفرعيةHا -

- اHديرية الفرعية للعمليات التجارية.

اHــاداHــادّة ة 6 :  : تــضــم مــديـــريــــة الـــتــجــهــــيـــزات الــطــبـــيــة
ثالث (3) مديريات فرعـية :

- اHـديــريــة الـفــرعـيــة لــبـرامج اقــتــنـاء الــتــجـهــيـزات
rالطبية

- اHـــديــــريـــة الــــفـــرعـــيــــة لـــلـــصــــيـــانــــة والـــتـــكــــوين في
rالصيانة

- اHديرية الفرعية للتقييس واجلودة.

اHـــــاداHـــــادّة ة 7 :  : تـــــضم مـــــديـــــريـــــة اHـــــســـــتـــــخـــــدمـــــY وإدارة
الوسائل ثالث (3) مديريات فرعـية :

rYستخدمHديرية الفرعية لتسيير اHا -
rديرية الفرعية للوسائل العامةHا -

- اHديرية الفرعية للتكوين اHتواصـل.

اHــــاداHــــادّة ة 8 :  : تـــــضم مـــــديــــريـــــة اHــــيـــــزانــــيـــــة واحملــــاســـــبــــة
والعمليات اHالية ثالث (3) مديريات فرعـية :

rديرية الفرعية للميزانيةHا -
rديرية الفرعية للمحاسبةHا -

- اHديرية الفرعية للعمليات اHالية.

اHـــــاداHـــــادّة ة 9 :  : تـــــضـم مـــــديـــــريـــــة الـــــتـــــنـــــظـــــيم والـــــشـــــؤون
القانونية والوثائق ثالث (3) مديريات فرعـية :

rديرية الفرعية للتنظيم والشؤون القانونيةHا -
rديرية الفرعية للصفقاتHا -

- اHديرية الفرعية للوثائق واألرشيف.

اHـاداHـادّة ة 10 :  : يـســيّــــر اHـلــحـقـــــة اجلـهـــويـــــة اHـذكــــورة
في اHادّة 2 أعالهr مديـر جهوي.

وتضم األقسام اآلتيـة :
rشاريعHقسم الدراسات التقنية ومتابعة ا -

rالية واحملاسبةHقسم ا -
- قسم اإلدارة والوسائل.

اHاداHادّة ة 11 :  : يسيّر اHـلحقة احمللـية اHذكورة في اHادّة 2
أعالهr رئيس مشروع.

اHـاداHـادّة ة 12 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 9 ذي احلـجّـة عام 1436 اHـوافق 23
سبتمبر سنة 2015.

عبد اHالك بوضيافعبد اHالك بوضياف

اHلحقاHلحق
قائمة اHلحقات اجلهوية واختصاصها اإلقليميقائمة اHلحقات اجلهوية واختصاصها اإلقليمي

واHلحقات احمللية التابعة لهاواHلحقات احمللية التابعة لها

rالـبـويـرة rالــبـلـيـدة rبـجـايـة rاجلــزائـر
تــــــــــــــيــــــــــــــزي وزوr اHـــــــــــــديــــــــــــــةr بـــــــــــــرج

بوعريريجr بومرداسr تيبازة.
تـــلـــمـــســـانr بــــشـــارr ســـعـــيـــدةr ســـيـــدي
rتــــــنــــــدوف rالــــــبــــــيـض rبـــــــلــــــعــــــبــــــاس

النعامةr عY تموشنت.
r©مـســتـغـا rتــيـارت rالــشـلف rوهـران
rالدفلى Yع rتيسمسيلت rمعسكـر

غليزان.
rتــبــســة rبــاتــنــة rأم الــبــواقـي rعــنــابــة
rـةHقــا rســكـيــكــدة rســطــيف rجــيــجل
قسنطـينةr الطارفr خنشلةr سوق

أهراسr ميلة.
rبـــــســـــكـــــرة rاألغـــــواط rأدرار rورقـــــلـــــة
rــــســــيــــلــــةHا rاجلــــلــــفــــة rتــــامــــنــــغــــسـت

إيليزيr الواديr غرداية.

اجلـزائر

تلمسان

وهران

عنابة

ورقلة

االختصاص اإلقليمياالختصاص اإلقليمي
(اHلحقات احمللية)(اHلحقات احمللية) اHلحقات اجلهويةاHلحقات اجلهوية

اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3260

اEطبعة الرسمياEطبعة الرسميّة3  ة3  حي البسات3Y بئر مراد رايس3 ص.ب حي البسات3Y بئر مراد رايس3 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة

28 محر محرّم عام م عام 1437 هـ هـ
11 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2015 م م


