
العدد العدد 10
السالسّنة التاسعة واألربعوننة التاسعة واألربعون

األحد األحد 29  ربيع األول عام  ربيع األول عام 1433 هـ هـ

ا@وافق ا@وافق 22  فبراير سنة  فبراير سنة 2012 م م

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
ا@غرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
ا@غرب 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 السّن[ السّابقة : حسب التّسعيرة.
وتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك[.

ا@طلوب 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

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
ا@طبعة الرا@طبعة الرّسميسمّية

حي البسات[p بئر مراد رايسp 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 للمشترك[ خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
pاألم[ العامّ لرّئاسة اجلمهورية -

pاألم[ العامّ للحكومة -

pاحملافظ السّامي لألمازيغيّة -

- قائد احلرس اجلمهوري.

ا@ـادا@ـادّة ة 3 : : يـنشـر هـذا ا@ـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهـوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائر في 13 ربيع األول عام 1433 ا@وافق
6 فبراير سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسي مــرســوم رئــاسي رقم رقم 12 -  - 34  م مــــؤرؤرّخ في خ في 13  رب  ربــــيع األوليع األول
عــــام ام 1433 ا@ ا@ــــوافق وافق 6  ف فــــــبــــرايرايــــر سر ســــنــــة ة p2012   يــتــضــمن يــتــضــمن
االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة لــــوزيــــر الــــشـــؤوناخملــــصــــصــــة لــــوزيــــر الــــشـــؤون تــــوزيع االعــــتــــمـــاداتتــــوزيع 
اخلــارجــيــة من مــيــزانــيــة الــتــســيــيــر |ــوجباخلــارجــيــة من مــيــزانــيــة الــتــســيــيــر |ــوجب قــانــونقــانــون

ا@الية لسنة ا@الية لسنة 2012.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهوريّة
pبناء على تقرير وزير ا@الية -

- وبـناء على الـدستـورp ال سيمـا ا@ادتان 77-8 و125
p(الفقرة األولى) منه

- و|قتضى القانون رقم 84-17 ا@ؤرخ في 8 شوال
عـام 1404 ا@ـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 وا@ـتـعـلق بـقـوانـ[

pا@عدل وا@تمم pا@الية

- و|ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 11 - 16 ا@ــــؤرّخ في 3
صفر عام 1433 ا@وافق 28 ديسمبر  سنة 2011 وا@تضمّن

p2012 قانون ا@اليّة لسنة
يرسم ما يأتي :رسم ما يأتي :

ا@ــادة ا@ــادة األولى :  األولى :  تــوزع االعـــتــمـــادات ا@ــقـــدر مــبـــلــغـــهــا
بـتـسعـة وعـشرين مـلـيارا وسـبـعـمائـة وسـتة عـشـر ملـيـونا
وســتــمــائـــة ألف ديــنــار (29.716.600.000 دج)  واخملــصــصــة
لوزيـر الشـؤون اخلـارجيـة من ميـزانيـة الـتسـييـر |وجب
قـانــون ا@ــالــيـة لــســنـة p2012 طـبــقــا لـلــجــدول ا@ـلــحق بــهـذا

ا@رسوم.

مــــــرسرســــوم رئوم رئــــــاسياسيّ رقم  رقم 12 -  - 33  م مــــؤرؤرّخ في خ في 13  رب  ربــــيع األوليع األول
عــــام ام 1433 ا@ ا@ــــوافق وافق 6   فــــبــــــرايرايــــر سر ســــــنــــة ة p2012 يp يــــــتــــــضــــمّن
تـوزيع االعتموزيع االعتمـادات اخملصادات اخملصّصة لصة لـرئاسة اجلرئاسة اجلـمهوريمهوريّة منة من
ميزانيميزانيّة التة التّسيير |وجب قانون ا@اليسيير |وجب قانون ا@الّية لسنة لسنة 2012.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
pإنّ رئيس اجلمهوريّة

pبناء على تقرير وزير ا@اليّة -

- وبـــنـــاء عــلى الـــدّســـتــورp ال ســـيّـــمــا ا@ـــادّتــان 77 - 8
pو125 ( الفقرة األولى ) منه

- و|ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 ا@ــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 ا@ــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 وا@ـــتـــعــلّق

pا@عدّل وا@تمّم pبقوان[ ا@اليّة

- و|ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 11 - 16 ا@ــــؤرّخ في 3
صفر عام 1433 ا@وافق 28 ديسمبر  سنة 2011 وا@تضمّن

p2012 قانون ا@اليّة لسنة

يرسم ما يأتي :رسم ما يأتي :

ا@ــادا@ــادّة األولى :ة األولى : تـــوزّع االعـــتـــمـــادات ا@ـــقـــدّر مـــبـــلـــغـــهــا
بــــاثـــنـي عــــشــر مــلـــيــارا وخـــمــســمـــائــة وســـبــعــة وســـبــعــ[
مــــلـــيـــونــــا وخـــمـــســــمـــائــــة وأربـــعـــة وســــبـــعـــ[ ألـف ديــــنـــار
(12.577.574.000 دج) واخملـصّـصــة لـرئـاسـة اجلــمـهـوريّـة من
p2012 مـيــزانـيّــة الـتّــسـيــيـر |ــوجب قــانــون ا@ـالــيّـة لــسـنـة
طـــــبــــقـــــا لــــلــــــجـــــدول الـــــمــــلـــــحق بـــــأصـل هــــذا الـــــمــــرســـــوم

وا@ــقسّـمة كـمـا يأتي :

- الفرع األو- الفرع األوّل :ل :
رئاسة اجلمهوريّة (األمانة العامّة) : 9.847.717.000 دج.

- الــفــرع الـثـ- الــفــرع الـثـّاني :اني : 
األمـانـــة الـعـامّـة لـلحـــكـومـة : ...2.578.589.000 دج.

- الفـــرع الثــــ- الفـــرع الثــــّالـث :الـث :
احملافظة السّامية لألمازيغيّة  : .....107.268.000 دج.

- الفـــرع الرابع :- الفـــرع الرابع :
احلرس اجلمهوري  : ....................44.000.000 دج.

ا@ـادا@ـادّة ة 2 : : يـتـولّـى تـسـيـيـر االعـتــمـادات ا@ـبـيّـنـة في كلّ
من الفروع ا@ذكورة أعاله على التّوالي :
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ا@ـادة ا@ـادة 2 :  : يـكــلف وزيـر ا@ــالـيـة ووزيــر الـشــؤون اخلـارجـيــةp كل فـيــمـا يـخــصهp بـتــنـفـيــذ هـذا ا@ـرســوم الـذي يــنـشـر في
اجلريدة الرّسميّة  للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر باجلـزائر في 13 ربيع األول عام 1433 ا@وافق 6 فبراير سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اجلدول ا@لحقاجلدول ا@لحق
االعتمادات اخملصصة لوزير الشؤون اخلارجية لسنة االعتمادات اخملصصة لوزير الشؤون اخلارجية لسنة 2012
من ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل باب

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

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيد فرع وحيد 

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
ا@صالح ا@ركزيةا@صالح ا@ركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األول القسم األول 

ا@وظفون- مرتبات العملا@وظفون- مرتبات العمل
اإلدارة ا@ركزية - الراتب الرئيسي للنشاط................................
اإلدارة ا@ركزية - التعويضات وا@نح اخملتلفة..............................
اإلدارة ا@ــركــزيــة - ا@ـســتــخــدمــون ا@ــتــعــاقــدونp الــرواتبp مــنح ذات
طابع  عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...........................
مجموع القسم األول

القسم الثاني القسم الثاني 
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

اإلدارة ا@ركزية - ريوع حوادث العمل .......................................
اإلدارة ا@ركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية......................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة ا@ركزية - ا@نح العائلية ................................................

اإلدارة ا@ركزية -  ا@نح االختيارية ...........................................
اإلدارة ا@ركزية -  الضمان االجتماعي .......................................
اإلدارة ا@ركزية - ا@ساهمة في اخلدمات االجتماعية ....................
مجموع القسم الثالث

515.100.000

1.068.104.000

166.684.000

1.749.888.000

250.000

3.300.000

3.550.000

18.500.000

60.000

391.626.000

19.000.000

429.186.000
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اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

02 - 36

03 - 36

01 - 37

03 - 37

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالح األدوات وتسيير ا@صالح 

اإلدارة ا@ركزية - تسديد النفقات  ............................................
اإلدارة ا@ركزية -  األدوات واألثاث ...........................................
اإلدارة ا@ركزية -  اللوازم .......................................................
اإلدارة ا@ركزية - التكاليف ا@لحقة ..........................................
اإلدارة ا@ركزية - األلبسة ........................................................
اإلدارة ا@ركزية -  حظيرة السيارات ........................................
اإلدارة ا@ركزية -  اإليجار .......................................................
اإلدارة ا@ـــــركــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضــــائــــيـــــة - نــــفــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات ا@ترتبة على الدولة ..........................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

اإلدارة ا@ركزية - صيانة ا@باني ...............................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسيير إعانات التسيير 

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

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفة النفقات اخملتلفة 

اإلدارة ا@ركزية - ا@ؤتمرات الدولية ........................................
جلـــــــنــــــة مـــــــتـــــــابــــــعـــــــة جــــــلـــــــســـــــات اجلــــــالـــــــيــــــة اجلـــــــزائـــــــريــــــة ا@ـــــــقــــــيـــــــمــــــة
باخلارج..............................................................................

مجموع القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث

467.000.000

18.375.000

35.000.000

480.000.000

650.000

15.000.000

6.500.000

10.000

1.022.535.000

200.000.000

200.000.000

20.000.000

112.320.000

132.320.000

4.000.000

6.000.000

10.000.000

3.547.479.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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01 - 42

03- 42

04 - 42

01 - 43

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 33

13 - 33

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثاني القسم الثاني 
النشاط الدوليالنشاط الدولي

ا@شاركة في الهيئات الدولية..................................................
التعاون الدولي......................................................................
العمل ا@غاربي.......................................................................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالث القسم الثالث 
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

p اإلدارة ا@ـــركــزيــة - ا@ــنح - تــكــمــلــة ا@ـــنــح - تــعــويــضــات الــتــدريب
نفقـات  التكوين في اخلارج..................................................
مجموع القسم الثالث
مجموع  العنوان الرابع
مجموع  الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
ا@صالح ا@وجودة في اخلارجا@صالح ا@وجودة في اخلارج

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األول القسم األول 

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل
ا@صالح ا@وجودة في اخلارج - الراتب الرئيسي للنشاط .............
ا@صالح ا@وجودة في اخلارج - التعويضات  وا@نح اخملتلفة ...........
pالرواتب pا@ـصـالح ا@ـوجودة في اخلـارج - ا@ـسـتخـدمـون ا@ـتعـاقـدون
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............

مجموع القسم األول

القسم الثالث القسم الثالث 
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

ا@صالح ا@وجودة في اخلارج - ا@نح العائلية ..............................

ا@صالح ا@وجودة في اخلارج - الضمان االجتماعي.......................
مجموع القسم الثالث

3.000.000.000

5.296.721.000

11.000.000

8.307.721.000

400.000.000

400.000.000

8.707.721.000

12.255.200.000

817.000.000

5.418.000.000

4.277.000.000

10.512.000.000

35.400.000

1.027.000.000

1.062.400.000

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

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



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 8
29 ربيع األول  عام   ربيع األول  عام  1433 هـ هـ

22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2012 م م

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

11 - 35

21 - 37

22 - 37

91 - 46

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالح األدوات وتسيير ا@صالح 

ا@صالح ا@وجودة في اخلارج - تسديد النفقات ...........................
ا@صالح ا@وجودة في اخلارج -  األدوات واألثاث ..........................
ا@صالح ا@وجودة في اخلارج - اللوازم .....................................

ا@صالح ا@وجودة في اخلارج - التكاليف ا@لحقة .........................
ا@صالح ا@وجودة في اخلارج - األلبسة ......................................
ا@صالح ا@وجودة في اخلارج -  حظيرة السيارات .......................
ا@صالح ا@وجودة في اخلارج -  اإليجار ......................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

ا@صالح ا@وجودة في اخلارج - صيانة ا@باني ..............................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفة النفقات اخملتلفة 

ا@ــصــالح ا@ــوجــودة في اخلــارج - الــعــمل الــدبــلــومــاسي - ا@ــصــاريف
اخملتلفة .............................................................................
ا@صالح ا@وجودة في اخلارج - نفقات غير متوقعة .....................
مجموع القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم السادس القسم السادس 
النشاط االجتماعي - ا@ساعدة والتضامنالنشاط االجتماعي - ا@ساعدة والتضامن

ا@ـــصـــالح ا@ــــوجـــودة في اخلـــارج - نـــفـــقـــات مــــســـاعـــدة ا@ـــواطـــنـــ[ في
اخلارج...............................................................................
مجموع القسم السادس
مجموع  العنوان الرابع
مجموع  الفرع اجلزئي الثاني
مجموع  الفرع األول

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

1.390.500.000

350.000.000

154.500.000

1.050.000.000

6.500.000

433.500.000

1.217.000.000

4.602.000.000

510.000.000

510.000.000

365.000.000

300.000.000

665.000.000

17.351.400.000

110.000.000

110.000.000

110.000.000

17.461.400.000

29.716.600.000

29.716.600.000

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفـيـذي  تـنـفـيـذي رقم رقم 12 -  - 35  م مـؤرؤرّخ في خ في 13  رب  ربـيع األوليع األول
عــــام ام 1433 ا@ ا@ــــوافق وافق 6  ف فــــبــــــرايرايــــر سر ســــــنــــة ة p2012 يـــتـــضــمن يـــتـــضــمن
تــوزيـع االعــتــمــادات اخملـــصــــصــة لــلــوزيـــر األول مـنتــوزيـع االعــتــمــادات اخملـــصــــصــة لــلــوزيـــر األول مـن
مـيــزانـيـة التـسـيـيــر |ــوجـب قـانون ا@ـاليـة لسـنةمـيــزانـيـة التـسـيـيــر |ــوجـب قـانون ا@ـاليـة لسـنة

.2012

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

pبناء على تقرير وزير ا@الية -

- وبـناء على الـدستـورp ال سيمـا ا@ادتان 85-3 و125
p(الفقرة 2 ) منه

- و|قتضى القانون رقم 84-17 ا@ؤرخ في 8 شوال
عـام 1404 ا@ـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 وا@ـتـعـلق بـقـوانـ[

pا@عدل وا@تمم pا@الية

اجلدول ا@لحقاجلدول ا@لحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة @صالح الوزير األول لسنة  اخملصصة @صالح الوزير األول لسنة 2012
من ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل باب

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول

الوزير األولالوزير األول

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

ا@صالح ا@ركزيةا@صالح ا@ركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح

القسم األول القسم األول 

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل

الوزير األول - الراتب الرئيسي للنشاط.................................

الوزير األول - التعويضات وا@نح اخملتلفة...............................

الـــوزيــر األول - ا@ـــســتـــخــدمــون ا@ـــتــعـــاقــدونp الـــرواتبp مــنح ذات

طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................

مجموع القسم األول

185.000.000

579.150.000

115.000.000

879.150.000

- و|ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 11 - 16 ا@ــــؤرّخ في 3
صفر عام 1433 ا@وافق 28 ديسمبر  سنة 2011 وا@تضمّن

p2012 قانون ا@اليّة لسنة
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

ا@ــادة ا@ــادة األولى :  األولى :  تــوزع االعـــتــمـــادات ا@ــقـــدر مــبـــلــغـــهــا
|ـليـارين وأربـعمـائة وسـبعـة وأربـع[ مـليـونا وثـما�ـائة
وتـــــــســـــــعــــــة وثـــــــمـــــــانـــــــ[ ألـف ديـــــــنــــــار (2.447.889.000 دج)
واخملصـصـة لـلـوزيـر األول من مـيـزانيـة الـتـسـيـيـر |وجب
قـانــون ا@ــالــيـة لــســنـة p2012 طـبــقــا لـلــجــدول ا@ـلــحق بــهـذا

ا@رسوم.

ا@ـادة ا@ـادة 2 :  : يـنشـر هـذا ا@ـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائر في 13 ربيع األول عام 1432 ا@وافق
6  فبراير سنة 2012.

أحمد أويحيىحمد أويحيى

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 10
29 ربيع األول  عام   ربيع األول  عام  1433 هـ هـ

22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2012 م م

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

06 - 34

07 - 34

08 - 34

80 - 34

92 - 34

97 - 34

القسم الثاني القسم الثاني 
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

الوزير األول - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية........................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

الوزير األول - ا@نح العائلية ...................................................

الوزير األول -  ا@نح االختيارية ..............................................
الوزير األول -  الضمان االجتماعي ..........................................
الوزير األول - ا@ساهمة في اخلدمات االجتماعية .......................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالح األدوات وتسيير ا@صالح 

الوزير األول - تسديد النفقات ................................................
الوزير األول -  األدوات واألثاث ...............................................
الوزير األول -  اللوازم ...........................................................
الوزير األول - التكاليف ا@لحقة ..............................................
الوزير األول - األلبسة ...........................................................
الوزير األول - نفقات تسيير اإلقامة الرسمية للوزير األول ........
الـــوزيــر األول - نــفـــقــات أشــغــال اخلـــبــراء الــوطــنـــيــ[ و/أو األجــانب
وإقامتهم ...........................................................................
الــوزيــر األول - نـفــقــات تــسـيــيــر ا@ــصـالح ا@ــشــتــركـة إلقــامــة الــدولـة
بنادي الصنوبر ..................................................................
الوزير األول -  حظيرة السيارات ...........................................
الوزير األول -  اإليجار ..........................................................
الـوزير األول - الـنفـقـات القـضائـيـة - نفـقات اخلـبـرة - التـعويـضات
ا@ترتبة على الدولة ...........................................................
مجموع القسم الرابع

11.000.000

11.000.000

5.880.000

25.000

193.788.000

9.453.000

209.146.000

184.000.000

6.000.000

11.000.000

48.000.000

1.600.000

1.600.000

500.000

5.000.000

40.000.000

59.000.000

17.000

356.717.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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01 - 35

01 - 37

02 - 37

10 - 37

11 - 37

05 - 42

01 - 43

01 - 44

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

الوزير األول - صيانة ا@باني ..................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفة النفقات اخملتلفة 

الوزير األول - نفقات مختلفة.................................................
الوزير األول - تنظيم ا@ؤتمرات وا@لتقيات..............................
النفقات ا@تعلقة باالتصال ا@ؤسساتي.......................................

النفقات ا@تعلقة بتسيير جلنة احلكم الراشد................................
مجموع القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثانيالقسم الثاني
النشاط الدوليالنشاط الدولي

مشاركة اجلزائر في ا@عرض العا@ي 2012 بيوتسو (كوريا اجلنوبية)
مجموع القسم الثاني

القسم الثالث القسم الثالث 
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

الـوزيـر األول - ا@ـنح - تــعـويـضـات الـتـدريـب - الـرواتب ا@ـسـبـقـة -
نفقات التكوين ..................................................................
مجموع القسم الثالث

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

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

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

15.950.000

15.950.000

5.000.000

39.000.000

200.000.000

20.000.000

264.000.000

1.735.963.000

108.426.000

108.426.000

3.500.000

3.500.000

600.000.000

600.000.000

711.926.000

2.447.889.000

2.447.889.000

2.447.889.000

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

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



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 12
29 ربيع األول  عام   ربيع األول  عام  1433 هـ هـ

22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2012 م م

مـرسـوممـرسـوم تـنـفـيـذي  تـنـفـيـذي رقم رقم 12 -  - 36  م مـؤرؤرّخ في خ في 13  رب  ربـيع األوليع األول
عــــام ام 1433 ا@ ا@ــــوافق وافق 6  ف فــــبــــــرايرايــــر سر ســــــنــــة ة p p2012 يـــتـــضــمنيـــتـــضــمن
تــوزيـع االعــتـــمـــادات اخملـــصــــصـــة لــوزيـــر الـــداخــلـــيــةتــوزيـع االعــتـــمـــادات اخملـــصــــصـــة لــوزيـــر الـــداخــلـــيــة
واجلــــمـــاعـــات احملــــلـــيـــة مــن مــــيــــزانــــيـــة الـــتــــســـيــــيــــرواجلــــمـــاعـــات احملــــلـــيـــة مــن مــــيــــزانــــيـــة الـــتــــســـيــــيــــر

|ــوجـب قانون ا@الية لسنة |ــوجـب قانون ا@الية لسنة 2012.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
pبناء على تقرير وزير ا@الية -

- وبـناء على الـدستـورp ال سيمـا ا@ادتان 85-3 و125
p(الفقرة 2 ) منه

- و|قتضى القانون رقم 84-17 ا@ؤرخ في 8 شوال
عـام 1404 ا@ـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 وا@ـتـعـلق بـقـوانـ[

pا@عدل وا@تمم pا@الية
- و|ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 11 - 16 ا@ــــؤرّخ في 3
صفر عام 1433 ا@وافق 28 ديسمبر  سنة 2011 وا@تضمّن

p2012 قانون ا@اليّة لسنة
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول ا@لحقاجلدول ا@لحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير الداخلية واجلماعات احمللية لسنة  اخملصصة لوزير الداخلية واجلماعات احمللية لسنة 2012

من ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل باب

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

81 - 31

82 - 31

الفرع األولالفرع األول
اإلدارة العامةاإلدارة العامة

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
ا@صالح ا@ركزيةا@صالح ا@ركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األول القسم األول 

ا@وظفون- مرتبات العملا@وظفون- مرتبات العمل
اإلدارة ا@ركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة ا@ركزية - التعويضات وا@نح اخملتلفة............................
اإلدارة ا@ـركـزيـة - ا@ـســتـخـدمـون ا@ـتــعـاقـدونp الـرواتبp مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................
ا@وظفون ا@تعاونون - األجور الرئيسية..................................
ا@وظفون ا@تعاونون - التعويضات وا@نح اخملتلفة.....................

مجموع القسم األول

445.200.000

908.567.000

38.367.000

500.000

1.097.000

1.393.731.000

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

ا@ــادة األولى :  ا@ــادة األولى :  تــوزع االعـــتــمـــادات ا@ــقـــدر مــبـــلــغـــهــا
بــســتــمـــائــة واثــنــ[ وعــشـــرين مــلــيـــارا ومــائــتــ[ وســتــ[
مـــــلــــــيـــــونـــــا وثـالثـــــمـــــائـــــة وثـــــمــــــانـــــيـــــة عـــــشــــــر ألف ديـــــنـــــار
(622.260.318.000 دج) واخملـــــصـــــصـــــة لـــــوزيـــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة
واجلـماعـات احملـليـة من مـيـزانيـة الـتسـيـير |ـوجب قـانون

ا@الية لسنة p2012 طبقا للجدول ا@لحق بهذا ا@رسوم.

ا@ــادة ا@ــادة 2 :  : يــكـــلف وزيـــر ا@ـــالــيــــة ووزيـــر الــداخـــلــيـــة
واجلــمـــاعــات احملــلــيـــةp كل فــيـــمــا يــخــصـهp بــتــنــفــيــــذ هــذا
ا@رســوم الذي يـنشـر في اجلـريدة الـرّسمـيّة  لـلجـمهـوريّة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة

حـرّر بـاجلـزائر في 13 ربيع األول عام 1433 ا@وافق
6 فبراير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

96 - 34

01 - 35

القسم الثاني القسم الثاني 
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

اإلدارة ا@ركزية - ريوع حوادث العمل .......................................
اإلدارة ا@ركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية .....................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة ا@ركزية - ا@نح العائلية ................................................
اإلدارة ا@ركزية -  ا@نح االختيارية ..........................................
اإلدارة ا@ركزية -  الضمان االجتماعي ......................................
اإلدارة ا@ركزية - ا@ساهمة في اخلدمات االجتماعية ....................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالح األدوات وتسيير ا@صالح 

اإلدارة ا@ركزية - تسديد النفقات  ............................................
اإلدارة ا@ركزية -  األدوات واألثاث ..........................................
اإلدارة ا@ركزية -  اللوازم ......................................................
اإلدارة ا@ركزية - التكاليف ا@لحقة ..........................................
اإلدارة ا@ركزية - األلبسة .......................................................
اإلدارة ا@ركزية -  حظيرة السيارات ........................................
اإلدارة ا@ركزية -  اإليجار .......................................................
اإلدارة ا@ـــــركــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضــــائــــيـــــة - نــــفــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات ا@ترتبة على الدولة ...........................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

اإلدارة ا@ركزية - صيانة ا@باني ...............................................
مجموع القسم اخلامس

265.000

42.899.000

43.164.000

13.607.000

560.000

349.167.000

20.013.000

383.347.000

109.768.000

4.900.000

8.800.000

19.200.000

12.224.000

6.286.000

11.414.000

10.000

172.602.000

22.654.000

22.654.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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01 - 36

02 - 36

04 - 36

05 - 36

06 - 36

07 - 36

08 - 36

01 - 37

03 - 37

04 - 37

05 - 37

07 - 37

10 - 37

01 - 43

02 - 43

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسيير إعانات التسيير 

إعانة للمدرسة الوطنية للمواصالت ........................................
إعانة للمدرسة الوطنية للحماية ا@دنية ...................................
إعـــانــة لــلـــمــركــز الـــوطــني لـــتــكــويـن مــســتـــخــدمي اجلـــمــاعــات احملـــلــيــة
وحتس[ مستوياتهم وجتديد معلوماتهم ببشار........................
إعـــانــة لــلـــمــركــز الـــوطــني لـــتــكــويـن مــســتـــخــدمي اجلـــمــاعــات احملـــلــيــة
وحتس[ مستوياتهم وجتديد معلوماتهم بوهران.....................
إعـــانــة لــلـــمــركــز الـــوطــني لـــتــكــويـن مــســتـــخــدمي اجلـــمــاعــات احملـــلــيــة
وحتس[ مستوياتهم وجتديد معلوماتهم بورقلة......................
إعانة للمعهد الوطني للبحث اإلجرامي......................................
إعانة للمدرسة الوطنية لإلدارة................................................
مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفة النفقات اخملتلفة 

اإلدارة ا@ركزية - ا@صاريف اخملتلفة..........................................
اإلدارة ا@ركزية - احلالة ا@دنية.................................................
اإلدارة ا@ركزية - ا@ؤتمرات وا@لتقيات.....................................
اإلدارة ا@ركزية - االنتخابات...................................................
إعانة للصندوق ا@شترك للجماعات احمللية.................................
تمويل إعادة انتشار أعوان احلرس البلدي..................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالث القسم الثالث 
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة ا@ركزية - ا@نح - تـعويضات التدريب - الرواتب ا@سبقة -
نفقات التكوين ..................................................................
اإلدارة ا@ركزية - تشجيعات للجمعيات ذات ا@نفعة العمومية .....
مجموع القسم الثالث

83.947.000

625.609.000

64.800.000

90.427.000

77.541.000

للبيان
394.287.000

1.336.611.000

10.000.000

537.000.000

68.000.000

1.763.950.000

244.476.827.000

5.000.000.000

251.855.777.000

255.207.886.000

371.000.000

60.000.000

431.000.000

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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01 - 44

02- 44

02 - 46

03 - 46

04 - 46

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

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

اإلدارة ا@ـــركـــزيـــة - مـــســـاهــــمـــة فــي مـــركـــز الــــبـــحث في عــــلم الـــفـــلك
والفيزياء الفلكية  والفيزياء األرضية ...................................
اإلدارة ا@ركزية - مساهمة في مراكز الطمر التقني ...................
مجموع القسم الرابع

القسم السادس القسم السادس 
النشاط االجتماعي - ا@ساعدة والتضامنالنشاط االجتماعي - ا@ساعدة والتضامن

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

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولةا@صالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األول القسم األول 

ا@وظفون- مرتبات العملا@وظفون- مرتبات العمل
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط......
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات وا@نح اخملتلفة....
pا@ـصــالح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـدولـة - ا@ــسـتــخـدمــون ا@ـتــعـاقـدون
الرواتبp منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.

مجموع القسم األول

القسم الثاني القسم الثاني 
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل .............
ا@ـــصــالح الالمـــركــزيــة الـــتــابــعــة لـــلــدولــة - مــعـــاش اخلــدمــة واألضــرار
اجلسدية ............................................................................
مجموع القسم الثاني

433.841.000

2.000.000.000

2.433.841.000

1.500.000.000

8.500.000.000

500.000.000

10.500.000.000

13.364.841.000

268.572.727.000

12.211.910.000

13.399.469.000

3.298.000.000

28.909.379.000

5.360.000

795.648.000

801.008.000

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

11 - 37

13 - 37

14 - 37

15 - 37

16 - 37

17 - 37

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - ا@نح العائلية ......................

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة -  ا@نح االختيارية .................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة -  الضمان االجتماعي ............
ا@ــصـــالح الـالمــركـــزيـــة الــتـــابـــعــة لـــلـــدولــة - ا@ـــســـاهــمـــة في اخلـــدمــات
االجتماعية ........................................................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالح األدوات وتسيير ا@صالح 

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات ...................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة -  األدوات واألثاث .................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة -  اللوازم ............................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف ا@لحقة ................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة .............................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة -  حظيرة السيارات ..............
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة -  اإليجار .............................
ا@ـصالـح الالمركـزية الـتـابعـة لـلدولـة - الـنفـقات الـقـضائـيـة - نفـقات
اخلبرة - التعويضات ا@ترتبة على الدولة ..............................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة ا@باني .....................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفة النفقات اخملتلفة 

ا@ـصالح الالمـركـزيـة التـابـعـة للـدولـة - نـفقـات مـرتـبطـة بـإدارة حـالة
الطوار� في بعض الواليات..................................................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - تنظيم العشابة....................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - احلالة ا@دنية.......................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - االنتخابات.........................
ا@ـصالح الالمـركـزية الـتـابعـة لـلدولـة - بـرنامج خـاص لـفائـدة واليات
أقصى اجلنوب....................................................................
ا@ـصـالح الـالمـركـزيـة الـتــابـعـة لـلـدولــة - مـسـاعـدات لــلـعـائالت الـرحل
بواليات أدرار وتامنغست وتندوف وإيليزي...........................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

694.600.000

1.696.000

6.601.757.000

531.866.000

7.829.919.000

352.631.000

16.200.000

35.280.000

200.850.000

15.000.000

53.500.000

2.000.000

480.000

675.941.000

78.100.000

78.100.000

5.000.000

4.000.000

27.300.000

236.200.000

252.000.000

223.800.000

748.300.000

39.042.647.000

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالث القسم الثالث 
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

ا@ـصــالح الالمــركــزيـة الــتـابــعـة لــلــدولـة - تــكـويـن ا@ـوظــفـ[ وحتــسـ[
مستواهم ..........................................................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي الثاني

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األول القسم األول 

ا@وظفون- مرتبات العملا@وظفون- مرتبات العمل
مديرية تنسيق أمن اإلقليم - الراتب الرئيسي للنشاط...............
مديرية تنسيق أمن اإلقليم - التعويضات وا@نح اخملتلفة.............
مجموع القسم األول

القسم الثاني القسم الثاني 
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

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

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

مديرية تنسيق أمن اإلقليم - ا@نح العائلية ...............................

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

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالح األدوات وتسيير ا@صالح 

مديرية تنسيق أمن اإلقليم - تسديد النفقات ............................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثالث
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الفرع اجلزئي الرابعالفرع اجلزئي الرابع
ا@ركز العملي الوطني للمساعدة على القرارا@ركز العملي الوطني للمساعدة على القرار

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األول القسم األول 

ا@وظفون- مرتبات العملا@وظفون- مرتبات العمل
ا@ـركـز الـعمـلي الـوطـني لـلمـسـاعـدة عـلى القـرار - الـراتب الـرئـيسي
للنشاط..............................................................................
ا@ركز الـعملي الـوطني للمـساعدة على الـقرار - التعـويضات وا@نح
اخملتلفة...............................................................................
ا@ــركــز الــعــمــلي الــوطــنـي لــلــمــســاعــدة عــلى الــقــرار - ا@ــســتــخــدمــون
ا@تعاقدونp الرواتبp منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان
االجتماعي..........................................................................

مجموع القسم األول

القسم الثاني القسم الثاني 
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

ا@ــركــز الــعــمــلي الــوطــني لــلــمــســاعــدة عــلى الــقــرار - مــعــاش اخلــدمـة
واألضرار اجلسدية ..............................................................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

ا@ركز العملي الوطني للمساعدة على القرار - ا@نح العائلية .......
ا@ــــــركـــــز الـــــعــــــمــــلـي الـــــوطــــنـي لــــلـــــمـــــســـــاعـــــدة عــــلـى الـــــقــــرار -  ا@ـــــنح
االختيارية..........................................................................
ا@ــــركـــز الــــعـــمــــلي الــــوطـــنـي لـــلــــمـــســــاعـــدة عــــلى الـــقــــرار -  الـــضــــمـــان
االجتماعي .........................................................................
ا@ــركــز الــعــمــلـي الــوطــني لــلـــمــســاعــدة عــلى الـــقــرار - ا@ــســاهــمــة في
اخلدمات االجتماعية ...........................................................
مجموع القسم الثالث
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القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالح األدوات وتسيير ا@صالح 

ا@ركز العملي الوطني للمساعدة على القرار - تسديد النفقات .....
ا@ركز العملي الوطني للمساعدة على القرار -  األدوات واألثاث ...
ا@ركز العملي الوطني للمساعدة على القرار -  اللوازم ..............
ا@ركز العملي الوطني للمساعدة على القرار - التكاليف ا@لحقة ..
ا@ركز العملي الوطني للمساعدة على القرار - األلبسة ................
ا@ـركـز الـعـمـلي الـوطـني لـلـمـسـاعـدة عـلى الـقـرار - اقـتـنـاءاتp لـوازم
وصيانة األدوات التقنية للمواصالت......................................
ا@ركز العملي الوطني للمساعدة على القرار -  حظيرة السيارات.
ا@ركـز العـملي الوطـني للمـساعدة عـلى القرار - الـنفقـات القضـائية
- نفقات اخلبرة - التعويضات ا@ترتبة على الدولة .................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

ا@ركز العملي الوطني للمساعدة على القرار - صيانة ا@باني .......
مجموع القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالث القسم الثالث 
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

ا@ـركـز الـعـمــلي الـوطـني لـلـمــسـاعـدة عـلى الـقــرار - تـكـوين ا@ـوظـفـ[
وحتس[ مستواهم ..............................................................

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

2.327.000

3.600.000

1.160.000

500.000

50.000

2.100.000

171.000

10.000

9.918.000

11.000

11.000

66.042.000

400.000

400.000

400.000

66.442.000

307.821.327.000

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )
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العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األول القسم األول 

ا@وظفون- مرتبات العملا@وظفون- مرتبات العمل
األمن الوطني - الراتب الرئيسي للنشاط..................................
األمن الوطني - التعويضات وا@نح اخملتلفة................................
األمن الوطني - ا@سـتخدمون ا@تعـاقدونp الرواتبp منح ذات طابع
عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي....................................

مجموع القسم األول

القسم الثاني القسم الثاني 
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

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

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

األمن الوطني - ا@نح العائلية ..................................................

األمن الوطني -  ا@نح االختيارية .............................................
األمن الوطني -  الضمان االجتماعي .........................................
األمن الوطني - ا@ساهمة في اخلدمات االجتماعية ......................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالح األدوات وتسيير ا@صالح 

األمن الوطني - تسديد النفقات  ..............................................
األمن الوطني -  األدوات واألثاث .............................................
األمن الوطني -  اللوازم ........................................................
األمن الوطني - التكاليف ا@لحقة ............................................
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األمن الوطني - التغذية ..........................................................
األمن الـوطني - اقتنـاءات - لوازم صيانة األدوات الـتقنيـة @صلحة
ا@واصالت الالسلكية............................................................
األمن الوطني - أدوات الوقاية واحلماية....................................
األمن الوطني - أدوات طبية ومواد صيدالنية ............................
األمن الوطني -  حظيرة السيارات ..........................................
األمن الوطني -  اإليجار ........................................................
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ا@ترتبة على الدولة ............................................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

األمن الوطني - صيانة ا@باني ومنشآتها التقنية........................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفة النفقات اخملتلفة 

األمن الوطني - ا@صاريف اخملتلفة............................................
األمن الوطني - ا@ؤتمرات وا@لتقيات.......................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالث القسم الثالث 
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

األمن الـوطـني - ا@ـنح - تـعويـضـات الـتـدريب - الرواتب ا@ـسـبـقة -
نفقات التكوين...................................................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
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الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني

ا@صالح الالمركزية التابعة  لألمن الوطنيا@صالح الالمركزية التابعة  لألمن الوطني

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح

القسم األول القسم األول 

ا@وظفون- مرتبات العملا@وظفون- مرتبات العمل

ا@ـــصــــالح الـالمـــركــــزيـــة الــــتــــابـــعــــة لألمـن الـــوطــــني- ا@ــــســــتـــخــــدمـــون

ا@ـتعاقدونp الـرواتب منح ذات طابع عـائلي واشتراكـات الضمان

االجتماعي .........................................................................

مجموع القسم األول

القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير ا@صالح األدوات وتسيير ا@صالح 

ا@صالح الالمركزية لألمن الوطني -  تسديد النفقات  .................

ا@صالح الالمركزية لألمن الوطني -  األدوات واألثاث .................

ا@صالح الالمركزية لألمن الوطني -  اللوازم ...........................

ا@صالح الالمركزية لألمن الوطني - التكاليف ا@لحقة ................

ا@صالح الالمركزية لألمن الوطني - التغذية ..............................

ا@صالح الالمركزية لألمن الوطني -  حظيرة السيارات ..............

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس

أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

ا@ــصــالح الالمــركــزيــة لألمن الــوطــني - صــيــانــة ا@ــبــاني ومــنــشــآتــهـا

التقنية .............................................................................

مجموع القسم اخلامس

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

مجموع الفرع الثاني

1.163.000.000

1.163.000.000

200.000.000

380.000.000

1.100.000.000

180.000.000

942.300.000

900.000.000

3.702.300.000

840.000.000

840.000.000

5.705.300.000

5.705.300.000

230.258.842.000

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

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



23اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 29 ربيع األول  عام   ربيع األول  عام  1433 هـ هـ
22 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2012 م م

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

06 - 34

90 - 34

92 - 34

96 - 34

الفرع  الثالثالفرع  الثالث
ا@ديرية العامة  للحماية ا@دنيةا@ديرية العامة  للحماية ا@دنية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
ا@صالح ا@ركزيةا@صالح ا@ركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األول القسم األول 

ا@وظفون- مرتبات العملا@وظفون- مرتبات العمل
احلماية ا@دنية - الراتب الرئيسي للنشاط.................................
احلماية ا@دنية - التعويضات وا@نح اخملتلفة...............................
احلــمــايــة ا@ــدنــيــة - ا@ـســتــخــدمــون ا@ــتــعــاقـدونp الــرواتبp مــنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................

مجموع القسم األول

القسم الثاني القسم الثاني 
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

احلماية ا@دنية - ريوع حوادث العمل ........................................
احلماية ا@دنية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية .......................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

احلماية ا@دنية - ا@نح العائلية .................................................

احلماية ا@دنية -  ا@نح االختيارية ............................................
احلماية ا@دنية -  الضمان االجتماعي ........................................
احلماية ا@دنية - ا@ساهمة في اخلدمات االجتماعية .....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالح األدوات وتسيير ا@صالح 

احلماية ا@دنية - تسديد النفقات  .............................................
احلماية ا@دنية -  األدوات واألثاث ............................................
احلماية ا@دنية -  اللوازم .......................................................
احلماية ا@دنية - التكاليف ا@لحقة ...........................................
احلماية ا@دنية - األلبسة ........................................................
احلماية ا@دنية - التغذية ........................................................
احلماية ا@دنية -  حظيرة السيارات ........................................
احلماية ا@دنية -  اإليجار .......................................................
احلماية ا@دنية - النـفقات القضائية - نفـقات اخلبرة - التعويضات
ا@ترتبة على الدولة ............................................................
مجموع القسم الرابع

15.750.000.000

41.000.000.000

35.712.000

56.785.712.000

2.800.000

132.745.000

135.545.000

595.350.000

2.660.000

14.220.685.000

10.125.000

14.828.820.000

111.240.000

65.000.000

45.423.000

400.000.000

1.365.000.000

50.000.000

200.000.000

1.400.000

10.000

2.238.073.000

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

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



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 24
29 ربيع األول  عام   ربيع األول  عام  1433 هـ هـ

22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2012 م م

01 - 35

03 - 37

01 - 43

13 - 31

14 - 33

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

احلماية ا@دنية - صيانة ا@باني ...............................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

احلماية ا@دنية - ا@ؤتمرات وا@لتقيات......................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالث القسم الثالث 
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

احلمايـة ا@دنيـة - ا@نح - تـعويضـات التـدريب - الرواتب ا@سـبقة -
نفقات التكوين ..................................................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
ا@صالح الالمركزية التابعة  للحماية ا@دنيةا@صالح الالمركزية التابعة  للحماية ا@دنية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األول القسم األول 

ا@وظفون- مرتبات العملا@وظفون- مرتبات العمل
ا@ــصــالـح الالمــركـــزيــة الــتـــابــعــة لـــلــحـــمــايــة ا@ـــدنــيـــة- ا@ــســتـــخــدمــون
ا@تعاقدونp الرواتبp منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان
االجتماعي ........................................................................
مجموع القسم األول

القسم الثالث القسم الثالث 
ا@وظفون- التكاليف االجتماعيةا@وظفون- التكاليف االجتماعية

ا@ــصــالـح الالمــركــزيـــة الــتــابـــعــة لــلــحـــمــايــة ا@ـــدنــيــة - ا@ــســـاهــمــة في
اخلدمات االجتماعية ............................................................

مجموع القسم الثالث

10.694.000

10.694.000

1.650.000

1.650.000

74.000.494.000

90.000.000

90.000.000

90.000.000

74.090.494.000

900.000.000

900.000.000

436.556.000

436.556.000

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

16 - 34

91 - 34

93 - 34

11 - 35

23 - 31

24 - 33

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالح األدوات وتسيير ا@صالح 

ا@صالح الالمركزية التابعة للحماية ا@دنية -  تسديد النفقات  ....
ا@صالح الالمركزية التابعة للحماية ا@دنية -  األدوات واألثاث .....
ا@صالح الالمركزية التابعة للحماية ا@دنية -  اللوازم ................
ا@صالح الالمركزية التابعة للحماية ا@دنية - التكاليف ا@لحقة ....
ا@صالح الالمركزية التابعة للحماية ا@دنية - التغذية .................
ا@صالح الالمركزية التابعة للحماية ا@دنية -  حظيرة السيارات ..
ا@صالح الالمركزية التابعة للحماية ا@دنية -  اإليجار ................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

ا@ــصــالح الالمــركــزيــة الـتــابــعــة لــلـحــمــايــة ا@ــدنـيــة - صــيــانــة ا@ــبـاني
ومنشآتها التقنية ..............................................................
مجموع القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األول القسم األول 

ا@وظفون- مرتبات العملا@وظفون- مرتبات العمل
الــوحـدة الـوطـنــيـة - ا@ـســتـخـدمـون ا@ــتـعـاقــدونp الـرواتبp مـنح ذات

طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي..........................
مجموع القسم األول

القسم الثالث القسم الثالث 
ا@وظفون- التكاليف االجتماعيةا@وظفون- التكاليف االجتماعية

الوحدة الوطنية  - ا@ساهمة في اخلدمات االجتماعية ..................
مجموع القسم الثالث

149.350.000

18.000.000

90.720.000

270.000.000

940.000.000

270.000.000

10.000.000

1.748.070.000

169.785.000

169.785.000

3.254.411.000

3.254.411.000

111.000.000

111.000.000

12.150.000

12.150.000

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

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



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 26
29 ربيع األول  عام   ربيع األول  عام  1433 هـ هـ

22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2012 م م

21 - 34

22 - 34

23 - 34

24 - 34

26 - 34

81 - 34

87 - 34

21 - 35

21 - 31

22 - 31

23 - 31

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالح األدوات وتسيير ا@صالح 

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

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

الوحدة الوطنية - صيانة ا@باني ..............................................
مجموع القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع  الثالث

الفرع الرابعالفرع الرابع
تسيير قصر احلكومةتسيير قصر احلكومة
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
ا@صالح ا@ركزيةا@صالح ا@ركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األول القسم األول 

ا@وظفون- مرتبات العملا@وظفون- مرتبات العمل
قصر احلكومة - الراتب الرئيسي للنشاط..................................
قصر احلكومة - التعويضات وا@نح اخملتلفة ................................
قـصر احلكومـة - ا@ستخدمـون ا@تعاقـدونp الرواتبp منح ذات طابع
عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي....................................

مجموع القسم األول

44.000.000

9.600.000

7.700.000

24.000.000

95.000.000

75.000.000

15.000.000

270.300.000

19.400.000

19.400.000

412.850.000

412.850.000

77.757.755.000

22.202.000

18.151.000

31.919.000

72.272.000

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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22 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2012 م م

21 - 33

22 - 33

23 - 33

21 - 34

22 - 34

23 - 34

24 - 34

25 - 34

70 - 34

21 - 35

01 - 31

02 - 31

03 - 31

القسم الثالث القسم الثالث 
ا@وظفون- التكاليف االجتماعيةا@وظفون- التكاليف االجتماعية

قصر احلكومة - ا@نح العائلية...................................................

قصر احلكومة - ا@نح االختيارية...............................................
قصر احلكومة  - الضمان االجتماعي..........................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالح األدوات وتسيير ا@صالح 

قصر احلكومة -  تسديد النفقات  .............................................
قصر احلكومة -  األدوات واألثاث .............................................
قصر احلكومة -  اللوازم .........................................................
قصر احلكومة - التكاليف ا@لحقة .............................................
قصر احلكومة -  األلبسة .........................................................
قصر احلكومة -  حظيرة السيارات ...........................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

قصر احلكومة - صيانة ا@باني .................................................
مجموع القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث
مجموع  الفرع اجلزئي األول
مجموع  الفرع الرابع

الفرع السادسالفرع السادس
ا@ديرية العامة للمواصالت الوطنيةا@ديرية العامة للمواصالت الوطنية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
ا@صالح ا@ركزيةا@صالح ا@ركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األول القسم األول 

ا@وظفون- مرتبات العملا@وظفون- مرتبات العمل
ا@ديرية العامة للمواصالت الوطنية - الراتب الرئيسي للنشاط..

ا@ديرية العامة للمواصالت الوطنية - التعويضات وا@نح اخملتلفة .
pا@ـديـريـة الـعامـة لـلـمـواصالت الـوطـنـيـة - ا@سـتـخـدمـون ا@ـتـعـاقدون
الرواتبp منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.

مجموع القسم األول

2.576.000

40.000

10.088.000

12.704.000

523.000

330.000

770.000

12.100.000

200.000

498.000

14.421.000

24.255.000

24.255.000

123.652.000

123.652.000

123.652.000

185.085.000

115.823.000

17.485.000

318.393.000

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2012 م م

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

07 - 34

08 - 34

90 - 34

92 - 34

96 - 34

01 - 35

القسم الثاني القسم الثاني 
ا@وظفون- ا@عاشات وا@نحا@وظفون- ا@عاشات وا@نح

ا@ديرية العامة للمواصالت الوطنية - ريوع حوادث العمل ..........
ا@ـديــريـة الــعـامــة لـلــمـواصـالت الـوطــنـيــة - مـعــاش اخلـدمــة واألضـرار
اجلسدية ............................................................................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالث القسم الثالث 
ا@وظفون- التكاليف االجتماعيةا@وظفون- التكاليف االجتماعية

ا@ديرية العامة للمواصالت الوطنية - ا@نح العائلية....................

ا@ديرية العامة للمواصالت الوطنية - ا@نح االختيارية................
ا@ديرية العامة للمواصالت الوطنية  - الضمان االجتماعي...........
ا@ــديــريـة الــعــامــة لـلــمــواصالت الــوطـنــيــة  - ا@ــسـاهــمــة في اخلــدمـات
االجتماعية.........................................................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالح األدوات وتسيير ا@صالح 

ا@ديرية العامة للمواصالت الوطنية -  تسديد النفقات  ..............
ا@ديرية العامة للمواصالت الوطنية -  األدوات واألثاث ...............
ا@ديرية العامة للمواصالت الوطنية -  اللوازم ..........................
ا@ديرية العامة للمواصالت الوطنية - التكاليف ا@لحقة ..............
ا@ديرية العامة للمواصالت الوطنية -  األلبسة ..........................
ا@ديرية العامة للمواصالت الوطنية -  العتاد التقني للمواصالت..
ا@ديرية العامة للمواصالت الوطنية -  لوازم االستغالل ..............
ا@ديرية العامة للمواصالت الوطنية -  حظيرة السيارات ............
ا@ديرية العامة للمواصالت الوطنية -  اإليجار ..........................
ا@ديرية العامة للمواصالت الوطنية -  النفقات القضائية - نفقات
اخلبرة - التعويضات ا@ترتبة على الدولة ..............................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

ا@ـديـريـة الـعامـة لـلـمواصالت الـوطـنـيـة  - صيـانـة ا@ـبـاني ومنـشـآتـها
التقنية..............................................................................

مجموع القسم اخلامس

606.000

3.906.000

4.512.000

4.427.000

480.000

76.204.000

6.227.000

87.338.000

18.740.000

5.500.000

5.800.000

635.775.000

460.000

23.200.000

19.570.000

7.800.000

50.000

11.000

716.906.000

4.960.000

4.960.000

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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04 - 37

05 - 37

01 - 43

11 - 31

12 - 31

13 - 31

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفة النفقات اخملتلفة 

ا@ديرية العامة للمواصالت الوطنية  - ا@ؤتمرات وا@لتقيات .......
ا@ديرية العامة للمواصالت الوطنية  - االنتخابات......................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافي النشاط التربوي والثقافي 

ا@ديرية العامـة للمواصالت الوطنية  - ا@نح - تعويضات التدريب
- الرواتب ا@سبقة - نفقات التكوين......................................

مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
ا@صالح الالمركزية التابعة  للمواصالت الوطنيةا@صالح الالمركزية التابعة  للمواصالت الوطنية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل
ا@ـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة الـــتـــابـــعـــة لـــلـــمـــواصالت الـــوطـــنـــيـــة - الـــراتب
الرئيسي للنشاط................................................................
ا@ـصـالح الـالمـركـزيـة الـتـابـعـة لـلـمـواصالت الـوطـنـيـة - الـتـعـويـضـات
وا@نح اخملتلفة ....................................................................
ا@ـصـالح الالمـركـزيـة الـتـابعـة لـلـمـواصالت الـوطـنيـة - ا@ـسـتـخـدمون
ا@تعاقدونp الرواتبp منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان
االجتماعي..........................................................................

مجموع القسم األول

350.000

580.000

930.000

1.133.039.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

1.141.039.000

1.247.000.000

688.910.000

76.000.000

2.011.910.000

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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11 - 32

12 - 32

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

18 - 34

52 - 34

 

91 - 34

93 - 34

القسم الثاني القسم الثاني 
ا@وظفون- ا@عاشات وا@نحا@وظفون- ا@عاشات وا@نح

ا@ـصـالح الالمـركـزيـة التـابـعـة لـلـمـواصالت الـوطـنـيـة - ريـوع حوادث
العمل ...............................................................................
ا@ـصـالح الالمـركزيـة الـتـابعـة لـلـمواصالت الـوطـنـية - مـعـاش اخلـدمة
واألضرار اجلسدية ..............................................................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالث القسم الثالث 
ا@وظفون- التكاليف االجتماعيةا@وظفون- التكاليف االجتماعية

ا@صالح الالمركزية التابعة للمواصالت الوطنية - ا@نح العائلية ..
ا@ــــصــــالح الالمــــركــــزيــــة الـــتــــابــــعــــة لـــلــــمــــواصالت الــــوطــــنــــيـــة - ا@ــــنح
االختيارية.........................................................................
ا@ــصــالح الالمـــركــزيــة الــتــابــعـــة لــلــمــواصالت الـــوطــنــيــة  - الــضــمــان
االجتماعي..........................................................................
ا@ـصـالح الالمـركزيـة الـتـابعـة لـلـمواصالت الـوطـنـية  - ا@ـسـاهـمة في
اخلدمات االجتماعية ............................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالح األدوات وتسيير ا@صالح 

ا@ـــصـــالح الالمـــركــزيـــة الــتـــابـــعــة لـــلــمـــواصالت الـــوطـــنــيـــة -  تــســـديــد
النفقات  ...........................................................................
ا@ـــصــالـح الالمـــركــزيـــة الـــتـــابــعـــة لـــلـــمــواصـالت الــوطـــنـــيــة -  األدوات
واألثاث .............................................................................
ا@صالح الالمركزية التابعة للمواصالت الوطنية -  اللوازم .........
ا@ــصــالح الالمــركــزيــة الـتــابــعــة لـلــمــواصالت الــوطــنـيــة - الــتــكــالـيف
ا@لحقة ..............................................................................
ا@صالح الالمركزية التابعة للمواصالت الوطنية -  األلبسة .........
ا@ـــصـــالـح الالمـــركـــزيــــة الـــتـــابـــعـــة لــــلـــمـــواصالت الــــوطـــنـــيـــة -  لـــوازم
االستغالل ..........................................................................
ا@ـصالح الالمركـزية التـابعـة للمـواصالت الوطنـية -  الـعتاد الـتقني
للمواصالت ........................................................................
ا@ـــصــالح الـالمــركــزيـــة الــتـــابــعـــة لــلـــمــواصالت الـــوطــنـــيــة -  حـــظــيــرة
السيارات .........................................................................
ا@صالح الالمركزية التابعة للمواصالت الوطنية -  اإليجار .........
مجموع القسم الرابع

120.000

5.000.000

5.120.000

65.500.000

480.000

485.227.000

36.100.000

587.307.000

33.500.000

10.300.000

30.282.000

21.630.000

1.720.000

30.766.000

22.000.000

10.040.000

1.310.000

161.548.000

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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11 - 35

14 - 37

11 - 43

01 - 31

02 - 31

03 - 31

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

ا@صالح الالمـركزية الـتابعـة للمـواصالت الوطنـية  - صيانـة ا@باني
ومنشآتها التقنية ..............................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفة النفقات اخملتلفة 

ا@ــصـالح الـالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـمــواصالت الـوطــنـيــة  - ا@ـؤتــمـرات
وا@لتقيات .........................................................................

مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافي النشاط التربوي والثقافي 

ا@ـــصـــالح الـالمـــركــزيـــة الـــتـــابـــعـــة لـــلـــمـــواصالت الـــوطـــنــيـــة  - ا@ـــنح -
تـــــــعــــــويـــــــضــــــات الـــــــتـــــــدريب - الـــــــرواتب ا@ـــــــســـــــبــــــقـــــــة - نــــــفـــــــقــــــات
التكوين.............................................................................
مجموع القسم الثالث
مجموع  العنوان الرابع
مجموع  الفرع اجلزئي الثاني
مجموع  الفرع السادس

الفرع السابعالفرع السابع
ا@ديرية العامة للحرس البلديا@ديرية العامة للحرس البلدي

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
ا@صالح ا@ركزيةا@صالح ا@ركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األول القسم األول 

ا@وظفون- مرتبات العملا@وظفون- مرتبات العمل
ا@ديرية العامة للحرس البلدي - الراتب الرئيسي للنشاط .........
ا@ديرية العامة للحرس البلدي - التعويضات وا@نح اخملتلفة ........
pا@ــديـــريــة الـــعــامـــة لــلـــحــرس الــبـــلــدي - ا@ـــســتـــخــدمـــون ا@ــتـــعــاقــدون
الرواتبp منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.

مجموع القسم األول

6.791.000

6.791.000

360.000

360.000

2.773.036.000

6.500.000

6.500.000

6.500.000

2.779.536.000

3.920.575.000

89.961.000

94.326.000

13.284.000

197.571.000

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

07 - 34

08 - 34

90 - 34

97 - 34

01 - 35

القسم الثاني القسم الثاني 
ا@وظفون- ا@عاشات وا@نحا@وظفون- ا@عاشات وا@نح

ا@ديرية العامة للحرس البلدي - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية.
مجموع القسم الثاني

القسم الثالث القسم الثالث 
ا@وظفون- التكاليف االجتماعيةا@وظفون- التكاليف االجتماعية

ا@ديرية العامة للحرس البلدي - ا@نح العائلية............................

ا@ديرية العامة للحرس البلدي - ا@نح االختيارية........................
ا@ديرية العامة للحرس البلدي  - الضمان االجتماعي..................
ا@ــــديـــريــــة الـــعــــامــــة لـــلــــحــــرس الـــبــــلـــدي  - ا@ــــســــاهـــمــــة في اخلــــدمـــات
االجتماعية ........................................................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالح األدوات وتسيير ا@صالح 

ا@ديرية العامة للحرس البلدي -  تسديد النفقات  ......................
ا@ديرية العامة للحرس البلدي -  األدوات واألثاث ......................
ا@ديرية العامة للحرس البلدي -  اللوازم ..................................
ا@ديرية العامة للحرس البلدي - التكاليف ا@لحقة .....................
ا@ديرية العامة للحرس البلدي -  األلبسة .................................
ا@ديرية العامـة للحرس البلدي - اقـتناءات - لوازم صيانة األدوات
التقنية @صلحة ا@واصالت الالسلكية ....................................
ا@ديرية العامة للحرس البلدي -  أدوات الوقاية واحلماية ...........
ا@ديرية العامة للحرس البلدي -  حظيرة السيارات ..................

ا@ــديـريـة الــعـامـة لــلـحـرس الــبـلـدي -  الــنـفـقــات الـقـضــائـيـة - نــفـقـات
اخلبرة - التعويضات ا@ترتبة على الدولة ..............................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

ا@ديرية العامة للحرس البلدي - صيانة ا@باني ومنشآتها التقنية.
مجموع القسم اخلامس

400.000

400.000

2.279.000

110.000

46.071.000

3.531.000

51.991.000

8.650.000

7.900.000

5.400.000

7.000.000

1.200.000.000

2.866.000

222.000.000

1.424.000

13.000

1.455.253.000

4.800.000

4.800.000

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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01 - 37

04 - 37

01 - 43

11 - 31

12 - 31

13 - 31

12 - 32

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفة النفقات اخملتلفة 

ا@ديرية العامة للحرس البلدي  - النفقات اخملتلفة.......................
ا@ديرية العامة للحرس البلدي  - ا@ؤتمرات وا@لتقيات ..............
مجموع القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافي النشاط التربوي والثقافي 

ا@ـديـريـة الـعـامـة لـلـحـرس الـبـلـدي  - ا@ـنح - تـعـويـضـات  التـدريب -
الرواتب ا@سبقة - نفقات التكوين.........................................

مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
ا@صالح الالمركزية التابعة للحرس البلديا@صالح الالمركزية التابعة للحرس البلدي

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األول القسم األول 

ا@وظفون- مرتبات العملا@وظفون- مرتبات العمل
ا@ــصـالح الالمــركـزيـة الـتــابـعـة لــلـحـرس الـبــلـدي - الـراتب الــرئـيـسي
للنشاط..............................................................................
ا@ـصـالح الالمركـزيـة الـتابـعـة لـلحـرس الـبلـدي - الـتـعويـضـات وا@نح
اخملتلفة ..............................................................................
ا@ـــصــالـح الالمــركـــزيــة الـــتــابـــعــة لـــلــحـــرس الــبـــلــدي - ا@ـــســتـــخــدمــون
ا@تعاقدونp الرواتبp منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان
االجتماعي..........................................................................

مجموع القسم األول

القسم الثاني القسم الثاني 
ا@وظفون- ا@عاشات وا@نحا@وظفون- ا@عاشات وا@نح

ا@ــصــالـح الالمــركـــزيــة الــتـــابــعـــة لــلــحـــرس الــبـــلــدي - مــعـــاش اخلــدمــة
واألضرار اجلسدية ..............................................................
مجموع القسم الثاني

200.000

500.000

700.000

1.710.715.000

28.460.000

28.460.000

28.460.000

1.739.175.000

175.790.000

241.904.000

31.459.000

449.153.000

200.000

200.000

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

11 - 43

القسم الثالث القسم الثالث 
ا@وظفون- التكاليف االجتماعيةا@وظفون- التكاليف االجتماعية

ا@صالح الالمركزية التابعة للحرس البلدي - ا@نح العائلية ..........

ا@صالح الالمركزية التابعة للحرس البلدي - ا@نح االختيارية.......
ا@صالح الالمركزية التابعة للحرس البلدي  - الضمان االجتماعي.
ا@ـــصــالح الـالمــركــزيـــة الــتـــابــعـــة لــلـــحــرس الـــبــلــدي  - ا@ـــســاهـــمــة في
اخلدمات االجتماعية.............................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالح األدوات وتسيير ا@صالح 

ا@صالح الالمركزية التابعة للحرس البلدي -  تسديد النفقات  .....
ا@صالح الالمركزية التابعة للحرس البلدي -  األدوات واألثاث .....
ا@صالح الالمركزية التابعة للحرس البلدي -  اللوازم .................
ا@صالح الالمركزية التابعة للحرس البلدي - التكاليف ا@لحقة ....
ا@صالح الالمركزية التابعة للحرس البلدي -  األلبسة .................
ا@صالح الالمركزية التابعة للحرس البلدي -  حظيرة السيارات ..
ا@صالح الالمركزية التابعة للحرس البلدي -  اإليجار .................
ا@صالح الالمركزية التـابعة للحرس البلدي -  النفقات القضائية -
نفقات اخلبرة - التعويضات ا@ترتبة على الدولة ....................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

ا@ــصــالـح الالمــركــزيـة الــتــابــعــة لــلــحــرس الــبــلــدي  - صــيــانـة ا@ــبــاني
ومنشآتها التقنية ...............................................................

مجموع القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافي النشاط التربوي والثقافي 

ا@ـصـالح الالمـركـزيـة الـتـابـعـة للـحـرس الـبـلـدي  - ا@ـنح - تـعـويـضات
التدريب - الرواتب ا@سبقة - نفقات التكوين........................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع  السابع

مجمـوع االعتمـادات اخلصصــة لوزير الداخلية واجلماعات احمللية..مجمـوع االعتمـادات اخلصصــة لوزير الداخلية واجلماعات احمللية..

7.561.000

480.000

104.423.000

6.071.000

118.535.000

34.344.000

6.500.000

7.000.000

13.000.000

489.000

3.154.000

657.000

480.000

65.624.000

5.000.000

5.000.000

638.512.000

480.000

480.000

480.000

638.992.000

2.378.167.000

622.260.318.000

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفـيـذي  تـنـفـيـذي رقم رقم 12 -  - 37  م مـؤرؤرّخ في خ في 13  رب  ربـيع األوليع األول
عــــام ام 1433 ا@ ا@ــــوافق وافق 6   فــــبــــــرايرايــــر سر ســــــنــــة ة p2012 يـــتـــضــمن يـــتـــضــمن
pاخملــــصــــــصـــة لــــوزيــــر الـــعــــدلpاالعــــتـــمـــادات اخملــــصــــــصـــة لــــوزيــــر الـــعــــدل تـــوزيع االعــــتـــمـــاداتتـــوزيع 
حــافـظ األخـتـــام من مــيــزانــيــة الـتــسـيـــيــرحــافـظ األخـتـــام من مــيــزانــيــة الـتــسـيـــيــر |ـــوجـب|ـــوجـب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــقانون ا@الية لسنة قانون ا@الية لسنة 2012.
pإنّ الوزير األول

pبناء على تقرير وزير ا@الية -
- وبـناء على الـدستـورp ال سيمـا ا@ادتان 85-3 و125

p(الفقرة 2 ) منه
- و|قتضى القانون رقم 84-17 ا@ؤرخ في 8 شوال
عـام 1404 ا@ـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 وا@ـتـعـلق بـقـوانـ[

pا@عدل وا@تمم pا@الية

- و|ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 11 - 16 ا@ــــؤرّخ في 3
صفر عام 1433 ا@وافق 28 ديسمبر  سنة 2011 وا@تضمّن

p2012 قانون ا@اليّة لسنة
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول ا@لحقاجلدول ا@لحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير العدلp حافظ األختام لسنة  اخملصصة لوزير العدلp حافظ األختام لسنة 2012

من ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل باب

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول

مديرية اإلدارة العامةمديرية اإلدارة العامة

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

ا@صالح ا@ركزيةا@صالح ا@ركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح

القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل

اإلدارة ا@ركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................

اإلدارة ا@ركزية - التعويضات وا@نح اخملتلفة............................

اإلدارة ا@ـركـزيـة - ا@ـســتـخـدمـون ا@ـتــعـاقـدونp الـرواتبp مـنح ذات

طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................

مجموع القسم األول

438.279.000

386.036.000

14.490.000

838.805.000

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

ا@ــادة األولى :  ا@ــادة األولى :  تــوزع االعـــتــمـــادات ا@ــقـــدر مــبـــلــغـــهــا
بـخـمــسـة وســبـعـ[ مــلـيــارا وأربـعـمــائـة وســبـعـة وثــمـانـ[
مــــــلــــــيــــــونــــــا ومــــــائــــــتــــــ[ وواحــــــد وتــــــســــــعــــــ[ ألـف ديــــــنـــــار
(75.487.291.000 دج) واخملـــصــــصـــة لـــوزيــــر الـــعــــدلp حـــافظ
األخــتــام من مــيــزانــيــة الــتــســيــيــر |ــوجب قــانــون ا@ــالــيـة

لسنة p2012 طبقا للجدول ا@لحق بهذا ا@رسوم.

pا@ــــادة ا@ــــادة 2 :  : يــــكـــلــف وزيـــــر ا@ــــالـــيـــــة ووزيــــر الــــعــــدل
حـــافـظ األخـــتـــــامp كــل فـــيــــمـــا يــخـــصــهp بــتـــنـــفـــيــــــذ هـــــذا
ا@ــــــرســـــــوم الــــــــذي يــــــنــــــــشـــــر فـي اجلــــــريـــــدة الــــــرّســــــمــــــيّـــــة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائر في 13 ربيع األول عام 1433 ا@وافق
6 فبراير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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01 - 33
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04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

القسم الثانيالقسم الثاني
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

اإلدارة ا@ركزية - ريوع حوادث العمل........................................
اإلدارة ا@ركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية......................
مجموع القسم الثاني

القسم القسم  الثالث الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة ا@ركزية - ا@نح  العائلية................................................

اإلدارة ا@ركزية - ا@نح االختيارية.............................................
اإلدارة ا@ركزية - الضمان االجتماعي........................................
اإلدارة ا@ركزية - ا@ساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

اإلدارة ا@ركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة ا@ركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة ا@ركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة ا@ركزية - التكاليف ا@لحقة...........................................
اإلدارة ا@ركزية - األلبسة.........................................................
اإلدارة ا@ركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة ا@ركزية  - اإليجار........................................................
اإلدارة ا@ـــــركــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضــــائــــيـــــة - نــــفــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات ا@ترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع

القسم  اخلامسالقسم  اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة ا@ركزية - صيانة ا@باني...............................................
مجموع القسم اخلامس

500.000

105.000.000

105.500.000

4.500.000

200.000

227.677.000

16.732.000

249.109.000

135.250.000

26.426.000

86.050.000

597.000.000

680.000

5.400.000

15.000.000

10.000

865.816.000

33.600.000

33.600.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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723.233.000

56.631.000

82.938.000

1.000.000

10.000.000

873.802.000

4.300.000

153.000.000

50.000.000

175.740.000

5.220.000

388.260.000

3.354.892.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

3.504.892.000

11.022.764.000

7.798.206.000

926.450.000

19.747.420.000

01 - 36

02 - 36

04 - 36

05 - 36

07 - 36

01 - 37

10 - 37

19 - 37

20 - 37

21 - 37

01 - 43

11 - 31

12 - 31

13 - 31

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة لتسيير ا@درسة العليا للقضاء...........................................
إعانة لتسيير ا@درسة الوطنية لكتاب الضبط..............................
إعانة لتسيير إقامة القضاة........................................................
إعانة لتسيير الديوان الوطني @كافحة اخملدرات واإلدمان...............
إعانة لتسيير مركز البحوث القانونية والقضائية........................

مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة ا@ركزية - مصاريف تنظيم ا@ؤتمرات وا@لتقيات...............
اإلدارة ا@ركزية - مصاريف تنفيذ إصالح العدالة..........................
نفقات تسيير اللجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنساني................
اإلدارة ا@ركزية - نفقات سير احملاكم اإلدارية................................
اإلدارة ا@ركزية - نفقات سير محكمة التنازع..............................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة ا@ركزية - ا@نح - تعويضات التدريب - الرواتب ا@سبقة -
نفقات التكوين.....................................................................
مجموع القسم الثالث
مجموع  العنوان الرابع
مجموع  الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
ا@صالح القضائيةا@صالح القضائية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل
ا@صالح القضائية - الراتب الرئيسي للنشاط..............................
ا@صالح القضائية - التعويضات وا@نح اخملتلفة.............................
ا@ـصــالح الـقـضـائــيـة - ا@ـسـتــخـدمـون ا@ـتـعــاقـدونp الـرواتبp مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي..............................

مجموع القسم األول

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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194.000.000

4.609.768.000

396.600.000

5.200.368.000

4.082.069.000

126.000.000

398.885.000

402.500.000

17.220.000

55.800.000

2.000.000

1.000.000

5.085.474.000

806.898.000

806.898.000

435.750.000

435.750.000

31.275.910.000

11 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

80 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

11 - 37

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

ا@صالح القضائية - ا@نح العائلية...............................................

ا@صالح القضائية - الضمان االجتماعي.......................................
ا@صالح القضائية - ا@ساهمة في اخلدمات االجتماعية....................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

ا@صالح القضائية - تسديد النفقات............................................
ا@صالح القضائية - األدوات واألثاث............................................
ا@صالح القضائية - اللوازم........................................................
ا@صالح القضائية - التكاليف ا@لحقة..........................................
ا@صالح القضائية - األلبسة.......................................................
ا@صالح القضائية - حظيرة السيارات.........................................
ا@صالح القضائية - اإليجار........................................................
ا@ـــصـــالح الـــقــــضـــائـــيـــة - الـــنـــفــــقـــات الـــقـــضـــائـــيــــة - نـــفـــقـــات اخلـــبـــرة -
التعويضات ا@ترتبة على الدولة..............................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغالأشغال الصيانة الصيانة

ا@صالح القضائية - صيانة ا@باني..............................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

ا@صالح القضائية - نفقات القضاء اجلنائي...................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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210.000.000

210.000.000

210.000.000

31.485.910.000

34.990.802.000

93.462.000

258.046.000

15.265.000

366.773.000

60.000.000

60.000.000

2.096.000

200.000

101.940.000

3.667.000

107.903.000

11 - 43

21 - 31

22 - 31

23 - 31

22 - 32

21 - 33

22 - 33

23 - 33

24 - 33

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

ا@ـصالح القـضائـية - ا@ـنح - تعـويضات الـتدريب - الـرواتب ا@سـبقة
- نفقات التكوين..................................................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول

الفرع الثانيالفرع الثاني
ا@ديرية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماجا@ديرية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
ا@صالح ا@ركزيةا@صالح ا@ركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل
إدارة السجون - الراتب الرئيسي للنشاط...................................
إدارة السجون - التعويضات وا@نح اخملتلفة..................................
إدارة السجـون - ا@ستخدمون ا@تعاقدونp الرواتبp منح ذات طابع

عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي......................................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

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

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

إدارة السجون - ا@نح العائلية....................................................

إدارة السجون - ا@نح االختيارية................................................
إدارة السجون - الضمان االجتماعي............................................
إدارة السجون - ا@ساهمة في اخلدمات االجتماعية........................
مجموع القسم الثالث

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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11.600.000

3.000.000

8.500.000

18.000.000

68.000

60.000.000

1.305.000

200.000

10.000

102.683.000

11.025.000

11.025.000

430.000.000

430.000.000

13.000.000

1.000.000

12.000.000

50.000.000

76.000.000

1.154.384.000

21 - 34

22 - 34

23 - 34

24 - 34

25 - 34

26 - 34

93 - 34

94 - 34

98 - 34

21 - 35

03 - 36

21 - 37

23 - 37

24 - 37

25 - 37

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

إدارة السجون - تسديد النفقات.................................................
إدارة السجون - األدوات واألثاث.................................................
إدارة السجون - اللوازم............................................................
إدارة السجون - التكاليف ا@لحقة...............................................
إدارة السجون - األلبسة............................................................
إدارة السجون - األسلحة...........................................................
إدارة السجون - حظيرة السيارات..............................................
إدارة السجون - اإليجار............................................................
إدارة السجون - النفقات القضائية - نفقات اخلبرة - التعويضات

ا@ترتبة على الدولة...............................................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

إدارة السجون - صيانة ا@باني...................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة لتسيير ا@درسة الوطنية @وظفي إدارة السجون...................
مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

إدارة السجون - نفقات تنظيم ا@ؤتمرات وا@لتقيات.....................
إدارة السجون - النفقات اخملتلفة................................................
إدارة الــســجــون - مــصـــاريف تــســيــيـــر الــلــجــنــة الـــوزاريــة ا@ــشــتــركــة
التنسيقية للنشاطات وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوس[......
حـــصـــة اجلــزائـــر في تـــمـــويل بــرنـــامج دعـم إصالح نـــظــام الـــســـجــون في
اجلزائر ...............................................................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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40.000.000

115.000.000

155.000.000

155.000.000

1.309.384.000

6.531.000.000

18.986.948.000

9.032.000

25.526.980.000

280.000

280.000

335.000.000

6.401.000.000

203.000.000

6.939.000.000

21 - 43

22 - 43

31 - 31

32 - 31

33 - 31

31 - 32

31 - 33

33 - 33

34 - 33

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

إدارة الـسـجـون - ا@ـنح - تـعـويـضـات الـتـدريب - الـرواتب ا@ـسـبـقـة -
نفقات التكوين.....................................................................
إدارة الــســجــون - الــنــشــاط الـــتــربــوي والــثــقــافـي والــريــاضي لــصــالح
احملبوس[ ............................................................................

مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
مؤسسات السجونمؤسسات السجون
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل
مؤسسات السجون - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
مؤسسات السجون - التعويضات وا@نح اخملتلفة...........................
مؤسـسـات الـسـجون - ا@ـسـتـخـدمون ا@ـتـعـاقـدونp الـرواتبp منح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي..............................

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

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

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

مؤسسات السجون - ا@نح العائلية..............................................
مؤسسات السجون - الضمان االجتماعي.....................................
مؤسسات السجون - ا@ساهمة في اخلدمات االجتماعية..................

مجموع القسم الثالث

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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107.800.000

248.000.000

117.520.000

611.000.000

498.634.000

3.100.000.000

400.000.000

188.700.000

668.900.000

102.105.000

850.000

6.043.509.000

538.200.000

538.200.000

2.000.000

40.000.000

5.000.000

47.000.000

39.094.969.000

92.136.000

92.136.000

92.136.000

39.187.105.000

40.496.489.000

75.487.291.000

31 - 34

32 - 34

33 - 34

34 - 34

35 - 34

36 - 34

37 - 34

38 - 34

39 - 34

91 - 34

92 - 34

31 - 35

31 - 37

34 - 37

35 - 37

31 - 46

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

مؤسسات السجون - تسديد النفقات..........................................
مؤسسات السجون - األدوات واألثاث..........................................
مؤسسات السجون - اللوازم......................................................
مؤسسات السجون - التكاليف ا@لحقة........................................
مؤسسات السجون - األلبسة......................................................
مؤسسات السجون - التغذية.....................................................
مؤسسات السجون - األدوات واألثاث ومعدات النوم وا@طعم..........
مؤسسات السجون - األدوات التربوية ومعداتها واألدوات.............
مؤسسات السجون - األدوات الطبية وأدوات النظافة....................
مؤسسات السجون - حظيرة السيارات.......................................
مؤسسات السجون - اإليجار......................................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

مؤسسات السجون - صيانة ا@باني.............................................
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفـيـذي  تـنـفـيـذي رقم رقم 12 -  - 38  م مـؤرؤرّخ في خ في 13  رب  ربـيع األوليع األول
عــــام ام 1433 ا@ ا@ــــوافق وافق 6   فــــبــــــرايرايــــر سر ســــــنــــة ة p2012 يـــتـــضــمن يـــتـــضــمن
تــوزيع االعــتـمـادات اخملـــصـــصــة لــوزيــر ا@ـالــيـة مـنتــوزيع االعــتـمـادات اخملـــصـــصــة لــوزيــر ا@ـالــيـة مـن
مـيـــزانيـة التـسـيـيــر |ــوجـب قـانون ا@ـاليـة لسـنةمـيـــزانيـة التـسـيـيــر |ــوجـب قـانون ا@ـاليـة لسـنة

.2012

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
pإنّ الوزير األول

pبناء على تقرير وزير ا@الية -
- وبـناء على الـدستـورp ال سيمـا ا@ادتان 85-3 و125

p(الفقرة 2 ) منه
- و|قتضى القانون رقم 84-17 ا@ؤرخ في 8 شوال
عـام 1404 ا@ـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 وا@ـتـعـلق بـقـوانـ[

pا@عدل وا@تمم pا@الية

- و|ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 11 - 16 ا@ــــؤرّخ في 3
صفر عام 1433 ا@وافق 28 ديسمبر  سنة 2011 وا@تضمّن

p2012 قانون ا@اليّة لسنة
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول ا@لحقاجلدول ا@لحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير ا@الية لسنة  اخملصصة لوزير ا@الية لسنة 2012

من ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل باب

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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اإلدارة ا@ركزية - التعويضات وا@نح اخملتلفة............................

اإلدارة ا@ـركـزيـة - ا@ـســتـخـدمـون ا@ـتــعـاقـدونp الـرواتبp مـنح ذات

طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................

مجموع القسم األول

500.000.000

691.000.000

120.000.000

1.311.000.000

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

ا@ــادة األولى :  ا@ــادة األولى :  تــوزع االعـــتــمـــادات ا@ــقـــدر مــبـــلــغـــهــا
بــــمــــائــــة وأربــــعــــة مــاليـــــيـــــر ومـــــائـــة وســـتـــة وتـــســـعــ[
مــــلـــــيـــــونــــا ومـــــائـــــتــــ[ وســـــبــــعـــــة وخـــــمــــســـــ[ ألف ديـــــنــــار
(104.196.257.000 دج) واخملـــــصــــصـــــة لــــوزيـــــر ا@ـــــالــــيـــــة من
p2012 مــيـزانــيــة الـتــســيـيــر |ـوجـب قـانــون ا@ـالــيــة لـســنـة

طبقا للجدول ا@لحق بهذا ا@رسوم.

ا@ــــادة ا@ــــادة 2 :  : يــــكــــلف وزيـــــر ا@ــــالــــيـــــة بــــتــــنــــفــــيــــــذ هـــــذا
ا@رســوم الذي يـنشـر في اجلـريدة الـرّسمـيّة  لـلجـمهـوريّة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائر في 13 ربيع األول عام 1433 ا@وافق
6 فبراير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

الـــديـــوان ا@ــركـــزي لـــقــمع الـــفـــســاد - ا@ـــنح - تـــعـــويــضـــات الـــتــدريب -
الرواتب ا@سبقة - نفقات التكوين...........................................

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

الفرع الثانيالفرع الثاني
ا@ديرية العامة للمحاسبةا@ديرية العامة للمحاسبة

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
ا@صالح ا@ركزيةا@صالح ا@ركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل
ا@ديرية العامة للمحاسبة - الراتب الرئيسي للنشاط...................
ا@ديرية العامة للمحاسبة - التعويضات وا@نح اخملتلفة..................
ا@ديرية العامة لـلمحاسبة - ا@ستـخدمون ا@تعاقدونp الرواتبp منح
ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.......................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
ا@وظفون - ا@عاشات  وا@نحا@وظفون - ا@عاشات  وا@نح

ا@ديرية العامة للمحاسبة - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية..........
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

ا@ديرية العامة للمحاسبة - ا@نح العائلية....................................

ا@ديرية العامة للمحاسبة - ا@نح االختيارية ...............................
ا@ديرية العامة للمحاسبة - الضمان االجتماعي............................
ا@ديرية العامة للمحاسبة - ا@ساهمة في اخلدمات  االجتماعية........

مجموع القسم الثالث

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

ا@ديرية العامة للمحاسبة - تسديد النفقات.................................
ا@ديرية العامة للمحاسبة - األدوات واألثاث.................................
ا@ديرية العامة للمحاسبة - اللوازم.............................................
ا@ديرية العامة للمحاسبة - التكاليف ا@لحقة...............................
ا@ديرية العامة للمحاسبة - األلبسة............................................
ا@ديرية العامة للمحاسبة - حظيرة السيارات..............................
ا@ديرية العامة للمحاسبة - اإليجار............................................
ا@ـديريـة الـعـامة لـلـمـحاسـبـة - الـنفـقـات الـقضـائـيـة - نفـقـات اخلـبرة -
التعويضات ا@ترتبة على الدولة..............................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

ا@ديرية العامة للمحاسبة - صيانة ا@باني...................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

ا@ديرية العامة للمحاسبة - ا@ؤتمرات وا@لتقيات.........................
ا@ــديـــريـــة الــعـــامـــة لــلـــمـــحـــاســبـــة - نـــفــقـــات تـــســيـــيـــر اجملـــلس الـــوطــني
للمحاسبة............................................................................
نفقات تسيير جلنة اإلشراف على التأمينات.................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

ا@ديرية العامة للمحاسبة - ا@نح - تعويضات التدريب - الرواتب
ا@سبقة - نفقات التكوين.......................................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول
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الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولةا@صالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل
ا@ديريات اجلهوية للخزينة - الراتب الرئيسي للنشاط.................
ا@ـــــــديــــــريـــــــات اجلــــــهـــــــويــــــة لـــــــلــــــخـــــــزيــــــنـــــــة  - الــــــتـــــــعــــــويـــــــضــــــات وا@ـــــــنح
اخملتلفة................................................................................ 
pالـرواتب pا@ـديـريـات اجلـهـويــة لـلـخـزيـنـة - ا@ـسـتــخـدمـون ا@ـتـعـاقـدون
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.................

مجموع القسم األول
القسم الثانيالقسم الثاني

ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح
ا@ديريات اجلهوية للخزينة - ريوع حوادث العمل..........................
ا@ديريات اجلهوية للخزينة  - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية.......
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

ا@ديريات اجلهوية للخزينة - ا@نح العائلية..................................
ا@ديريات اجلهوية للخزينة - ا@نح االختيارية...............................
ا@ديريات اجلهوية للخزينة - الضمان االجتماعي..........................
ا@ـديـــريــات اجلـهـويــة لـلـخــزيـنـــة - الــــمــــســـــاهـمــــــــة في اخلــــدمــات
االجتماعية ..........................................................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

ا@ديريات اجلهوية للخزينة  - تسديد النفقات...............................
ا@ديريات اجلهوية للخزينة  - األدوات واألثاث..............................
ا@ديريات اجلهوية للخزينة - اللوازم...........................................
ا@ديريات اجلهوية للخزينة  - التكاليف ا@لحقة............................
ا@ديريات اجلهوية للخزينة  - األلبسة..........................................
ا@ديريات اجلهوية للخزينة  - حظيرة السيارات...........................
ا@ديريات اجلهوية للخزينة  - اإليجار..........................................
ا@ــديـريــات اجلـهـويــة لـلــخـزيـنــة  - الـنـــفـــقــات الــقـضــائـيـــة - نــــفـقـــات
اخلبرة - التعويضات ا@ترتبة على الدولة.................................

مجموع القسم الرابع

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

ا@ديريات اجلهوية للخزينة - صيانة ا@باني..................................
مجموع القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

ا@ـديـريــــات اجلـهـويــــة لـلــخـزيـنــــة - ا@ـنـح - تـعـويـضـــات الـتـدريب -
الرواتب ا@سبقة - نفقات التكوين..........................................
مجموع القسم الثالث
مجموع  العنوان الرابع
مجموع  الفرع اجلزئي الثاني

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
تسيير ديار ومراكز ا@اليةتسيير ديار ومراكز ا@الية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل
ديـار ومراكـز ا@ـالـية - ا@ـسـتـخدمـون ا@ـتعـاقـدونp الـرواتبp منح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي..............................

مجموع القسم األول
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح
ديار ومراكز ا@الية - اللوازم......................................................
ديار ومراكز ا@الية - التكاليف ا@لحقة........................................
ديار ومراكز ا@الية - األلبسة....................................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

ديار ومراكز ا@الية - صيانة ا@باني ومنشآتها التقنية..................
مجموع  القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث
مجموع  الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع الثاني

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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الفرع الثالثالفرع الثالث
ا@ديرية العامة للجماركا@ديرية العامة للجمارك

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
ا@صالح ا@ركزيةا@صالح ا@ركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل
ا@ديرية العامة للجمارك - الراتب الرئيسي للنشاط.....................
ا@ديرية العامة للجمارك - التعويضات وا@نح اخملتلفة...................
ا@ـديرية الـعامـة للجـمارك - ا@سـتخـدمون ا@تـعاقـدونp الرواتبp منح
ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.......................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

ا@ديرية العامة للجمارك - ريوع حوادث العمل.............................
ا@ديرية العامة للجمارك - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية...........
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

ا@ديرية العامة للجمارك - ا@نح العائلية......................................

ا@ديرية العامة للجمارك - ا@نح االختيارية..................................
ا@ديرية العامة للجمارك - الضمان االجتماعي.............................
ا@ديرية العامة للجمارك - ا@ساهمة في اخلدمات االجتماعية..........

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح
ا@ديرية العامة للجمارك - تسديد النفقات...................................
ا@ديرية العامة للجمارك - األدوات واألثاث..................................
ا@ديرية العامة للجمارك - اللوازم..............................................
ا@ديرية العامة للجمارك - التكاليف ا@لحقة................................
ا@ديرية العامة للجمارك - األلبسة..............................................
ا@ديرية العامة للجمارك - التغذية.............................................
ا@ديرية العامة للجمارك - حظيرة السيارات...............................
ا@ديرية العامة للجمارك - اإليجار..............................................
ا@ـديــريـة الـعـامـة لـلـجـمـارك - الـنـفـقـات الـقـضـائـيـة - نـفـقـات اخلـبـرة -
التعويضات ا@ترتبة على الدولة..............................................

مجموع القسم الرابع

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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4.500.000

27.487.399.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

27.547.399.000

63.000.000

54.500.000

50.800.000

575.000.000

460.000

140.000.000

109.610.000

60.410.000

10.000

1.053.790.000

01 - 35

02 - 37

03 - 37

01 - 43

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

16 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

ا@ديرية العامة للجمارك - صيانة ا@باني.....................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

ا@ديرية العامة للجمارك - النفقات اخملتلفة .................................
ا@ديرية العامة للجمارك- ا@ؤتمرات وا@لتقيات...........................
مجموع القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم  الثالثالقسم  الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

ا@ديـريـة الـعامـة لـلـجمـارك - ا@ـنح - تـعـويضـات الـتـدريب - الرواتب
ا@سبقة - نفقات التكوين ......................................................
مجموع  القسم الثالث
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولةا@صالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح
ا@صالح الالمركزية التابعة للجمارك - تسديد النفقات..................
ا@صالح الالمركزية التابعة للجمارك - األدوات واألثاث.................
ا@صالح الالمركزية التابعة للجمارك - اللوزام.............................
ا@صالح الالمركزية التابعة للجمارك - التكاليف ا@لحقة...............
ا@صالح الالمركزية التابعة للجمارك - األلبسة.............................
ا@صالح الالمركزية التابعة للجمارك - التغذية............................
ا@صالح الالمركزية التابعة للجمارك - حظيرة السيارات..............
ا@صالح الالمركزية التابعة للجمارك - اإليجار.............................
ا@صالح الالمركـزية التـابعة للـجمارك - النـفقات الـقضائيـة - نفقات
اخلبرة - التعويضات ا@ترتبة على الدولة.................................

مجموع القسم الرابع

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

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



53اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 29 ربيع األول  عام   ربيع األول  عام  1433 هـ هـ
22 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2012 م م

89.259.000

89.259.000

1.143.049.000

1.143.049.000

28.690.448.000

480.000.000

700.000.000

68.000.000

1.248.000.000

55.000

10.000

65.000

18.500.000

40.000

296.000.000

18.700.000

333.240.000

11 - 35

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

ا@صالح الالمركزية التابعة للجمارك - صيانة ا@باني....................
مجموع القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث
مجموع  الفرع اجلزئي الثاني
مجموع  الفرع الثالث

الفرع الرابعالفرع الرابع
ا@ديرية العامة للضرائبا@ديرية العامة للضرائب

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
ا@صالح ا@ركزيةا@صالح ا@ركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل
ا@ديرية العامة للضرائب - الراتب الرئيسي للنشاط....................
ا@ديرية العامة للضرائب - التعويضات وا@نح اخملتلفة...................
ا@ديريـة العامـة للضرائب - ا@ـستخـدمون ا@تعـاقدونp الرواتبp منح
ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.......................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

ا@ديرية العامة للضرائب - ريوع حوادث العمل............................
ا@ديرية العامة للضرائب - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية...........

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

ا@ديرية العامة للضرائب - ا@نح العائلية.....................................

ا@ديرية العامة للضرائب - ا@نح االختيارية.................................
ا@ديرية العامة للضرائب - الضمان االجتماعي.............................
ا@ديرية العامة للضرائب - ا@ساهمة في اخلدمات االجتماعية.........
مجموع القسم الثالث

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

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



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 54
29 ربيع األول  عام   ربيع األول  عام  1433 هـ هـ

22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2012 م م

100.000.000

25.870.000

284.500.000

41.000.000

1.000.000

13.000.000

1.000.000

10.000

466.380.000

17.500.000

17.500.000

5.000.000

5.000.000

2.070.185.000

70.000.000

70.000.000

70.000.000

2.140.185.000

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

02 - 37

01 - 43

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

ا@ديرية العامة للضرائب - تسديد النفقات..................................
ا@ديرية العامة للضرائب - األدوات واألثاث..................................
ا@ديرية العامة للضرائب - اللوازم.............................................
ا@ديرية العامة للضرائب - التكاليف ا@لحقة................................
ا@ديرية العامة للضرائب - األلبسة............................................

ا@ديرية العامة للضرائب - حظيرة السيارات...............................
ا@ديرية العامة للضرائب - اإليجار.............................................
ا@ـديـريـة الـعـامـة لـلـضـرائب - الـنـفـقـات الـقـضـائـيـة - نـفـقـات اخلـبـرة -
التعويضات ا@ترتبة على الدولة..............................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

ا@ديرية العامة للضرائب - صيانة ا@باني....................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

ا@ديرية العامة للضرائب - ا@ؤتمرات وا@لتقيات..........................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

ا@ـديريـة العـامة لـلضرائـب - ا@نح - تـعويضـات التـدريب -  الرواتب
ا@سبقة - نفقات التكوين.......................................................
مجموع  القسم الثالث
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

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



55اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 29 ربيع األول  عام   ربيع األول  عام  1433 هـ هـ
22 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2012 م م

7.967.590.000

12.127.900.000

1.200.000.000

21.295.490.000

600.000

10.000

610.000

 

293.000.000

500.000

5.107.725.000

274.000.000

5.675.225.000

134.000.000

143.000.000

130.200.000

159.907.000

5.112.000

45.815.000

33.100.000

1.000.000

652.134.000

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولةا@صالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل
ا@صالح الالمركزية للضرائب - الراتب الرئيسي للنشاط..............
ا@صالح الالمركزية للضرائب - التعويضات وا@نح اخملتلفة.............
pالرواتب pا@ـصالح الالمـركزيـة للضـرائب - ا@سـتخـدمون ا@ـتعـاقدون
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.................

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

ا@صالح  الالمركزية للضرائب - ريوع حوادث العمل.....................
ا@صالح  الالمركزية للضرائب - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية....

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

ا@صالح الالمركزية للضرائب - ا@نح العائلية...............................

ا@صالح الالمركزية للضرائب - ا@نح االختيارية...........................
ا@صالح الالمركزية للضرائب - الضمان االجتماعي.......................
ا@صالح الالمركزية للضرائب - ا@ساهمة في اخلدمات االجتماعية...
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

ا@صالح الالمركزية للضرائب - تسديد النفقات............................
ا@صالح الالمركزية للضرائب - األدوات واألثاث...........................
ا@صالح الالمركزية للضرائب - اللوازم.......................................
ا@صالح الالمركزية للضرائب - التكاليف ا@لحقة..........................
ا@صالح الالمركزية للضرائب - األلبسة.......................................
ا@صالح الالمركزية للضرائب - حظيرة السيارات.........................
ا@صالح الالمركزية للضرائب - اإليجار.......................................
ا@صـالح الالمركـزية للـضرائب - الـنفـقات الـقضائـية - نـفقـات اخلبرة
- التعويضات ا@ترتبة على الدولة...........................................

مجموع القسم الرابع

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

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



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 56
29 ربيع األول  عام   ربيع األول  عام  1433 هـ هـ

22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2012 م م

153.413.000

153.413.000

27.776.872.000

70.000.000

70.000.000

70.000.000

27.846.872.000

300.000.000

300.000.000

9.600.000

80.100.000

691.000

90.391.000

11 - 35

11 - 43

23 - 31

23 - 34

24 - 34

25 - 34

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

ا@صالح الالمركزية للضرائب - صيانة ا@باني..............................
مجموع  القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

ا@ـــصــالـح الالمــركـــزيـــة لــلـــضــرائـب - ا@ــنـح - تــعـــويــضـــات الـــتــدريب -
الرواتب ا@سبقة - نفقات التكوين...........................................

مجموع  القسم الثالث
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي الثاني

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
تسيير ديار ومراكز ا@اليةتسيير ديار ومراكز ا@الية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل
ديـار ومراكـز ا@ـالـية - ا@ـسـتـخدمـون ا@ـتعـاقـدونp الـرواتبp منح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي..............................

مجموع القسم األول

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

ديار ومراكز ا@الية - اللوازم......................................................
ديار ومراكز ا@الية - التكاليف ا@لحقة........................................
ديار ومراكز ا@الية - األلبسة.....................................................
مجموع القسم الرابع

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

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



57اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 29 ربيع األول  عام   ربيع األول  عام  1433 هـ هـ
22 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2012 م م

52.000.000

52.000.000

442.391.000

442.391.000

30.429.448.000

104.163.000

157.700.000

11.628.000

273.491.000

10.000

10.000

2.755.000

20.000

65.000.000

3.580.000

71.355.000

21 - 35

01 - 31

02 - 31

03 - 31

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

ديار ومراكز ا@الية - صيانة ا@باني ومنشآتها التقنية..................
مجموع  القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث
مجموع  الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع الرابع

الفرع اخلامسالفرع اخلامس
ا@ديرية العامة لألمالك الوطنيةا@ديرية العامة لألمالك الوطنية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
ا@صالح ا@ركزيةا@صالح ا@ركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل
ا@ديرية العامة لألمالك الوطنية - الراتب الرئيسي للنشاط..........
ا@ديرية العامة لألمالك الوطنية -  التعويضات وا@نح اخملتلفة........
pا@ـــديـــريــة الـــعــامـــة لألمـالك الــوطـــنــيـــة - ا@ـــســتـــخــدمـــون ا@ـــتــعـــاقــدون
الرواتبp منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

ا@ــــديـــريــــة الـــعــــامــــة لألمالك  الــــوطـــنــــيــــة - مـــعــــاش اخلـــدمــــة واألضـــرار
اجلسدية...............................................................................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

ا@ديرية العامة لألمالك الوطنية - ا@نح العائلية...........................

ا@ديرية العامة لألمالك الوطنية - ا@نح االختيارية.......................
ا@ديرية العامة لألمالك الوطنية - الضمان االجتماعي...................
ا@ــــديـــــريــــة الــــعــــامــــة لـألمالك الــــوطـــــنــــيــــة - ا@ــــســــاهـــــمــــة في اخلــــدمــــات
االجتماعية...........................................................................
مجموع القسم الثالث

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

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



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 58
29 ربيع األول  عام   ربيع األول  عام  1433 هـ هـ

22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2012 م م

17.000.000

5.650.000

5.850.000

3.740.000

255.000

3.690.000

10.000

36.195.000

4.800.000

4.800.000

3.000.000

3.000.000

388.851.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

418.851.000

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

97 - 34

01 - 35

02 - 37

01 - 43

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

ا@ديرية العامة لألمالك الوطنية - تسديد النفقات........................
ا@ديرية العامة لألمالك الوطنية - األدوات واألثاث........................
ا@ديرية العامة لألمالك الوطنية - اللوازم....................................
ا@ديرية العامة لألمالك الوطنية - التكاليف ا@لحقة......................
ا@ديرية العامة لألمالك الوطنية - األلبسة...................................
ا@ديرية العامة لألمالك الوطنية - حظيرة السيارات.....................
ا@ـديــريـة الــعــامـة لألمالك الــوطــنـيــة - الـنــفـقــات الــقـضــائـيــة - نـفــقـات
اخلبرة - التعويضات ا@ترتبة على الدولة.................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

ا@ديرية العامة لألمالك الوطنية - صيانة ا@باني..........................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

ا@ديرية العامة لألمالك الوطنية - ا@ؤتمرات وا@لتقيات................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

ا@ــديـريــة الـعــامـة لألمالك الــوطـنــيـة - ا@ــنح - تـعــويـضـات الــتـدريب -
الرواتب ا@سبقة - نفقات التكوين..........................................
مجموع القسم الثالث
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

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



59اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 29 ربيع األول  عام   ربيع األول  عام  1433 هـ هـ
22 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2012 م م

3.228.426.000

5.320.709.000

711.705.000

9.260.840.000

100.000

20.000

120.000

126.383.000

300.000

2.136.750.000

137.000.000

2.400.433.000

55.000.000

60.450.000

65.000.000

90.000.000

3.944.000

40.519.000

6.000.000

10.000

320.923.000

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولةا@صالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل
ا@صالح  الالمركزية لألمالك الوطنية - الراتب الرئيسي للنشاط ..
ا@صالح  الالمركزية لألمالك الوطنية - التعويضات وا@نح اخملتلفة..
pا@ـصـالح  الالمـركـزيــة لألمالك الـوطـنـيـة - ا@ـســتـخـدمـون ا@ـتـعـاقـدون
الرواتبp منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي ..

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

ا@صالح الالمركزية لألمالك الوطنية - ريوع حوادث العمل............
ا@ـــصــالح الالمـــركــزيــة لألمالك الـــوطــنــيــة - مـــعــاش اخلــدمــة واألضــرار
اجلسدية...............................................................................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

ا@صالح الالمركزية لألمالك الوطنية - ا@نح العائلية.....................

ا@صالح الالمركزية لألمالك الوطنية - ا@نح االختيارية.................
ا@صالح الالمركزية لألمالك الوطنية - الضمان االجتماعي.............
ا@ـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة لألمالك الـــوطـــنـــيـــة - ا@ــســـاهـــمـــة في اخلـــدمــات
االجتماعية ..........................................................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

ا@صالح الالمركزية لألمالك الوطنية - تسديد النفقات..................
ا@صالح الالمركزية لألمالك الوطنية - األدوات واألثاث..................
ا@صالح الالمركزية لألمالك الوطنية - اللوازم..............................
ا@صالح الالمركزية لألمالك الوطنية - التكاليف ا@لحقة................
ا@صالح الالمركزية لألمالك الوطنية - األلبسة.............................
ا@صالح الالمركزية لألمالك الوطنية - حظيرة السيارات...............
ا@صالح الالمركزية لألمالك الوطنية - اإليجار.............................
ا@صـالح الالمركـزية لألمالك الـوطنـية - النـفقـات القـضائـية - نـفقات
اخلبرة - التعويضات ا@ترتبة على الدولة.................................

مجموع القسم الرابع

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2012 م م

39.476.000

39.476.000

12.021.792.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

12.061.792.000

30.822.000

30.822.000

700.000

10.700.000

190.000

11.590.000

11 - 35

11 - 43

23 - 31

23 - 34

24 - 34

25 - 34

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

ا@صالح الالمركزية لألمالك الوطنية - صيانة ا@باني....................
مجموع  القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

ا@ـصـالح الالمـركزيـة لألمالك الـوطنـيـة - ا@نح - تـعـويضـات الـتدريب
-  الرواتب ا@سبقة - نفقات التكوين.......................................

مجموع  القسم الثالث
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي الثاني

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
تسيير ديار ومراكز ا@اليةتسيير ديار ومراكز ا@الية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل
ديـار ومـراكـز ا@ـالـيـة - ا@ـسـتـخـدمون ا@ـتـعـاقـدونp الـرواتب مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي..............................

مجموع القسم األول

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالح األدوات وتسيير ا@صالح 

ديار ومراكز ا@الية - اللوازم......................................................
ديار ومراكز ا@الية - التكاليف ا@لحقة........................................
ديار ومراكز ا@الية - األلبسة.....................................................
مجموع القسم الرابع

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

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



61اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 29 ربيع األول  عام   ربيع األول  عام  1433 هـ هـ
22 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2012 م م

7.640.000

7.640.000

50.052.000

50.052.000

12.530.695.000

263.000.000

483.180.000

18.000.000

764.180.000

450.000

450.000

4.400.000

39.000

186.545.000

9.500.000

200.484.000

21 - 35

01 - 31

02 - 31

03 - 31

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

ديار ومراكز ا@الية - صيانة ا@باني ومنشآتها التقنية..................
مجموع  القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث
مجموع  الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع اخلامس

الفرع السادسالفرع السادس
ا@ديرية العامة للميزانيةا@ديرية العامة للميزانية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
ا@صالح ا@ركزيةا@صالح ا@ركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل
ا@ديرية العامة للميزانية - الراتب الرئيسي للنشاط...................
ا@ديرية العامة للميزانية - التعويضات وا@نح اخملتلفة. ................
ا@ديرية العامة لـلميزانية - ا@ستـخدمون ا@تعاقدونp الرواتبp منح
ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.......................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نح ا@وظفون - ا@عاشات وا@نح 

ا@ديرية العامة للميزانية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية..........
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

ا@ديرية العامة للميزانية - ا@نح العائلية....................................
ا@ديرية العامة للميزانية - ا@نح االختيارية.................................
ا@ديرية العامة للميزانية - الضمان االجتماعي............................
ا@ديرية العامة للميزانية - ا@ساهمة في اخلدمات االجتماعية.........

مجموع القسم الثالث

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

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

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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29 ربيع األول  عام   ربيع األول  عام  1433 هـ هـ

22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2012 م م

5.000.000

7.000.000

15.000.000

2.500.000

234.000

4.000.000

10.000

33.744.000

1.000.000

1.000.000

3.000.000

7.000.000

245.160.000

255.160.000

1.255.018.000

65.000.000

65.000.000

65.000.000

1.320.018.000

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

97 - 34

01 - 35

02 - 37

03 - 37

05 - 37

01 - 43

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

ا@ديرية العامة للميزانية - تسديد النفقات..................................
ا@ديرية العامة للميزانية - األدوات واألثاث.................................
ا@ديرية العامة للميزانية - اللوازم.............................................
ا@ديرية العامة للميزانية - التكاليف ا@لحقة...............................
ا@ديرية العامة للميزانية - األلبسة.............................................
ا@ديرية العامة للميزانية - حظيرة السيارات..............................
ا@ديـريـة الـعـامة لـلـمـيـزانيـة - الـنـفـقات الـقـضـائـية - نـفـقـات اخلـبرة -
التعويضات ا@ترتبة على الدولة..............................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

ا@ديرية العامة للميزانية - صيانة ا@باني....................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

ا@ديرية العامة للميزانية - ا@ؤتمرات وا@لتقيات.........................
ا@ـديـريــة الـعـامــة لـلـمـيــزانـيـة - نـفــقـات حتـضــيـر ا@ـيـزانــيــة وقـــانـــون
ا@الية..................................................................................
ا@ديرية العامة للميزانية - دراسات............................................

مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

ا@ديريـة العامـة للميـزانية - ا@نـح - تعويضـات التدريب -  الرواتب
ا@سبقة - نفقات التكوين.......................................................
مجموع  القسم الثالث
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

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



63اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 29 ربيع األول  عام   ربيع األول  عام  1433 هـ هـ
22 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2012 م م

1.215.000.000

1.343.100.000

75.000.000

2.633.100.000

60.000

10.000

70.000

18.000.000

70.000

639.525.000

33.700.000

691.295.000

22.000.000

20.000.000

30.000.000

18.500.000

600.000

7.000.000

2.000.000

15.000

100.115.000

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
ا@صالح الالمركزية التابعة  للدولةا@صالح الالمركزية التابعة  للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل
ا@صالح الالمركزية للميزانية - الراتب الرئيسي للنشاط.............
ا@صالح الالمركزية للميزانية - التعويضات وا@نح اخملتلفة............
pالرواتب pا@صالح الـالمركزية لـلميزانـية - ا@ستـخدمون ا@تـعاقدون
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.................

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

ا@صالح الالمركزية للميزانية - ريوع حوادث العمل......................

ا@صالح الالمركزية لـلميزانية - معـاش اخلدمة واألضرار اجلسدية....
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

ا@صالح الالمركزية للميزانية - ا@نح العائلية..............................
ا@صالح الالمركزية للميزانية - ا@نح االختيارية...........................
ا@صالح الالمركزية للميزانية - الضمان االجتماعي......................
ا@صالح الالمركزية للميزانية - ا@ساهمة في اخلدمات االجتماعية ..

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

ا@صالح الالمركزية للميزانية - تسديد النفقات...........................
ا@صالح الالمركزية للميزانية - األدوات واألثاث...........................
ا@صالح الالمركزية للميزانية - اللوازم.......................................
ا@صالح الالمركزية للميزانية - التكاليف ا@لحقة.........................
ا@صالح الالمركزية للميزانية - األلبسة......................................
ا@صالح الالمركزية للميزانية - حظيرة السيارات........................
ا@صالح الالمركزية للميزانية - اإليجـار......................................
ا@صالح الالمركـزية للـميزانيـة - النفقـات القضـائية - نفـقات اخلبرة
- التعويضات ا@ترتبة على الدولة...........................................

مجموع القسم الرابع

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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13.500.000

13.500.000

3.438.080.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

3.488.080.000

652.000.000

902.720.000

103.920.000

1.658.640.000

15.000

750.000

765.000

11 - 35

11 - 43

21 - 31

22 - 31

23 - 31

21 - 32

22 - 32

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

ا@صالح الالمركزية للميزانية - صيانة ا@باني.............................
مجموع القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

ا@ــصــالح الالمــركــزيـــة لــلــمــيــزانــيــة - ا@ــنح - تــعــويــضــات الــتــدريب -
الرواتب ا@سبقة - نفقات التكوين...........................................

مجموع  القسم الثالث
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي الثاني

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل
مديريـات البرمـجة ومتابـعة ميزانـيات الواليات - الـراتب الرئيسي
للنشاط................................................................................
مـديـريـات الـبـرمـجـة ومـتـابـعـة مـيـزانـيـات الـواليـات - الـتـعــــويـضــات
وا@نــح اخملتلفة......................................................................
مـديــريـات الـبــرمـجــة ومـتـابــعـة مــيـزانـيــات الـواليــات - ا@ـسـتــخـدمـون
ا@ـتعـاقدونp الـرواتبp منـح ذات طابع عـائلي واشـتراكـات الضـمان
االجتماعي............................................................................

مجموع القسم األول
القسم الثانيالقسم الثاني

ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح
مـديــريـات الــبـرمـجــة ومـتــابـعــة مـيــزانـيــات الـواليــات - ريـوع حـوادث
العمل..................................................................................
مـديــريـات الـبـرمــجـة ومـتـابــعـة مـيـزانــيـات الـواليـات - مــعـاش اخلـدمـة
واألضرار اجلسدية ................................................................
مجموع القسم الثاني

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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26.500.000

48.000

388.680.000

28.000.000

443.228.000

21.000.000

15.000.000

21.000.000

30.000.000

888.000

10.000.000

300.000

100.000

98.288.000

13.230.000

13.230.000

2.214.151.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

2.222.151.000

7.030.249.000

21 - 33

22 - 33

23 - 33

24 - 33

21 - 34

22 - 34

23 - 34

24 - 34

25 - 34

81 - 34

95 - 34

96 - 34

21 - 35

21 - 43

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الواليات  - ا@نح العائلية.....

مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الواليات  - ا@نح االختيارية.
مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الواليات - الضمان االجتماعي

مـديــريـات الــبـرمــجـة ومـتــابـعــة مـيــزانـيــات الـواليــات - ا@ـسـاهــمـة في
اخلدمات االجتماعية...............................................................

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح
مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الواليات - تسديد النفقات...
مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الواليات - األدوات واألثاث..
مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الواليات - اللوازم..............
مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الواليات - التكاليف ا@لحقة
مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الواليات - األلبسة..............
مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الواليات - حظيرة السيارات....
مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الواليات - اإليجار..............
مـــديـــريـــات الــبـــرمـــجــة ومـــتـــابـــعــة مـــيـــزانــيـــات الـــواليـــات - الــنـــفـــقــات
القضائية - نفقات اخلبرة - التعويضات ا@ترتبة على الدولة......
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الواليات - صيانة ا@باني.....
مجموع القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث

العنوان الر ابعالعنوان الر ابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

مديريات البرمجـة ومتابعة ميزانيات الواليات - ا@نح - تعويضات
التدريب - الرواتب ا@سبقة - نفقات التكوين...........................

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

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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398.140.000

449.127.000

27.300.000

874.567.000

10.000

10.000

3.500.000

30.000

211.816.000

8.200.000

223.546.000

48.000.000

1.370.000

3.100.000

4.400.000

01 - 31

02 - 31

03 - 31

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

الفرع السابعالفرع السابع
ا@فتشية العامة  للماليةا@فتشية العامة  للمالية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
ا@صالح ا@ركزيةا@صالح ا@ركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل

ا@فتشية العامة للمالية - الراتب الرئيسي للنشاط......................
ا@فتشية العامة للمالية - التعويضات وا@نح اخملتلفة.....................
ا@ـفتـشـية الـعـامة لـلـمالـية - ا@ـسـتخـدمـون ا@تـعاقـدونp الـرواتبp منح
ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.......................

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

ا@فتشية العامة للمالية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية.............

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون- التكاليف االجتماعية ا@وظفون- التكاليف االجتماعية 

ا@فتشية العامة للمالية - ا@نح العائلية.......................................

ا@فتشية العامة للمالية - ا@نح االختيارية...................................
ا@فتشية العامة للمالية - الضمان االجتماعي...............................
ا@فتشية العامة للمالية - ا@ساهمة في اخلدمات االجتماعية............

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

ا@فتشية العامة للمالية - تسديد النفقات....................................
ا@فتشية العامة للمالية - األدوات واألثاث....................................
ا@فتشية العامة للمالية - اللوازم................................................
ا@فتشية العامة للمالية - التكاليف ا@لحقة..................................

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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220.000

2.560.000

100.000

10.000

59.760.000

1.000.000

1.000.000

2.000.000

2.000.000

1.160.883.000

15.500.000

15.500.000

15.500.000

1.176.383.000

1.176.383.000

104.196.257.000

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

02 - 37

01 - 43

ا@فتشية العامة للمالية - األلبسة...............................................
ا@فتشية العامة للمالية - حظيرة السيارات.................................
ا@فتشية العامة للمالية - اإليجـار...............................................
ا@ــفـتـشـيـة الــعـامـة لـلـمــالـيـة - الـنـفـقــات الـقـضـائـيــة - نـفـقـات اخلـبـرة -
التعويضات ا@ترتبة على الدولة..............................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

ا@فتشية العامة للمالية - صيانة ا@باني .....................................

مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

ا@فتشية العامة للمالية - ا@ؤتمرات وا@لتقيات ...........................

مجموع القسم السابع

مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

ا@ـفـتـشـيـة العـامـة لـلـمـالـيـة - ا@ـنح - تـعـويـضـات الـتـدريب - الـرواتب
ا@سبقة - نفقات التكوين.......................................................

مجموع  القسم الثالث

مجموع  العنوان الرابع

مجموع  الفرع اجلزئي األول 

مجموع الفرع السابع 

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير ا@الية.................................مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير ا@الية.................................

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفـيـذي  تـنـفـيـذي رقم رقم 12 -  - 39  م مـؤرؤرّخ في خ في 13  رب  ربـيع األوليع األول
عــــام ام 1433 ا@ ا@ــــوافق وافق 6   فــــبــــــرايرايــــر سر ســــــنــــة ة p2012 يـــتـــضــمن يـــتـــضــمن
تــــوزيـع االعــــتــــمــــادات اخملــــصـــــصــــة لــــوزيــــر الــــطــــاقــــةتــــوزيـع االعــــتــــمــــادات اخملــــصـــــصــــة لــــوزيــــر الــــطــــاقــــة
وا@ــنـاجم مـن مــيــــزانـيـة الــتـسـيـيــر |ــوجـب قـانـونوا@ــنـاجم مـن مــيــــزانـيـة الــتـسـيـيــر |ــوجـب قـانـون

ا@الية لسنة ا@الية لسنة 2012.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
pبناء على تقرير وزير ا@الية -

- وبـناء على الـدستـورp ال سيمـا ا@ادتان 85-3 و125
p(الفقرة 2 ) منه

- و|قتضى القانون رقم 84-17 ا@ؤرخ في 8 شوال
عـام 1404 ا@ـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 وا@ـتـعـلق بـقـوانـ[

pا@عدل وا@تمم pا@الية
- و|ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 11 - 16 ا@ــــؤرّخ في 3
صفر عام 1433 ا@وافق 28 ديسمبر  سنة 2011 وا@تضمّن

p2012 قانون ا@اليّة لسنة
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول ا@لحقاجلدول ا@لحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير الطاقة  وا@ناجم لسنة  اخملصصة لوزير الطاقة  وا@ناجم لسنة 2012
من ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل باب

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول

فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

ا@صالح ا@ركزيةا@صالح ا@ركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح

القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل

اإلدارة ا@ركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................

اإلدارة ا@ركزية - التعويضات وا@نح اخملتلفة............................

اإلدارة ا@ـركـزيـة - ا@ـســتـخـدمـون ا@ـتــعـاقـدونp الـرواتبp مـنح ذات

طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................

مجموع القسم األول

239.000.000

360.002.000

27.000.000

626.002.000

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

ا@ــادة  األولى :  ا@ــادة  األولى :  تـــوزع االعــتــمـــادات ا@ــقــدر مــبـــلــغــهــا
بــــواحــــد وثالثــ[ مـــلـــيــارا وســـبــعـــمــائـــة وثالثـــة وثــمـــانــ[
مــــلـــــيــــونــــا وثـالثــــمــــائـــــة وســــتــــة وثـــــمــــانــــيــــ[ ألـف ديــــنــــار
(31.783.386.000 دج) واخملـصـصــة لـوزيـر الـطــاقـة وا@ـنـاجم
p2012 من ميزانـية التـسيـير |وجب قـانون ا@ـالية لـسنة

طبقا للجدول ا@لحق بهذا ا@رسوم.

ا@ــــادة ا@ــــادة 2 :  : يــــكــــلف وزيــــــر ا@ــــالــــيـــــة ووزيــــر الــــطــــاقــــة
وا@ـنـاجمp كل فـيـمـا يـخـصهp بـتـنـفـيـــذ هــذا ا@ـرســوم الذي
يــنــشـر فـي اجلــريـدة الــرّســمــيّــة  لــلــجــمــهــوريّــة اجلــزائــريّـة

الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائر في 13 ربيع األول عام 1433 ا@وافق
6 فبراير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )



69اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 29 ربيع األول  عام   ربيع األول  عام  1433 هـ هـ
22 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2012 م م

50.000

26.872.000

26.922.000

3.586.000

60.000

149.968.000

7.133.000

160.747.000

91.000.000

6.000.000

11.330.000

42.000.000

544.000

7.100.000

25.629.000

10.000

183.613.000

11.550.000

11.550.000

78.000.000

78.000.000

1.086.834.000

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 37

القسم الثانيالقسم الثاني
ا@وظفون - ا@عاشات  وا@نحا@وظفون - ا@عاشات  وا@نح

اإلدارة ا@ركزية - ريوع حوادث العمل..........................................
اإلدارة ا@ركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية........................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة ا@ركزية - ا@نح  العائلية..................................................

اإلدارة ا@ركزية - ا@نح االختيارية...............................................
اإلدارة ا@ركزية - الضمان االجتماعي..........................................
اإلدارة ا@ركزية - ا@ساهمة في اخلدمات االجتماعية.......................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

اإلدارة ا@ركزية -  تسديد النفقات...............................................
اإلدارة ا@ركزية - األدوات واألثاث...............................................
اإلدارة ا@ركزية - اللوازم...........................................................
اإلدارة ا@ركزية - التكاليف ا@لحقة.............................................
اإلدارة ا@ركزية - األلبسة...........................................................
اإلدارة ا@ركزية - حظيرة السيارات............................................
اإلدارة ا@ركزية - اإليجار...........................................................
اإلدارة ا@ركزيـة - النفقـات القضائـية - نفقـات اخلبرة - التـعويضات
ا@ترتبة على الدولة ..............................................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة ا@ركزية - صيانة ا@باني..................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة ا@ركزية - ا@ؤتمرات وا@لتقيات.......................................
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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15.800.000

15.800.000

25.000.000

25.000.000

50.000.000

150.000.000

50.000.000

2.250.000.000

2.450.000.000

410.237.000

24.851.000.000

25.261.237.000

27.777.037.000

28.863.871.000

760.000.000

1.248.276.000

188.744.000

2.197.020.000

01 - 42

01 - 43

02 - 43

04 - 44

12 - 44

13- 44

04 - 46

07 - 46

11 - 31

12 - 31

13 - 31

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثانيالقسم الثاني
النشاط الدوليالنشاط الدولي

ا@ساهمة واالشتراك في الهيئات الدولية غير احلكومية.................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة ا@ركـزيـة - ا@نح - تـعـويضـات  الـتدريب - الـرواتب ا@ـسبـقة-
نفقات التكوين.....................................................................
اإلدارة ا@ركزية - تشجيع اجلمعيات ذات ا@نفعة العمومية.............
مجموع القسم الثالث

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

مساهمة @ؤسسة ا@دينة اجلديدة حلاسي مسعود.............................
إعانة @درسة ا@ناجم بالعابد.......................................................
مساهمة @راكز األبحاث.............................................................
مجموع القسم الرابع

القسم السادسالقسم السادس
النشاط االجتماعي - ا@ساعدة والتضامنالنشاط االجتماعي - ا@ساعدة والتضامن

تـــعـــويـض في إطـــار تــــخـــفــــيض فـــوتــــرة الـــكـــهــــربـــاء لـــثـالث واليـــات من
الهضاب العليا......................................................................
تعويض فارق سعر ا@اء الصادر من وحدات حتلية ا@ياه.................
مجموع  القسم السادس
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولةا@صالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط........
ا@ــــصــــالح الـالمــــركــــزيــــة الــــتــــابــــعــــة لــــلــــدولــــة - الــــتــــعــــويــــضــــات وا@ــــنح
اخملتلفـة................................................................................
pا@ــصــالح الـالمـركــزيــة الــتــابــعـة لــلــدولــة - ا@ــســتـخــدمــون ا@ــتــعــاقـدون
الـــــــرواتـبp مــــــنــح ذات طــــــابـع عـــــــائــــــلـي واشـــــــتــــــراكـــــــات الــــــضـــــــمــــــان
االجتماعي............................................................................

مجموع القسم األول

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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270.000

3.864.000

4.134.000

32.180.000

400.000

502.505.000

27.600.000

562.685.000

32.640.000

6.300.000

23.690.000

51.500.000

1.686.000

12.700.000

5.100.000

60.000

133.676.000

22.000.000

22.000.000

2.919.515.000

2.919.515.000

31.783.386.000

31.783.386.000

11 - 32

12 - 32

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

القسم الثانيالقسم الثاني
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل................
ا@ـــصـــالح الالمـــركـــزيــة الـــتـــابـــعــة لـــلـــدولـــة - مــعـــاش اخلـــدمـــة واألضــرار
اجلسدية ..............................................................................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - ا@نح العائلية.........................

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة  - ا@نح االختيارية....................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي...............

ا@ــــصـــالح الالمـــركـــزيــــة الـــتـــابـــعـــة لـــلـــدولـــة - ا@ــــســـاهـــمـــة في اخلـــدمـــات
االجتماعية...........................................................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات......................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث.....................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم.................................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة- التكاليف ا@لحقة....................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة.................................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة- حظيرة   السيارات.................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - اإليجار.................................
ا@ـصـالح الالمـركـزيـة الـتـابـعـة لـلـدولـة - الـنـفـقـات الـقـضـائـيـة - نـفـقات
اخلبرة - التعويضات ا@ترتبة على الدولة.................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة ا@باني........................
مجموع القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث
مجموع  الفرع اجلزئي الثاني
مجموع  الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الطاقة وا@ناجم....................مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الطاقة وا@ناجم....................

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفـيـذي  تـنـفـيـذي رقم رقم 12 -  - 40  م مـؤرؤرّخ في خ في 13  رب  ربـيع األوليع األول
عــــام ام 1433 ا@ ا@ــــوافق وافق 6   فــــبــــــرايرايــــر سر ســــــنــــة ة p2012 يـــتـــضــمن يـــتـــضــمن
تـوزيع االعـتـمـادات اخملـصـصة لـوزيـر ا@ـوارد ا@ـائـيةتـوزيع االعـتـمـادات اخملـصـصة لـوزيـر ا@ـوارد ا@ـائـية
مـن مـــيــــزانــيــة الــتــســيــيــر |ـــوجـب قــانــون ا@ــالــيـةمـن مـــيــــزانــيــة الــتــســيــيــر |ـــوجـب قــانــون ا@ــالــيـة

لسنة لسنة 2012.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
pبناء على تقرير وزير ا@الية -

- وبـناء على الـدستـورp ال سيمـا ا@ادتان 85-3 و125
p(الفقرة 2 ) منه

- و|قتضى القانون رقم 84-17 ا@ؤرخ في 8 شوال
عـام 1404 ا@ـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 وا@ـتـعـلق بـقـوانـ[

pا@عدل وا@تمم pا@الية
- و|ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 11 - 16 ا@ــــؤرّخ في 3
صفر عام 1433 ا@وافق 28 ديسمبر  سنة 2011 وا@تضمّن

p2012 قانون ا@اليّة لسنة
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول ا@لحقاجلدول ا@لحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير ا@وارد ا@ائية لسنة  اخملصصة لوزير ا@وارد ا@ائية لسنة 2012
من ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل باب

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

81 - 31

82 - 31

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
ا@صالح ا@ركزيةا@صالح ا@ركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل
اإلدارة ا@ركزية ـ الراتب الرئيسي للنشاط..............................
اإلدارة ا@ركزية - التعويضات وا@نح اخملتلفة............................
اإلدارة ا@ـركـزيـة - ا@ـســتـخـدمـون ا@ـتــعـاقـدونp الـرواتبp مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................
اإلدارة ا@ركزية ـ ا@وظفون ا@تعاونون - األجور الرئيسية..........
اإلدارة ا@ــركــزيــة - ا@ــوظـفــون ا@ــتــعــاونـون - الــتــعــويــضــات وا@ـنح
اخملتلفة ...........................................................................
مجموع القسم األول

189.000.000

365.762.000

69.000.000

816.000

1.446.000

626.024.000

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

ا@ــادة األولى : ا@ــادة األولى : تـــوزع االعـــتـــمـــادات ا@ـــقـــدر مـــبـــلـــغـــهــا
بــــخــــمــــســــيـن مــــلــــيـــارا ومــــائــــتــــ[ وواحـــــد وتــــســــعـــ[
مـــــلــــــيـــــونــــــا وســـــتـــــمــــــائـــــة واثــــــنـــــ[ وســــــتـــــ[ ألـف ديـــــنـــــار
(50.291.662.000 دج) واخملصصـة لوزير ا@وارد ا@ائية من
p2012 مــيـزانــيــة الـتــســيـيــر |ـوجـب قـانــون ا@ـالــيــة لـســنـة

طبقا للجدول ا@لحق بهذا ا@رسوم.

pا@ادة ا@ادة 2 :  : يكلف وزيـر ا@ـاليـة ووزير ا@وارد ا@ائية
كل فـيـما يـخـصهp بتـنـفيـــذ هــذا ا@رســوم الـذي ينـشر في
اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة  لـلـجـمـهـوريّـة اجلـزائـريّـة الـدّ�ـقـراطـيّة

الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائر في 13 ربيع األول عام 1433 ا@وافق
6 فبراير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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200.000

1.060.000

1.260.000

6.100.000

50.000

139.256.000

8.818.000

154.224.000

40.000.000

4.000.000

5.500.000

62.000.000

612.000

2.376.000

للبيان

20.000

114.508.000

15.214.000

15.214.000

847.106.000

74.696.000

921.802.000

5.000.000

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

04 - 36

07 - 36

03 - 37

القسم الثانيالقسم الثاني
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

اإلدارة ا@ركزية - ريوع حوادث العمل..........................................
اإلدارة ا@ركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية........................
مجموع  القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة ا@ركزية - ا@نح العائلية ..................................................

اإلدارة ا@ركزية - ا@نح االختيارية...............................................
اإلدارة ا@ركزية - الضمان االجتماعي..........................................
اإلدارة ا@ركزية - ا@ساهمة في اخلدمات االجتماعية.......................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

اإلدارة ا@ركزية - تسديد النفقات................................................
اإلدارة ا@ركزية - األدوات واألثاث...............................................
اإلدارة ا@ركزية - اللوازم...........................................................
اإلدارة ا@ركزية - التكاليف ا@لحقة.............................................
اإلدارة ا@ركزية - األلبسة...........................................................
اإلدارة ا@ركزية - حظيرة السيارات............................................
اإلدارة ا@ركزية - اإليجار...........................................................
اإلدارة ا@ركزيـة - النفقـات القضائـية - نفقـات اخلبرة - التـعويضات
ا@ترتبة على الدولة...............................................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة ا@ركزية - صيانة ا@باني..................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للوكالة الوطنية للموارد ا@ائية..........................................
إعانة للمعهد الوطني لتحس[ ا@ستوى في التجهيز......................

مجموع القسم السادس
القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة
اإلدارة ا@ركزية - ا@ؤتمرات وا@لتقيات.......................................

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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1.698.959.000

84.521.000

1.355.918.000

3.144.398.000

4.977.430.000

24.685.000

24.685.000

20.100.000.000

200.000.000

12.347.000.000

32.647.000.000

32.671.685.000

37.649.115.000

2.827.179.000

5.286.026.000

1.850.732.000

9.963.937.000

04 - 37

05 - 37

06 - 37

01 - 43

02 - 44

04 - 44

06 - 44

11 - 31

12 - 31

13 - 31

اإلدارة ا@ـركـزيــة - حـمـايــة ا@ـنـشــآت االسـتـراتـيــجـيـة : مــخـصص مـالي
�نح لألعوان العامل[ في الوكالة الوطنية للسدود والتحويالت..
اإلدارة ا@ـركـزيــة - حـمـايــة ا@ـنـشــآت االسـتـراتـيــجـيـة : مــخـصص مـالي
�نح لألعوان العامل[ في الديوان الوطني للتطهير..................
اإلدارة ا@ـركـزيــة - حـمـايــة ا@ـنـشــآت االسـتـراتـيــجـيـة : مــخـصص مـالي
�نح لألعوان العامل[ باجلزائرية للمياه..................................
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة ا@ركـزيـة - ا@نح - تـعـويضـات الـتدريب - الـرواتب ا@ـسبـقة -
نفقات التكوين.....................................................................
مجموع القسم الثالث

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

اإلدارة ا@ركزية - ا@ساهمة لفائدة اجلزائرية للمياه.......................
اإلدارة ا@ركزية - ا@ساهمة لفائدة الديوان الوطني للسقي والصرف
اإلدارة ا@ركزية - ا@ساهمة لفائدة الديوان الوطني للتطهير ..........

مجموع  القسم الرابع
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
ا@صالح الالمركزية التابعة للموارد ا@ائيةا@صالح الالمركزية التابعة للموارد ا@ائية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل
ا@ـصــالح الـالمـركــزيــة الــتــابـعــة لــلــمــوارد ا@ـائــيــة - الــراتب الــرئــيـسي
للنشاط................................................................................
ا@ــصـالح الالمـركـزيــة الـتـابـعـة لـلــمـوارد ا@ـائـيـة - الـتــعـويـضـات وا@ـنح
اخملتلفة.................................................................................
 ا@ـــصــــالح الالمـــركــزيـــة الـــتـــابــعـــة لـــلــمـــوارد ا@ـــائــيـــة - ا@ـــســتـــخـــدمــون
ا@ـتعـاقدونp الـرواتبp منـح ذات طابع عـائلي واشـتراكـات الضـمان
االجتماعي............................................................................

مجموع القسم األول

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )
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3.300.000

12.000.000

15.300.000

142.237.000

960.000

2.065.801.000

124.831.000

2.333.829.000

76.440.000

25.680.000

47.250.000

83.400.000

8.468.000

29.138.000

3.500.000

480.000

274.356.000

55.125.000

55.125.000

12.642.547.000

12.642.547.000

50.291.662.000

50.291.662.000
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القسم الثانيالقسم الثاني
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

ا@صالح الالمركزية التابعة للموارد ا@ائية - ريوع حوادث العمل....
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفـيـذي  تـنـفـيـذي رقم رقم 12 -  - 41  م مـؤرؤرّخ في خ في 13  رب  ربـيع األوليع األول
عــــام ام 1433 ا@ ا@ــــوافق وافق 6  ف فــــبــــــرايرايــــر سر ســــــنــــة ة p2012 يـــتـــضــمن يـــتـــضــمن
تـوزيـع االعـتــمــادات اخملـصــصــة لــوزيـر االســتــشـرافتـوزيـع االعـتــمــادات اخملـصــصــة لــوزيـر االســتــشـراف
واإلحـصــائــيـات مــن مــيــــزانــيـة الــتــسـيــيــر |ــوجـبواإلحـصــائــيـات مــن مــيــــزانــيـة الــتــسـيــيــر |ــوجـب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــقانون ا@الية لسنة قانون ا@الية لسنة 2012.
pإنّ الوزير األول

pبناء على تقرير وزير ا@الية -
- وبـناء على الـدستـورp ال سيمـا ا@ادتان 85-3 و125

p(الفقرة 2 ) منه
- و|قتضى القانون رقم 84-17 ا@ؤرخ في 8 شوال
عـام 1404 ا@ـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 وا@ـتـعـلق بـقـوانـ[

pا@عدل وا@تمم pا@الية
- و|ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 11 - 16 ا@ــــؤرّخ في 3
صفر عام 1433 ا@وافق 28 ديسمبر  سنة 2011 وا@تضمّن

p2012 قانون ا@اليّة لسنة
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول ا@لحقاجلدول ا@لحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير االستشراف واإلحصائيات لسنة  اخملصصة لوزير االستشراف واإلحصائيات لسنة 2012

من ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل باب

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول

فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

ا@صالح ا@ركزيةا@صالح ا@ركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح

القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل

اإلدارة ا@ركزية ـ الراتب الرئيسي للنشاط..............................

اإلدارة ا@ركزية - التعويضات وا@نح اخملتلفة............................

اإلدارة ا@ـركــزيـة - ا@ســتــخــدمـون ا@ـتــعـاقـدونp الــرواتـبp مـنـح

ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي ..................

مجموع القسم األول

134.000.000

95.018.000

28.000.000

257.018.000

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

ا@ـادة األولى :  ا@ـادة األولى :  تـــوزع االعــتـمـــادات ا@ــقــدر مــبــلــغــهـا
بـتـســعـمـائـة وواحـد وسـتـ[ مـلـيـونـا وأربـعـمـائـة وثـمـانـية
وعشـرين ألف دينار (961.428.000 دج) واخملصـصة لوزير
االستشراف واإلحصائيات من ميزانية التسيير |وجب
قـانــون ا@ــالــيـة لــســنـة p2012 طـبــقــا لـلــجــدول ا@ـلــحق بــهـذا

ا@رسوم.

ا@ادة ا@ادة 2 :  : يكلف وزيــر ا@اليـة ووزيـــر االستشــراف
واإلحـصائـياتp كل فـيمـا يخـصهp بتـنفـيــذ هــــذا ا@رسـوم
الــــــذي يـــنــــشــــر في اجلـــريــــدة الــــرّســـمــــيّـــة  لــــلـــجــــمـــهــــوريّـــة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائر في 13 ربيع األول عام 1433 ا@وافق
6 فبراير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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5.000

5.000

1.500.000

15.000

57.252.000

2.000.000

60.767.000

18.000.000

3.500.000

5.000.000

17.500.000

552.000

3.800.000

350.000

10.000

48.712.000

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

القسم الثانيالقسم الثاني

ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

اإلدارة ا@ركزية - ريوع حوادث العمل .........................................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث

ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة ا@ركزية - ا@نح العائلية ..................................................

اإلدارة ا@ركزية - ا@نح االختيارية...............................................

اإلدارة ا@ركزية - الضمان االجتماعي..........................................

اإلدارة ا@ـــــــــــــــــــركــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــة - ا@ـــــــــــــــــــســــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــمــــــــــــــــــة فــي اخلــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــات

االجتماعية...........................................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

اإلدارة ا@ركزية - تسديد النفقات................................................

اإلدارة ا@ركزية - األدوات واألثاث...............................................

اإلدارة ا@ركزية - اللوازم...........................................................

اإلدارة ا@ركزية - التكاليف ا@لحقة.............................................

اإلدارة ا@ركزية - األلبسة...........................................................

اإلدارة ا@ركزية - حظيرة السيارات............................................

اإلدارة ا@ركزية - اإليجار...........................................................

اإلدارة ا@ركزيـة - النفقـات القضائـية - نفقـات اخلبرة - التـعويضات

ا@ترتبة على الدولة...............................................................

مجموع القسم الرابع

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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7.000.000

7.000.000

578.526.000

578.526.000

2.400.000

3.000.000

5.400.000

957.428.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

961.428.000

961.428.000

961.428.000

01 - 35

01 - 36

01 - 37

02 - 37

01 - 43

القسم اخلامسالقسم اخلامس

أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة ا@ركزية - صيانة ا@باني..................................................

مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس

إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للديوان الوطني لإلحصائيات ............................................

مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اجمللس الوطني لإلحصائيات - نفقات التسيير ............................

اإلدارة ا@ركزية - ا@ؤتمرات وا@لتقيات.......................................

مجموع  القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع

التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث

النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة ا@ركـزيـة - ا@نح - تـعـويضـات الـتدريب - الـرواتب ا@ـسبـقة -

نفقات التكوين.....................................................................

مجموع  القسم الثالث

مجموع  العنوان الرابع

مجموع  الفرع اجلزئي األول

مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة  لوزير االستشراف واإلحصائيات .....مجموع االعتمادات اخملصصة  لوزير االستشراف واإلحصائيات .....

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفـيـذي  تـنـفـيـذي رقم رقم 12 -  - 42  م مـؤرؤرّخ في خ في 13  رب  ربـيع األوليع األول
عــــام ام 1433 ا@ ا@ــــوافق وافق 6   فــــبــــــرايرايــــر سر ســــــنــــة ة p2012 يـــتـــضــمن يـــتـــضــمن
تــــوزيـع االعـــتــــمــــادات اخملــــصــــصــــة لــــوزيــــر الــــشـــؤونتــــوزيـع االعـــتــــمــــادات اخملــــصــــصــــة لــــوزيــــر الــــشـــؤون
الدينية واألوقـاف مـن مـيــزانية الـتسيير |ـوجـبالدينية واألوقـاف مـن مـيــزانية الـتسيير |ـوجـب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــقانون ا@الية لسنة قانون ا@الية لسنة 2012.
pإنّ الوزير األول

pبناء على تقرير وزير ا@الية -
- وبـناء على الـدستـورp ال سيمـا ا@ادتان 85-3 و125

p(الفقرة 2 ) منه
- و|قتضى القانون رقم 84-17 ا@ؤرخ في 8 شوال
عـام 1404 ا@ـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 وا@ـتـعـلق بـقـوانـ[

pا@عدل وا@تمم pا@الية
- و|ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 11 - 16 ا@ــــؤرّخ في 3
صفر عام 1433 ا@وافق 28 ديسمبر  سنة 2011 وا@تضمّن

p2012 قانون ا@اليّة لسنة
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول ا@لحقاجلدول ا@لحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير الشؤون الدينية واألوقاف لسنة  اخملصصة لوزير الشؤون الدينية واألوقاف لسنة 2012

من ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل باب

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األول الفرع األول 

فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

ا@صالح ا@ركزيةا@صالح ا@ركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح

القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل

اإلدارة ا@ركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................

اإلدارة ا@ركزية - التعويضات وا@نح اخملتلفة............................

اإلدارة ا@ـركـزيـة - ا@ـســتـخـدمـون ا@ـتــعـاقـدونp الـرواتبp مـنح ذات

طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................

مجموع  القسم  األول

120.049.000

103.587.000

21.245.000

244.881.000

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

ا@ــادة األولى : ا@ــادة األولى : تـــوزع االعـتــمـــادات ا@ــقـــدر مــبــلـــغــهـا
بــــتــــســــعـــة وعــــشــــريــن مــــلــــيـــارا وســــتــــمــــائــــة وثــالثــ[
مـــــلـــــيـــــونـــــا وتــــــســـــعـــــمـــــائـــــة وثـالثـــــة وســـــتــــــ[ ألف ديـــــنـــــار
(29.630.963.000 دج) واخملصـصة لـوزيـر الشـؤون الـدينـية
واألوقـاف  من مـيـزانـيـة الـتـسـيـيـر |ـوجب قـانـون ا@ـالـيـة

لسنة p2012 طبقا للجدول ا@لحق بهذا ا@رسوم.

ا@ــادة ا@ــادة 2 :  : يــكــــلف وزيــــر ا@ــالــــيــــة ووزيـــر الـــشـــؤون
الـــديــنــيـــة واألوقـــافp كــل فــيــمــا يـــخــصهp بــتـــنــفــيــــذ هـــذا
ا@رســوم الذي يـنشـر في اجلـريدة الـرّسمـيّة  لـلجـمهـوريّة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائر في 13 ربيع األول عام 1433 ا@وافق
6 فبراير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 80
29 ربيع األول  عام   ربيع األول  عام  1433 هـ هـ

22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2012 م م

11.000

1.800.000

1.811.000

4.855.000

80.000

55.909.000

5.216.000

66.060.000

27.820.000

6.500.000

7.000.000

10.399.000

260.000

2.000.000

1.000.000

5.000

54.984.000

5.200.000

5.200.000

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

القسم  الثانيالقسم  الثاني
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

اإلدارة ا@ركزية - ريوع حوادث العمل..........................................
اإلدارة ا@ركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية .......................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة ا@ركزية - ا@نح العائلية...................................................

اإلدارة ا@ركزية - ا@نح  االختيارية..............................................
اإلدارة ا@ركزية - الضمان االجتماعي..........................................
اإلدارة ا@ركزية - ا@ساهمة في اخلدمات االجتماعية.......................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

اإلدارة ا@ركزية - تسديد النفقات...............................................
اإلدارة ا@ركزية - األدوات واألثاث...............................................
اإلدارة ا@ركزية - اللوازم...........................................................
اإلدارة ا@ركزية - التكاليف ا@لحقة.............................................
اإلدارة ا@ركزية - األلبسة...........................................................
اإلدارة ا@ركزية - حظيرة  السيارات...........................................
اإلدارة ا@ركزية - اإليجار...........................................................
اإلدارة ا@ركزيـة - النفقـات القضائـية - نفقـات اخلبرة - التـعويضات
ا@ترتبة على الدولة...............................................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة ا@ركزية - صيانة ا@باني..................................................
مجموع القسم اخلامس

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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624.015.000

60.000.000

178.852.000

862.867.000

18.000.000

10.000.000

6.000.000

5.000.000

39.000.000

1.274.803.000

116.000.000

380.000.000

496.000.000

01 - 36

02 - 36

41 - 36

01 - 37

03 - 37

04 - 37

05 - 37

01 - 42

02 - 42

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

اإلدارة ا@ـركــزيـة - إعــانـات لــلـمـعــاهـد الــوطـنــيـة لــلـتـكــوين ا@ـتــخـصص
لألسالك اخلاصة بإدارة الشؤون الدينية واألوقاف......................
اإلدارة ا@ـركزية - إعانة لـلمدرسة الوطنـية لتكويـن وحتس[ مستوى
إطارات إدارة الشؤون الدينية واألوقاف ..................................
اإلدارة ا@ـــركــــزيــــة - إعـــانــــة لــــلـــمــــركــــز الـــثــــقـــافـي اإلسالمـي بـــاجلــــزائـــر
العاصمة...............................................................................

مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة ا@ركزية - ا@ؤتمرات وا@لتقيات.......................................
اإلدارة ا@ـركـزية - مسـاهــمـة الدولة في نفـقات صيانة مـسجد األمير
عبد القادر بقسنطينة ...........................................................
اإلدارة ا@ركـزية - مـصاريف سيـر اللجـنة الوطـنية لـلشعـائر الديـنية
لغير ا@سلم[ ......................................................................
اإلدارة ا@ركـزيـة - مسـاهـمة الـدولـة في نـفقـات صـيانـة اجلـامع الكـبـير
باجلزائر العاصمة .................................................................

مجموع القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثانيالقسم الثاني
النشاط الدوليالنشاط الدولي

اإلدارة ا@ركزية - النشاط الدولي................................................
اإلدارة ا@ـركـزيــة - نـفـقـات تـأطـيـر الـنـشـاط الــديـني والـثـقـافي لـفـائـدة
ا@هاجرين ............................................................................
مجموع القسم الثاني

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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80.000.000

48.000.000

25.000.000

15.000.000

14.000.000

20.000.000

70.000.000

39.000.000

311.000.000

807.000.000

2.081.803.000

7.470.300.000

13.152.948.000

618.000.000

21.241.248.000

01 - 43

02 - 43

03 - 43

04 - 43

05 - 43

21 - 43

22 - 43

24 - 43

11 - 31

12 - 31

13 - 31

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة ا@ـــركـــزيـــة - مــصـــاريف طـــبـــاعــة ا@ـــصـــحف الـــشـــريفp الـــكــتب
وا@نشورات الدينية..............................................................
اإلدارة ا@ـركـزية - نـفقـات تـنظـيم جـائزة اجلـزائر حلـفظ الـقرآن الـكر¥
وإحياء التراث اإلسالمي........................................................
اإلدارة ا@ــــركـــزيـــة  - نــــفـــقـــات حتــــســـ[ مـــســــتـــوى مـــســــتـــخـــدمي وزارة
الشؤون الدينية واألوقاف وجتديد معلوماتهم...........................
اإلدارة ا@ركزية - نفقات إعداد مجلة "رسالة ا@سجد" ....................
اإلدارة ا@ـركــــزيـة - نــفــقـــات تـنـــظــــيــم األســبـــوع الــوطـــني لــلـقــرآن
الكـر¥ ................................................................................
اإلدارة الــــــمــــــركــــــزيـــــــة - مــــســـــــاهــــــمــــــة الــــــدولــــــة فـي تــــســــــيــــــيــــــر
مؤســســات ا@ـسـجـد ...........................................................

 اإلدارة ا@ركزية - تشجيعات للجمعيات ذات ا@نفعة العامة............
اإلدارة ا@ركـزيـة - ا@ـصـاريف ا@تـعـلـقـة بالـقـوافل ذات الـطـابع الـديني
والعلمي...............................................................................

مجموع  القسم الثالث
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولةا@صالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل
ا@صالح الالمركزية  التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط.......
ا@ــــصـــالـح الالمــــركــــزيــــة الـــتــــابــــعــــة  لــــلـــدولــــة - الــــتــــعــــويــــضـــات وا@ــــنح
اخملتلفة.................................................................................
pا@ــصــالح الـالمـركــزيــة الــتــابــعـة لــلــدولــة - ا@ــســتـخــدمــون ا@ــتــعــاقـدون
الـــــــرواتـبp مـــــــنح ذات طـــــــابـع عـــــــائـــــــلـي واشـــــــتـــــــراكـــــــات الـــــــضـــــــمــــــان
االجتماعي............................................................................

مجموع القسم األول

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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32.000

33.520.000

33.552.000

723.000.000

500.000

5.155.812.000

274.000.000

6.153.312.000

41.200.000

7.200.000

15.450.000

31.518.000

1.250.000

4.500.000

1.630.000

300.000

103.048.000

18.000.000

18.000.000

27.549.160.000

27.549.160.000

29.630.963.000

29.630.963.000

11 - 32

12 - 32

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

القسم الثانيالقسم الثاني
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

ا@صالح الالمركزية  التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل .............
ا@ـــصــالح الالمـــركــزيــة  الـــتــابــعــة لـــلــدولــة  - مــعـــاش اخلــدمــة واألضــرار
اجلسدية...............................................................................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - ا@نح العائلية........................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - ا@نح االختيارية.....................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي................
ا@ــــصـــالح الالمـــركـــزيــــة الـــتـــابـــعـــة لـــلـــدولـــة - ا@ــــســـاهـــمـــة في اخلـــدمـــات
االجتماعية...........................................................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات......................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث.....................
ا@صالح الالمركزية  التابعة للدولة ـ  اللوازم................................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف ا@لحقة...................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة.................................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة ـ حظيرة السيارات...................
ا@صالح الالمركزية  التابعة للدولة -  اإليجار...............................
ا@صـالح الـالمركـزيـة الـتـابـعـة للـدولـة - الـنــفـقـات القـضـائـيـة - نـفـقات
اخلبرة - التعويضات ا@ترتبة على الدولة.................................
مجموع القسم  الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

ا@صالح الالمركزية  التابعة للدولة - صيانة ا@باني.......................
مجموع القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث
مجموع  الفرع اجلزئي الثاني
مجموع  الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشؤون الدينية واألوقاف.......مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشؤون الدينية واألوقاف.......

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفـيـذي  تـنـفـيـذي رقم رقم 12 -  - 43  م مـؤرؤرّخ في خ في 13  رب  ربـيع األوليع األول
عــــام ام 1433 ا@ ا@ــــوافق وافق 6  ف فــــبــــــرايرايــــر سر ســــــنــــة ة p2012 يـــتـــضــمن يـــتـــضــمن
تـوزيع االعـتـمـادات اخملـصـصـة لـوزيـر اجملـاهـدين مـنتـوزيع االعـتـمـادات اخملـصـصـة لـوزيـر اجملـاهـدين مـن
مــيـــزانـيـة الـتـســيـيـر |ــوجـب قـانـون ا@ـالـيـة لـسـنـةمــيـــزانـيـة الـتـســيـيـر |ــوجـب قـانـون ا@ـالـيـة لـسـنـة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2012.
pإنّ الوزير األول

pبناء على تقرير وزير ا@الية -
- وبـناء على الـدستـورp ال سيمـا ا@ادتان 85-3 و125

p(الفقرة 2 ) منه
- و|قتضى القانون رقم 84-17 ا@ؤرخ في 8 شوال
عـام 1404 ا@ـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 وا@ـتـعـلق بـقـوانـ[

pا@عدل وا@تمم pا@الية
- و|ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 11 - 16 ا@ــــؤرّخ في 3
صفر عام 1433 ا@وافق 28 ديسمبر  سنة 2011 وا@تضمّن

p2012 قانون ا@اليّة لسنة
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول ا@لحقاجلدول ا@لحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير اجملاهدين لسنة  اخملصصة لوزير اجملاهدين لسنة 2012

من ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل باب

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول

فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

ا@صالح ا@ركزيةا@صالح ا@ركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح

القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل

اإلدارة ا@ركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................

اإلدارة ا@ركزية - التعويضات وا@نح اخملتلفة............................

اإلدارة ا@ـركـزيـة - ا@ـســتـخـدمـون ا@ـتــعـاقـدونp الـرواتبp مـنح ذات

طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................

مجموع القسم األول

125.240.000

182.010.000

43.419.000

350.669.000

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

ا@ـادة األولى :  ا@ـادة األولى :  تـــوزع االعــتـمـــادات ا@ــقــدر مــبــلــغــهـا
|ـائة وواحـد وتـسـع[ مـلـيـارا وستـمـائة وخـمـسـة وثالث[
مــــلــــيـــونــــا وتــــســــعــــمــــائــــة واثــــنــــ[ وثــــمـــانــــ[ ألـف ديــــنـــار
(191.635.982.000 دج) واخملــصــصـــة لــوزيــر اجملــاهــدين  من
p2012 مــيـزانــيــة الـتــســيـيــر |ـوجـب قـانــون ا@ـالــيــة لـســنـة

طبقا للجدول ا@لحق بهذا ا@رسوم.

ا@ادة  ا@ادة  2 :  : يكلف وزيــر ا@اليــة ووزير اجلاهدينp كل
فــيــمــا يــخــصهp بــتــنــفـيــــذ هـــذا ا@ــرســـوم الــذي يــنـشــر في
اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة  لـلـجـمـهـوريّـة اجلـزائـريّـة الـدّ�ـقـراطـيّة

الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائر في 13 ربيع األول عام 1433 ا@وافق
6 فبراير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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180.000

198.000

378.000

5.200.000

70.000

1.864.704.000

5.000.000

1.874.974.000

12.000.000

10.285.000

16.642.000

44.000.000

300.000

3.000.000

1.400.000

10.000

87.637.000

5.311.000

5.311.000

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

القسم الثانيالقسم الثاني
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

اإلدارة ا@ركزية - ريوع حوادث العمل..........................................
اإلدارة ا@ركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية........................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة ا@ركزية - ا@نح العائلية...................................................

اإلدارة ا@ركزية - ا@نح االختيارية...............................................
اإلدارة ا@ركزية - الضمان االجتماعي..........................................
اإلدارة ا@ركزية - ا@ساهمة في اخلدمات االجتماعية.......................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

اإلدارة ا@ركزية - تسديد النفقات................................................
اإلدارة ا@ركزية - األدوات واألثاث...............................................
اإلدارة ا@ركزية - اللوازم...........................................................
اإلدارة ا@ركزية - التكاليف ا@لحقة.............................................
اإلدارة ا@ركزية - األلبسة...........................................................
اإلدارة ا@ركزية - حظيرة السيارات............................................
اإلدارة ا@ركزية - اإليجار...........................................................
اإلدارة ا@ركزيـة - النفقـات القضائـية - نفقـات اخلبرة - التـعويضات
ا@ترتبة على الدولة...............................................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة ا@ركزية - صيانة ا@باني..................................................
مجموع القسم اخلامس

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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198.133.000

144.498.000

501.096.000

310.499.000

1.154.226.000

3.865.000

2.000.000

40.000.000

1.000.000

1.000.000

5.000.000.000

5.047.865.000

8.521.060.000

7.000.000

11.000.000

143.000.000

161.000.000

91.363.000

91.363.000

01 - 36

02 - 36

03 - 36

04 - 36

01 - 37

03 - 37

04 - 37

05 - 37

06 - 37

09 - 37

01 - 43

02 - 43

03 - 43

01 - 44

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

اإلدارة ا@ـركــزيـة - إعـانـة لــسـيـر ا@ـركــز الـوطـني لـتــجـهـيـز ا@ــعـطـوبـ[
ضحايا حرب التحرير الوطني................................................
اإلدارة ا@ركزية - إعانة لسير ا@تحف الوطني للمجاهد.................
اإلدارة ا@ركزية - إعانات @راكز الراحة للمجاهدين.......................
اإلدارة ا@ركزية - إعانات لتسيير ا@تاحف اجلهوية للمجاهد...........

مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة ا@ركزية - ا@ؤتمرات وا@لتقيات.......................................

اإلدارة ا@ركزية - مصاريف تتعلق بصنع األوسمة........................
اإلدارة ا@ــركــزيــة - األيــام الــتــذكــاريــة والــتــاريــخــيــة حلــرب الــتــحــريــر
الوطني ...............................................................................
اإلدارة ا@ركزية - مصاريف تتعلق بحماية األماكن التاريخية........
اإلدارة ا@ركزية - مصاريف تتعلق بجائزة أول نوفمبر 1954..........
اإلدارة ا@ــركـزيـة - الـنـفـقـات ا@ــتـعـلـقـة بـتـحـضــيـر وتـنـظـيم الـذكـرى 50
لعيد االستقالل .....................................................................

مجموع القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة ا@ركزية - ا@نح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين ......

اإلدارة ا@ركزية - ا@ساهمة في نفقات طبع مجلة أول نوفمبر.........
اإلدارة ا@ركزية - ا@ساهمة في نفقات سير ا@نظمات التي لها عالقة
|عركة التحرير الوطني........................................................
مجموع القسم الثالث

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

ا@ـــســـاهـــمـــة في ا@ـــركـــز الـــوطـــني لـــلـــدراســـات والـــبــحـث حـــول احلـــركــة
الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 ..........................................
مجموع القسم الرابع

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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140.327.797.000

990.000.000

170.000.000

10.000.000

500.000

39.950.000.000

181.448.297.000

181.700.660.000

190.221.720.000

404.000.000

541.917.000

98.676.000

1.044.593.000

200.000

1.300.000

1.500.000

01 - 46

02 - 46

03 - 46

04 - 46

05 - 46

07 - 46

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

القسم السادسالقسم السادس
النشاط االجتماعي - ا@ساعدة والتضامنالنشاط االجتماعي - ا@ساعدة والتضامن

اإلدارة ا@ــركـــزيــة - ا@ــنـح اخلــاصــة بـــاجملــاهــديـن وذوي حــقــوق الـــشــهــداء
وضـحـايـا ا@ـواد ا@ـتـفـجـرة وذوي حـقـوقــهم وكـذلك بـكـبـار ا@ـعـطـوبـ[
من الضحايا ا@دني[.............................................................
اإلدارة ا@ركزية - نفقات النقل للمجاهدين وذوي احلقوق ...............
اإلدارة ا@ـــركــزيـــة - نـــفـــقـــات الـــعالج بـــاحلـــمـــامــات ا@ـــعـــدنـــيـــة واإلقـــامــة
با@راكز ا@عدنية للمجاهدين...................................................
اإلدارة ا@ـركــزيـة  - مــسـاعـدة اســتـثــنـائـيــة لـلـمــجـاهــدين وذوي احلـقـوق
احملتاج[ .............................................................................
اإلدارة ا@ــركـــزيــة - نـــفــقـــات إعــادة رفـــاة الــشـــهــداء ومـــعــطـــوبي احلــرب
ا@توف[ في اخلارج إلى الوطن وكذلك حتويلهم ماب[ الواليات ...
التكميل التفاضلي للمعاش ا@قدم للمجاهدين .............................

مجموع  القسم السادس 
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولةا@صالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط........
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة  - التعويضات وا@نح اخملتلفة....

pا@ــصــالح الـالمـركــزيــة الــتــابــعـة لــلــدولــة - ا@ــســتـخــدمــون ا@ــتــعــاقـدون
الرواتبp منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل................
ا@ــصـــالح الالمــــركــزيــة الـــتــابــعـــة لــلــدولـــة - مــعــاش اخلـــدمــة واألضـــرار
اجلسدية ..............................................................................
مجموع القسم الثاني

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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23.473.000

500.000

236.481.000

14.200.000

274.654.000

18.300.000

12.000.000

11.500.000

22.050.000

680.000

3.360.000

2.750.000

70.640.000

9.975.000

8.000.000

17.975.000

2.500.000

2.400.000

4.900.000

1.414.262.000

1.414.262.000

191.635.982.000

191.635.982.000

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

11 - 35

19 - 35

18 - 37

19 - 37

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - ا@نح العائلية........................

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - ا@نح االختيارية....................
ا@صالح الالمركزية التابعةللدولة -الضمان االجتماعي..................
ا@ــــصـــالح الالمـــركـــزيــــة الـــتـــابـــعـــة لـــلـــدولـــة - ا@ــــســـاهـــمـــة في اخلـــدمـــات
االجتماعية ..........................................................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات......................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث.....................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم.................................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف ا@لحقة...................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة.................................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات..................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة -  اإليجار................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة ا@باني........................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة مقابر الشهداء.............
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

ا@ــــصــــالح الـالمـــركــــزيــــة الـــتــــابــــعـــة لــــلــــدولـــة - الــــتــــعـــرف عــــلى األمــــاكن
التاريخية وصيانتها..............................................................
ا@ـصـالح الالمـركـزيـة التـابـعـة لـلـدولة - األيـام الـتـذكـارية والـتـاريـخـية
حلرب التحرير الوطني..........................................................

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

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

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفـيـذي  تـنـفـيـذي رقم رقم 12 -  - 44  م مـؤرؤرّخ في خ في 13  رب  ربـيع األوليع األول
عــــام ام 1433 ا@ ا@ــــوافق وافق 6  ف فــــبــــــرايرايــــر سر ســــــنــــة ة p2012 يـــتـــضــمن يـــتـــضــمن
تـــوزيع االعــــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة لــــوزيـــر الـــتـــهـــيـــئـــةتـــوزيع االعــــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة لــــوزيـــر الـــتـــهـــيـــئـــة
الــعـــمــرانـــيــة والـــبــيـــئــة مــن مـــيـــــزانــيـــة الــتـــســيـــيــرالــعـــمــرانـــيــة والـــبــيـــئــة مــن مـــيـــــزانــيـــة الــتـــســيـــيــر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ|ـوجـب قانون ا@الية لسنة |ـوجـب قانون ا@الية لسنة 2012.
pإنّ الوزير األول

pبناء على تقرير وزير ا@الية -
- وبـناء على الـدستـورp ال سيمـا ا@ادتان 85-3 و125

p(الفقرة 2 ) منه
- و|قتضى القانون رقم 84-17 ا@ؤرخ في 8 شوال
عـام 1404 ا@ـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 وا@ـتـعـلق بـقـوانـ[

pا@عدل وا@تمم pا@الية
- و|ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 11 - 16 ا@ــــؤرّخ في 3
صفر عام 1433 ا@وافق 28 ديسمبر  سنة 2011 وا@تضمّن

p2012 قانون ا@اليّة لسنة
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول ا@لحقاجلدول ا@لحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير التهيئة  العمرانية والبيئة لسنة  اخملصصة لوزير التهيئة  العمرانية والبيئة لسنة 2012

من ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل باب

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول

فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

ا@صالح ا@ركزيةا@صالح ا@ركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل ا@صالح وسائل ا@صالح 

القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل

اإلدارة ا@ركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................

اإلدارة ا@ركزية - التعويضات وا@نح اخملتلفة...........................

اإلدارة ا@ـركـزيـة - ا@ـســتـخـدمـون ا@ـتــعـاقـدونp الـرواتبp مـنح ذات

طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................

مجموع القسم األول

208.060.000

330.016.000

50.000.000

588.076.000

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

ا@ـادة  األولى :  ا@ـادة  األولى :  تــوزع االعـتـمـــادات ا@ـقــدر مـبــلــغـهـا
بثالثة ماليـير وأربـعمائـة وسبعـة مالي[ ومـائة وثمـانية
عـشــر ألف ديــنـار (3.407.118.000 دج) واخملــصـصــة لــوزيـر
الــتـهــيـئــة الــعـمــرانــيـة والــبـيــئــة  من مـيــزانــيـة الــتــسـيــيـر
|وجب قـانـون ا@ـاليـة لـسـنة p2012 طبـقـا لـلـجـدول ا@ـلحق

بهذا ا@رسوم.

ا@ــادة ا@ــادة 2 :  : يـــكــلـف وزيــــر ا@ــالـــيـــة ووزيـــر الـــتــهـــيــئـــة
الــعـمــرانـيــة والــبـيــئــةp كـل فــيـمــا يـخــصهp بـتــنـفــيـــذ هــذا
ا@رســوم الذي يـنشـر في اجلـريدة الـرّسمـيّة  لـلجـمهـوريّة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائر في 13 ربيع األول عام 1433 ا@وافق
6 فبراير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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500.000

500.000

1.000.000

6.000.000

30.000

116.233.000

7.500.000

129.763.000

60.600.000

12.625.000

25.250.000

45.450.000

874.000

6.200.000

3.600.000

30.000

154.629.000

19.845.000

19.845.000

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

القسم الثانيالقسم الثاني
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

اإلدارة ا@ركزية - ريوع حوادث العمل.........................................
اإلدارة ا@ركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية........................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة ا@ركزية - ا@نح العائلية...................................................

اإلدارة ا@ركزية - ا@نح االختيارية...............................................
اإلدارة ا@ركزية - الضمان االجتماعي..........................................
اإلدارة ا@ركزية - ا@ساهمة في اخلدمات االجتماعية.......................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

اإلدارة ا@ركزية - تسديد النفقات................................................
اإلدارة ا@ركزية - األدوات واألثاث...............................................
اإلدارة ا@ركزية - اللوازم...........................................................
اإلدارة ا@ركزية  - التكاليف ا@لحقة............................................
اإلدارة ا@ركزية - األلبسة...........................................................
اإلدارة ا@ركزية -  حظيرة  السيارات..........................................
اإلدارة ا@ركزية - اإليجار...........................................................
اإلدارة ا@ركزية - النفقـات القضائية - نفقات اخلبرة -  التعويضات
ا@ترتبة على  الدولة..............................................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة ا@ركزية - صيانة ا@باني ومنشآتها التقنية........................
مجموع القسم اخلامس

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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50.000.000

45.000.000

25.000.000

20.000.000

140.000.000

24.520.000

45.900.000

5.000.000

100.000.000

175.420.000

1.208.733.000

25.500.000

25.500.000

01 - 36

02 - 36

03 - 36

04 - 36

03 - 37

04 - 37

07 - 37

08 - 37

01 - 43

القسم السادسالقسم السادس

إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للمركز الوطني لتنمية ا@وارد البيولوجية..........................

إعانة للمحافظة الوطنية للساحل................................................

إعانة للوكالة الوطنية للتغييرات ا@ناخية...................................

إعانة للمرصد الوطني للمدينة...................................................

مجموع القسم السادس

القسم السابع القسم السابع 

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة ا@ركزية - ا@ؤتمرات و ا@لتقيات......................................

اإلدارة ا@ركزية - عمل التوعية...................................................

اإلدارة ا@ـــــــركــــــزيــــــة - نــــــفــــــقــــــات تــــــســــــيــــــيـــــــر الــــــســــــلــــــطــــــة الــــــوطــــــنــــــيــــــة

ا@عينة...............................................................................

اإلدارةا@ركـزية - نـفقـات مـتعـلقـة بـتمـويل تدريـبات مـكـافحـة التـلوث

البحري - تل بحر.................................................................

مجموع  القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع

التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث

النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة ا@ركـزيـة - ا@نح - تـعـويضـات الـتدريب - الـرواتب ا@ـسبـقة -

نفقات التكوين.....................................................................

مجموع القسم الثالث

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

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



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 92
29 ربيع األول  عام   ربيع األول  عام  1433 هـ هـ

22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2012 م م

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

123.000.000

477.000.000

700.000.000

725.500.000

1.934.233.000

353.500.000

619.737.000

122.000.000

1.095.237.000

للبيان
200.000

200.000

01 - 44

02 - 44

03 - 44

04 - 44

05 - 44

07 - 44

08 - 44

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

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

اإلدارة ا@ركزية - مساهمة  للوكالة الوطنية للنفايات...................

اإلدارة ا@ركزية - مساهمة  للوكالة الوطنية لتهيئة اإلقليم............
اإلدارة ا@ـركـزيــة - مـسـاهــمـة في ا@ـرصــد الـوطـني لــلـبـيــئـة والـتــنـمـيـة
ا@ستدامة ............................................................................
اإلدارة ا@ركزية - مساهمة في ا@ركز الوطني للتكوين في البيئة....
اإلدارة ا@ـركزيـة - مـساهـمة في ا@ـركز الـوطنـي لتـقنـيات إنـتاج أكـثر
نقاء.....................................................................................
اإلدارة ا@ركزية - مساهمة لوكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى......
تخصيص @تابعة وإجناز مشروع حظيرة دنيا...............................
مجموع  القسم الرابع
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
ا@صالح الالمركزية للبيئةا@صالح الالمركزية للبيئة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل
ا@صالح الالمركزية للبيئة - الراتب الرئيسي للنشاط..................
ا@صالح الالمركزية للبيئة - التعويضات وا@نح اخملتلفة.................
pالـرواتب pا@ـصــالح الالمـركــزيـة لـلـبــيـئـة - ا@ــسـتـخــدمـون ا@ـتـعــاقـدون
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي ................

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

ا@صالح الالمركزية للبيئة - ريوع حوادث العمل..........................
ا@صالح الالمركزية للبيئة - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية.........
مجموع القسم الثاني

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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11.110.000

66.000

229.535.000

10.185.000

250.896.000

29.619.000

16.830.000

20.000.000

24.160.000

850.000

4.960.000

2.023.000

98.442.000

12.750.000

12.750.000

3.360.000

12.000.000

15.360.000

1.472.885.000

1.472.885.000

3.407.118.000

3.407.118.000

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

11 - 35

13 - 37

14 - 37

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

ا@صالح الالمركزية للبيئة - ا@نح العائلية...................................

ا@صالح الالمركزية للبيئة - ا@نح االختيارية...............................
ا@صالح الالمركزية للبيئة - الضمان االجتماعي...........................
ا@صالح الالمركزية للبيئة - ا@ساهمة في اخلدمات االجتماعية.......
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

ا@صالح الالمركزية للبيئة - تسديد النفقات................................
ا@صالح الالمركزية للبيئة - األدوات واألثات................................
ا@صالح الالمركزية للبيئة - اللوازم............................................
ا@صالح الالمركزية للبيئة - التكاليف ا@لحقة..............................
ا@صالح الالمركزية للبيئة - األلبسة...........................................
ا@صالح الالمركزية للبيئة - حظيرة السيارات.............................
ا@صالح الالمركزية للبيئة - اإليجار...........................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

ا@صالح الالمركزية للبيئة - صيانة ا@باني ومنشآتها التقنية........
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

ا@صالح الالمركزية للبيئة - ا@ؤتمرات وا@لتقيات........................

ا@صالح الالمركزية للبيئة - عمل التوعية....................................
مجموع القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث
مجموع  الفرع اجلزئي الثاني
مجموع  الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة......مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة......

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفـيـذي  تـنـفـيـذي رقم رقم 12 -  - 45  م مـؤرؤرّخ في خ في 13  رب  ربـيع األوليع األول
عــــام ام 1433 ا@ ا@ــــوافق وافق 6  ف فــــبــــــرايرايــــر سر ســــــنــــة ة p2012 يـــتـــضــمن يـــتـــضــمن
تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر الـــنــقل  مـنتــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر الـــنــقل  مـن
مــيـــزانـيـة الـتـســيـيـر |ــوجـب قـانـون ا@ـالـيـة لـسـنـةمــيـــزانـيـة الـتـســيـيـر |ــوجـب قـانـون ا@ـالـيـة لـسـنـة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2012.
pإنّ الوزير األول

pبناء على تقرير وزير ا@الية -
- وبـناء على الـدستـورp ال سيمـا ا@ادتان 85-3 و125

p(الفقرة 2 ) منه
- و|قتضى القانون رقم 84-17 ا@ؤرخ في 8 شوال
عـام 1404 ا@ـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 وا@ـتـعـلق بـقـوانـ[

pا@عدل وا@تمم pا@الية
- و|ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 11 - 16 ا@ــــؤرّخ في 3
صفر عام 1433 ا@وافق 28 ديسمبر  سنة 2011 وا@تضمّن

p2012 قانون ا@اليّة لسنة
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول ا@لحقاجلدول ا@لحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير النقل لسنة  اخملصصة لوزير النقل لسنة 2012

من ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل باب

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

ا@ـادة األولى :  ا@ـادة األولى :  تـــوزع االعــتـمـــادات ا@ــقــدر مــبــلــغــهـا
بــــثــــمــــانــــيــــة وعــــشــــريـن مــــلــــيـــارا وثالثـــمـــائـــة وســـبـــعـــة
وثــمــانـ[ مــلــيـونــا ومــائـتــ[ واثــنـ[ وثالثــ[ ألف ديــنـار
(28.387.232.000 دج) واخملــــــصــــــصــــــة لــــــوزيــــــر الــــــنــــــقـل  من
p2012 مــيـزانــيــة الـتــســيـيــر |ـوجـب قـانــون ا@ـالــيــة لـســنـة

طبقا للجدول ا@لحق بهذا ا@رسوم.

ا@ــادة ا@ــادة 2 :  : يـــكـــلف وزيــــر ا@ــالـــيــــة ووزيـــر الــنـــقلp كل
فــيــمــا يــخــصهp بــتــنــفـيــــذ هـــذا ا@ــرســـوم الــذي يــنـشــر في
اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة  لـلـجـمـهـوريّـة اجلـزائـريّـة الـدّ�ـقـراطـيّة

الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائر في 13 ربيع األول عام 1433 ا@وافق
6 فبراير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول

فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

ا@صالح ا@ركزيةا@صالح ا@ركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل ا@صالح وسائل ا@صالح 

القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل

اإلدارة ا@ركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................

اإلدارة ا@ركزية - التعويضات وا@نح اخملتلفة............................

اإلدارة ا@ـركـزيـة - ا@ـســتـخـدمـون ا@ـتــعـاقـدونp الـرواتبp مـنح ذات

طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................

مجموع القسم األول

383.981.000

379.989.000

46.569.000

810.539.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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100.000

580.000

680.000

5.200.000

90.000

140.993.000

6.000.000

152.283.000

21.500.000

3.500.000

12.360.000

34.000.000

368.000

1.395.000

1.300.000

10.000

74.433.000

9.680.000

9.680.000

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

96 - 34

01 - 35

القسم الثانيالقسم الثاني
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

اإلدارة ا@ركزية - ريوع حوادث العمل..........................................
اإلدارة ا@ركزية - معاش اخلدمة واألضراراجلسدية.........................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة ا@ركزية - ا@نح العائلية...................................................

اإلدارة ا@ركزية - ا@نح االختيارية...............................................
اإلدارة ا@ركزية - الضمان االجتماعي..........................................
اإلدارة ا@ركزية - ا@ساهمة في اخلدمات االجتماعية.......................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

اإلدارة ا@ركزية - تسديدالنفقات.................................................
اإلدارة ا@ركزية - األدوات واألثاث...............................................
اإلدارة ا@ركزية - اللوازم...........................................................
اإلدارة ا@ركزية - التكاليف ا@لحقة.............................................
اإلدارة ا@ركزية - األلبسة...........................................................
اإلدارة ا@ركزية - حظيرة السيارات............................................
اإلدارة ا@ركزية - اإليجار...........................................................
اإلدارة ا@ـــركـــزيـــة - الـــنـــفـــقـــات الـــقـــضـــائـــيـــة - نـــفـــقـــات اخلـــبــــــــــــرة -
التعويضات ا@ترتبة على الدولة..............................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة ا@ركزية - صيانة ا@باني..................................................
مجموع القسم اخلامس

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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169.126.000

147.996.000

174.320.000

89.403.000

71.076.000

80.329.000

73.243.000

80.000.000

885.493.000

1.000.000

92.767.000

93.767.000

2.026.875.000

20.000.000

20.000.000

11.640.000.000

1.000.000

42.000.000

01 - 36

02 - 36

03 - 36

04 - 36

05 - 36

06 - 36

07 - 36

08 - 36

01 - 37

05 - 37

01 - 43

01 - 44

02 - 44

03 - 44

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة @عهد خصائص ا@ياه واألحوال اجلوية والتكوين  واألبحاث......

إعانة للمركز الوطني للوقاية واألمن عبر الطرق..........................
إعانة للمعهد العالي البحري.......................................................
إعانة للمعهد العالي للتكوين في السكك احلديدية..........................
إعانة للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري...................
إعانة للمدرسة التقنية للتكوين و التدريب البحري[ |ستغا¨......
إعانة للمدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحري[ ببجاية.........
إعانة للمركز الوطني لرخص السياقة.........................................
مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة ا@ركزية - ا@ؤتمرات وا@لتقيات.......................................
اإلدارة ا@ركزية - تمويل برنامج الدعم لقطاع النقل......................
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان  الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة ا@ركـزيـة - ا@نح - تـعـويضـات الـتدريب - الـرواتب ا@ـسبـقة -
نفقات التكوين.....................................................................
مجموع القسم الثالث

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

االتفاقية ب[ الدولة والشركة الوطنية للسكك احلديدية.................
ا@ساهمة واالشتراك في الهيئات الدولية غير احلكومية.................
مساهمة الدولة في مؤسسات تسيير ا@صالح ا@طارية...................

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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167.000.000

6.000.000

8.781.834.000

100.000.000

50.000.000

50.000.000

24.000.000

20.861.834.000

20.881.834.000

22.908.709.000

1.506.687.000

2.601.021.000

384.406.000

4.492.114.000

36.000

2.500.000

2.536.000

06 - 44

07 - 44

08 - 44

09 - 44

10 - 44

11 - 44

12 - 44

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

مساهمة في الديوان الوطني لألحوال اجلوية................................

مساهمة في ا@ؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات............
مــســاهـــمــة في  شــركـــة اخلــطــوط اجلـــويــة اجلــزائــريـــة في إطــار تـــنــفــيــذ
تبعات ا@رفق العام...............................................................
إعـــانــة لــلــمـــؤســســة الــعـــمــومــيــة لـــلــنــقل احلـــضــري في مــديـــنــة اجلــزائــر
وضواحيها............................................................................
إعانة للمؤسسة العمومية للنقل احلضري في مدينة وهران............
إعانة للمؤسسة العمومية للنقل احلضري في مدينة قسنطينة........
إعانة للمؤسسة العمومية للنقل احلضري في مدينة عنابة..............

مجموع  القسم  الرابع
مجموع  العنوان  الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولةا@صالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط........
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة  - التعويضات وا@نح اخملتلفة.....
pا@ــصــالح الـالمـركــزيــة الــتــابــعـة لــلــدولــة - ا@ــســتـخــدمــون ا@ــتــعــاقـدون
الرواتبp منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل................
ا@ـــصـــالح الالمـــركـــزيــة الـــتـــابـــعــة لـــلـــدولـــة - مــعـــاش اخلـــدمـــة واألضــرار
اجلسدية...............................................................................
مجموع القسم الثاني

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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44.000.000

240.000

826.927.000

30.000.000

901.167.000

24.500.000

12.000.000

11.000.000

16.160.000

1.577.000

4.438.000

1.405.000

50.000

71.130.000

11.576.000

11.576.000

5.478.523.000

5.478.523.000

28.387.232.000

28.387.232.000

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - ا@نح العائلية.........................

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - ا@نح االختيارية.....................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي................
ا@ــــصـــالح الالمـــركـــزيــــة الـــتـــابـــعـــة لـــلـــدولـــة - ا@ــــســـاهـــمـــة في اخلـــدمـــات
االجتماعية...........................................................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديدالنفقات.......................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة- األدوات واألثاث......................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم................................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف ا@لحقة...................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة- األلبسة.................................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات..................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - اإليجار.................................
ا@ـصـالح الالمـركـزيـة الـتـابـعـة لـلـدولـة - الـنـفـقـات الـقـضـائـيـة - نـفـقات
اخلبــرة - التعويضات ا@ترتبة على الدولة...............................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة- صيانة ا@باني.........................
مجموع  القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث
مجموع  الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير النقل....................مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير النقل....................

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفـيـذي  تـنـفـيـذي رقم رقم 12 -  - 46  م مـؤرؤرّخ في خ في 13  رب  ربـيع األوليع األول
عــــام ام 1433 ا@ ا@ــــوافق وافق 6   فــــبــــــرايرايــــر سر ســــــنــــة ة p2012 يـــتـــضــمن يـــتـــضــمن
تـــوزيـع االعـــتـــمــــادات اخملـــصــــصـــة لـــوزيــــر الـــتــــربـــيـــةتـــوزيـع االعـــتـــمــــادات اخملـــصــــصـــة لـــوزيــــر الـــتــــربـــيـــة
الـوطـنيـة  مـن مــيـــزانيـة الـتسـيـير |ــوجـب قـانونالـوطـنيـة  مـن مــيـــزانيـة الـتسـيـير |ــوجـب قـانون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا@الية لسنة ا@الية لسنة 2012.
pإنّ الوزير األول

pبناء على تقرير وزير ا@الية -
- وبـناء على الـدستـورp ال سيمـا ا@ادتان 85-3 و125

p(الفقرة 2 ) منه
- و|قتضى القانون رقم 84-17 ا@ؤرخ في 8 شوال
عـام 1404 ا@ـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 وا@ـتـعـلق بـقـوانـ[

pا@عدل وا@تمم pا@الية
- و|ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 11 - 16 ا@ــــؤرّخ في 3
صفر عام 1433 ا@وافق 28 ديسمبر  سنة 2011 وا@تضمّن

p2012 قانون ا@اليّة لسنة
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول ا@لحقاجلدول ا@لحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير التربية الوطنية لسنة  اخملصصة لوزير التربية الوطنية لسنة 2012
من ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل باب

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

ا@ـادة األولى :  ا@ـادة األولى :  تـــوزع االعــتـمـــادات ا@ــقــدر مــبــلــغــهـا
بــخـمـسـمــائـة وأربـعــة وأربـعـ[ مـلــيـارا وثالثـمــائـة وثالثـة
وثـــمـــانـــ[ مــلـــيـــونـــا وخـــمــســـمـــائـــة وثـــمــانـــيـــة آالف ديـــنــار
(544.383.508.000 دج) واخملــــــصـــــصــــــة لــــــوزيـــــر الــــــتـــــربــــــيـــــة
الـوطـنـيـة  من مـيـزانـيـة الــتـسـيـيـر |ـوجب قـانـون ا@ـالـيـة

لسنة p2012 طبقا للجدول ا@لحق بهذا ا@رسوم.

ا@ــادة  ا@ــادة  2 :  : يـــكـــلـف وزيـــر ا@ـــالـــيــــة ووزيـــر الـــتـــربـــيــة
الوطـنـيـةp كل فيـمـا يـخـصهp بتـنـفـيــذ هــذا ا@ـرســوم الذي
يــنــشـر فـي اجلــريـدة الــرّســمــيّــة  لــلــجــمــهــوريّــة اجلــزائــريّـة

الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائر في 13 ربيع األول عام 1433 ا@وافق
6 فبراير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول

فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

ا@صالح ا@ركزيةا@صالح ا@ركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح

القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل

اإلدارة ا@ركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................

اإلدارة ا@ركزية - التعويضات وا@نح اخملتلفة............................

اإلدارة ا@ـركـزيـة - ا@ـســتـخـدمـون ا@ـتــعـاقـدونp الـرواتبp مـنح ذات

طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................

مجموع القسم األول

232.800.000

180.723.000

25.370.000

438.893.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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283.000

283.000

4.556.000

120.000

103.380.000

11.470.000

119.526.000

23.000.000

3.800.000

8.500.000

23.300.000

380.000

4.000.000

6.500.000

300.000

200.000

69.980.000

7.720.000

7.720.000

01 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

42 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

القسم الثانيالقسم الثاني
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

اإلدارة ا@ركزية - ريوع حوادث العمل..........................................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة ا@ركزية - ا@نح العائلية...................................................

اإلدارة ا@ركزية - ا@نح االختيارية...............................................
اإلدارة ا@ركزية - الضمان االجتماعي..........................................
اإلدارة ا@ركزية - ا@ساهمة في اخلدمات االجتماعية.......................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

اإلدارة ا@ركزية - تسديد النفقات................................................
اإلدارة ا@ركزية - األدوات واألثاث...............................................
اإلدارة ا@ركزية - اللوازم...........................................................
اإلدارة ا@ركزية - التكاليف ا@لحقة.............................................
اإلدارة ا@ركزية - األلبسة...........................................................
اإلدارة ا@ركزية - ا@وظفون ا@تعاونون - تسديد النفقات...............
اإلدارة ا@ركزية - حظيرة السيارات............................................
اإلدارة ا@ركزية - اإليجار...........................................................
اإلدارة ا@ركزيـة - النفقـات القضائـية - نفقـات اخلبرة - التـعويضات
ا@ترتبة على الدولة...............................................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة ا@ركزية - صيانة ا@باني .................................................
مجموع القسم اخلامس

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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542.000.000

17.813.000.000

9.809.000.000

547.000.000

113.978.000

145.363.000

73.000.000

30.000.000

10.000.000

66.000.000

1.500.000.000

109.000.000

9.000.000

10.000.000

288.000.000

31.065.341.000

8.000.000

3.000.000

6.000.000

80.000.000

2.000.000.000

2.097.000.000

33.798.743.000

196.310.000

3.000.000

199.310.000

01 - 36

21 - 36

31 - 36

35 - 36

39 - 36

43 - 36

45 - 36

49 - 36

51 - 36

53 - 36

58 - 36

59 - 36

60 - 36

61 - 36

62 - 36

01 - 37

03 - 37

05 - 37

08 - 37

09 - 37

11 - 42

51 - 42

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للمدرسة الدولية اجلزائرية بفرنسا....................................
إعانات @ؤسسات التعليم األساسي..............................................
إعانات @ؤسسات التعليم الثانوي والتقني...................................
إعانات @عاهد تكوين معلمي ا@درسة األساسية وحتس[ مستواهم ..
إعــانــة  لـــلــمــعـــهــد الـــوطــني لـــتــكــويـن مــســتـــخــدمي الـــتــربــيـــة وحتــســ[
مستواهم.............................................................................
إعـانــات @ــؤســســات الـتــعــلــيم األســاسي لــلــطــورين األول والــثـاني ذات
األقسام الداخلية....................................................................
إعانة للمعهد الوطني للبحث في التربية.....................................
إعانة للديوان الوطني حملو األمية وتعليم الكبار............................
إعانة للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد...........................
إعانة @ركز التموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمـــية......
إعانة للديوان الوطني لالمتحانات وا@سابقات.............................
إعانة للمركز الوطني للوثائق البيداغوجية..................................
إعانة للمرصد الوطني للتربية والتكوين.....................................
إعانة للمركز الوطني البيداغوجي  واللغوي لتعليم تمازيغت.........
إعــانــة لـلــمـركــز الــوطـنـي إلدمـاج االبــتـكــارات الــبـيــداغــوجـيــة وتــنـمــيـة
تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في التربية................................

مجموع القسم السادس
القسم السابع القسم السابع 
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة ا@ركزية - ا@ؤتمرات وا@لتقيات.......................................

اإلدارة ا@ركزية - الدراسات.......................................................
إعانة للمجلس الوطني للتربية والتكوين....................................
نفقات متعلقة |تابعة وتقييم إصالح ا@نظومة التربوية................
مـخـصـصــات لـدعم ا@ـكـتـبـات ا@ــدرسـيـة بـالـكـتب لـتــرقـيـة ا@ـطـالـعـة في
الوسط ا@درسي....................................................................
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثانيالقسم الثاني
النشاط الدوليالنشاط الدولي

النشاط التربوي االستثنائي......................................................
نفقات تسيير اللجنة الوطنية لليونيسكو...................................
مجموع القسم الثاني

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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699.000.000

275.000.000

10.000.000

14.216.000.000

446.000.000

2.000.000.000

432.000.000

152.000.000

66.000.000

10.000.000

18.306.000.000

9.000.000.000

6.500.000.000

15.500.000.000

265.000.000

265.000.000

34.270.310.000

68.069.053.000

5.810.208.000

4.268.000.000

516.000.000

10.594.208.000

01 - 43

02 - 43

41 - 43

42 - 43

43 - 43

49 - 43

60 - 43

61 - 43

62 - 43

63 - 43

02 - 46

03 - 46

21 - 47

11 - 31

12 - 31

13 - 31

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

منح لتالميذ مؤسسات التعليم األساسي والثانوي........................
اإلدارة ا@ـــركــزيــة - نــفــقــات الــتــكــويـن قــصــيــر ا@ــدى في اجلــزائــر وفي
اخلارجp وحتس[ ا@ستوى @ستخدمي التربية الوطنية ..............
تشجيع اخلدمات التكميلية ا@درسية...........................................
ا@طاعم ا@درسية.......................................................................
النشاط التربوي لفائدة ا@هاجرين...............................................
تشجيع الدولة لالستراتيجية الوطنية حملو األمية.........................
تشجيع التكوين أثناء اخلدمة وعن بعد @علمي التعليم االبتدائي......
تــشــجــيع الــنــشــاط الــثــقـــــافـي والــريــــاضي في مــؤســســات الــتــعــلـــــيم
األساسي..............................................................................
تـشجـيع النـشـاط الثـقافي والـرياضي في مـؤسسـات التـعلـيم الثـانوي
والتقني...............................................................................
نفقات تسيير اللجنة الوطنية للمناهج........................................

مجموع القسم الثالث

القسم السادسالقسم السادس
النشاط االجتماعي - ا@ساعدة والتضامنالنشاط االجتماعي - ا@ساعدة والتضامن

منحة مدرسية خاصة لفائدة التالميذ ا@عوزين.............................
مساهمة الدولة في مجانية الكتاب ا@درسي لفائدة التالميذ ا@عوزين

مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النشاط االجتماعي - الوقايةالنشاط االجتماعي - الوقاية

الصحة ا@درسية.......................................................................
مجموع  القسم السابع
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولةا@صالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط........
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة  - التعويضات وا@نح اخملتلفة ....
pا@ــصــالح الـالمـركــزيــة الــتــابــعـة لــلــدولــة - ا@ــســتـخــدمــون ا@ــتــعــاقـدون
الرواتبp منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...

مجموع القسم األول

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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4.444.000

682.760.000

687.204.000

203.731.000

2.519.552.000

286.631.000

3.009.914.000

224.000.000

70.000.000

122.000.000

139.000.000

3.300.000

21.000.000

2.458.000

2.500.000

584.258.000

61.740.000

61.740.000

14.937.324.000

14.937.324.000

11 - 32

12 - 32

11 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

القسم الثانيالقسم الثاني
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل................
ا@ـــصـــالح الالمـــركـــزيــة الـــتـــابـــعــة لـــلـــدولـــة - مــعـــاش اخلـــدمـــة واألضــرار
اجلسدية...............................................................................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - ا@نح  العائلية.......................

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي................
ا@ــــصـــالح الالمـــركـــزيــــة الـــتـــابـــعـــة لـــلـــدولـــة - ا@ــــســـاهـــمـــة في اخلـــدمـــات
االجتماعية...........................................................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات  وتسيير ا@صالحاألدوات  وتسيير ا@صالح

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة -  تسديد النفقات.....................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث.....................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم.................................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف ا@لحقة...................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة.................................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات..................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - اإليجار.................................
ا@ـصـالح الالمـركـزيـة الـتـابـعـة لـلـدولـة - الـنـفـقـات الـقـضـائـيـة - نـفـقات
اخلبرة - التعويضات ا@ترتبة على الدولة.................................

مجموع القسم الرابع 

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة ا@باني........................
مجموع القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث
مجموع  الفرع اجلزئي الثاني

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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154.690.827.000

100.000.000.000

10.000.000.000

47.531.466.000

37.080.724.000

6.000.000.000

355.303.017.000

6.466.000.000

63.792.388.000

10.028.352.000

1.632.000.000

21.190.876.000

2.964.498.000

106.074.114.000

461.377.131.000

461.377.131.000

544.383.508.000

544.383.508.000

21 - 31

22 - 31

23 - 31

31 - 31

32 - 31

33 - 31

21 - 33

23 - 33

24 - 33

31 - 33

33 - 33

34 - 33

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل
ا@ـصالح الالمـركـزية الـتابـعـة للـدولة - مـؤسـسات الـتـعلـيم األساسي -
الراتب الرئيسي للنشاط......................................................

ا@ـصالح الالمـركـزية الـتابـعـة للـدولة - مـؤسـسات الـتـعلـيم األساسي -
التعويضات وا@نح اخملتلفة......................................................
ا@ـصالح الالمـركـزية الـتابـعـة للـدولة - مـؤسـسات الـتـعلـيم األساسي -
ا@ــــســــتـــخــــدمــــون ا@ــــتــــعـــاقــــدونp الــــرواتبp مــــنح ذات طــــابـع عـــائــــلي
واشتراكات الضمان االجتماعي..............................................
ا@ــصـالح الالمـركــزيـة الـتــابـعـة لــلـدولـة - مــؤسـسـات الـتــعـلـيـم الـثـانـوي
والتقني -  الراتب الرئيسي للنشاط......................................
ا@ــصـالح الالمـركــزيـة الـتــابـعـة لــلـدولـة - مــؤسـسـات الـتــعـلـيـم الـثـانـوي
والتقني -  التعويضات وا@نح اخملتلفة.....................................
ا@ــصـالح الالمـركــزيـة الـتــابـعـة لــلـدولـة - مــؤسـسـات الـتــعـلـيـم الـثـانـوي
والـتــقــني - ا@ــســتــخـدمــون ا@ــتــعــاقــدونp الـرواتـبp مـنـح ذات طـابع
عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي......................................

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

ا@ـصالح الالمـركـزية الـتابـعـة للـدولة - مـؤسـسات الـتـعلـيم األساسي -
ا@نح العائلية........................................................................
ا@ـصالح الالمـركـزية الـتابـعـة للـدولة - مـؤسـسات الـتـعلـيم األساسي -
الضمان االجتماعي...............................................................

ا@ـصالح الالمـركـزية الـتابـعـة للـدولة - مـؤسـسات الـتـعلـيم األساسي -
ا@ساهمة في اخلدمات االجتماعية............................................
ا@ــصـالح الالمـركــزيـة الـتــابـعـة لــلـدولـة - مــؤسـسـات الـتــعـلـيـم الـثـانـوي
والتقني - ا@نح العائلية.........................................................
ا@ــصـالح الالمـركــزيـة الـتــابـعـة لــلـدولـة - مــؤسـسـات الـتــعـلـيـم الـثـانـوي
والتقني - الضمان االجتماعي................................................
ا@ــصـالح الالمـركــزيـة الـتــابـعـة لــلـدولـة - مــؤسـسـات الـتــعـلـيـم الـثـانـوي
والتقني - ا@ساهمة في اخلدمات االجتماعية.............................

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

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التربية الوطنية..................مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التربية الوطنية..................

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفـيـذي  تـنـفـيـذي رقم رقم 12 -  - 47  م مـؤرؤرّخ في خ في 13  رب  ربـيع األوليع األول
عــــام ام 1433 ا@ ا@ــــوافق وافق 6  ف فــــبــــــرايرايــــر سر ســــــنــــة ة p2012 يـــتـــضــمن يـــتـــضــمن
تــــوزيـع االعــــتــــمــــادات اخملـــــصــــصــــة لــــوزيـــــر الــــفالحــــةتــــوزيـع االعــــتــــمــــادات اخملـــــصــــصــــة لــــوزيـــــر الــــفالحــــة
والتنمية الـريفية مـن مـيــزانية التسيير |ـوجـبوالتنمية الـريفية مـن مـيــزانية التسيير |ـوجـب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــقانون ا@الية لسنة قانون ا@الية لسنة 2012.
pإنّ الوزير األول

pبناء على تقرير وزير ا@الية -
- وبـناء على الـدستـورp ال سيمـا ا@ادتان 85-3 و125

p(الفقرة 2 ) منه
- و|قتضى القانون رقم 84-17 ا@ؤرخ في 8 شوال
عـام 1404 ا@ـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 وا@ـتـعـلق بـقـوانـ[

pا@عدل وا@تمم pا@الية
- و|ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 11 - 16 ا@ــــؤرّخ في 3
صفر عام 1433 ا@وافق 28 ديسمبر  سنة 2011 وا@تضمّن

p2012 قانون ا@اليّة لسنة
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول ا@لحقاجلدول ا@لحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير الفالحة والتنمية الريفية لسنة  اخملصصة لوزير الفالحة والتنمية الريفية لسنة 2012

من ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل باب

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

ا@ـادة األولى :  ا@ـادة األولى :  تـــوزع االعــتـمـــادات ا@ــقــدر مــبــلــغــهـا
|ـــائـــتـــ[ واثـــنــــ[ وأربـــعـــ[ مـــلـــيـــارا وثـالثـــمـــائـــة وثالثـــة
وثــمـانــ[ مـلـيــونـا وأربــعـمـائــة وخـمـســة عـشــر ألف ديـنـار
(242.383.415.000 دج) واخملـــــــصـــــــصــــــــة لـــــــوزيــــــــر الـــــــفـالحـــــــة
والتـنمـية الـريفيـة من ميـزانيـة التـسيـير |ـوجب قانون

ا@الية لسنة p2012 طبقا للجدول ا@لحق بهذا ا@رسوم.

ا@ــــادة  ا@ــــادة  2 :  : يـــكــــلـف وزيــــر ا@ــــالــــيـــــة ووزيــــر الـــفـالحـــة
والـتــنـمـيــة الـريـفــيـــةp كل فـيــمـا يـخــصــهp بـتـنــفـيـــذ هــــذا
ا@ـرسـوم الذي ينــشـر في اجلريدة الرّسـميّة  للـجمهوريّة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائر في 13 ربيع األول عام 1433 ا@وافق
6 فبراير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

81 - 31

82 - 31

 الفرع األول الفرع األول
اإلدارة ا@ركزيةاإلدارة ا@ركزية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
ا@صالح ا@ركزيةا@صالح ا@ركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل
اإلدارة ا@ركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة ا@ركزية - التعويضات و ا@نح اخملتلفة...........................
اإلدارة ا@ـركـزيـة - ا@ـســتـخـدمـون ا@ـتــعـاقـدونp الـرواتبp مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................
اإلدارة ا@ركزية - ا@وظفون ا@تعاونون - األجور الرئيسية.........
اإلدارة ا@ـركـزيـة - ا@ــوظـفـون ا@ــتـعـاونــون -  الـتـعـويــضـات  وا@ـنح
اخملتـلـفة............................................................................

مجموع القسم األول

231.390.000

299.336.000

44.545.000

350.000

150.000

575.771.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 106
29 ربيع األول  عام   ربيع األول  عام  1433 هـ هـ

22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2012 م م

300.000

300.000

4.525.000

77.000

132.683.000

9.978.000

147.263.000

39.500.000

4.590.000

7.039.000

30.000.000

312.000

4.388.000

650.000

10.000

86.489.000

7.718.000

7.718.000

01 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

القسم الثانيالقسم الثاني
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

اإلدارة ا@ركزية - ريوع حوادث العمل..........................................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة ا@ركزية - ا@نح العائلية...................................................

اإلدارة ا@ركزية - ا@نح االختيارية...............................................
اإلدارة ا@ركزية - الضمان االجتماعي..........................................
اإلدارة ا@ركزية - ا@ساهمة في اخلدمات االجتماعية.......................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

اإلدارة ا@ركزية - تسديد النفقات................................................
اإلدارة ا@ركزية - األدوات واألثاث...............................................
اإلدارة ا@ركزية - اللوازم...........................................................
اإلدارة ا@ركزية - التكاليف ا@لحقة.............................................
اإلدارة ا@ركزية - األلبسة...........................................................
اإلدارة ا@ركزية - حظيرة السيارات............................................
اإلدارة ا@ركزية - اإليجار...........................................................
اإلدارة ا@ركزية - النفقـات القضائية - نفقات اخلبرة -  التعويضات
ا@ترتبة على الدولة...............................................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة ا@ركزية - صيانة ا@باني..................................................
مجموع القسم اخلامس

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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135.743.000

1.545.560.000

41.551.000

94.316.000

564.890.000

58.752.000

668.329.000

402.500.000

267.722.000

357.348.000

132.027.000

58.772.000

103.548.000

319.441.000

4.750.499.000

6.000.000

6.000.000

12.000.000

5.580.040.000

14.645.000

14.645.000

01 - 36

03 - 36

04 - 36

30 - 36

33 - 36

34 - 36

51 - 36

61 - 36

62 - 36

71 - 36

93 - 36

94 - 36

95 - 36

97 - 36

01 - 37

03 - 37

01 - 43

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانات @راكز التكوين في الغابات..............................................
إعــانـات حملــمــيــات الــصـيــد - مــراكــز تــربـيــة طــيــور الــصـيــد واحلــظــائـر
الوطنية ..............................................................................
إعانة للوكالة الوطنية للمحافظة على الطبيعة.............................
إعانة للمعهد الوطني لإلرشاد الفالحي.........................................
إعانات للمعاهدالتقنولوجية ا@توسطة الفالحية ...........................
إعانات @راكز التكوين واإلرشاد الفالحي......................................
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 ا@ياه.....................
إعانة حملافظة تنمية الفالحة في ا@ناطق  الصحراوية.....................
إعانة للمركز الوطني @راقبة  البذور والشتائل  وا@صادقة عليها....
إعانة للمعهد التقني لتربية احليوانات........................................
مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة ا@ركزية - ا@ؤتمرات و ا@لتقيات......................................
اإلدارة ا@ـركزيـة - نـفـقـات تسـيـيـر مكـاتب تـمـثـيل هـيئـة األ© ا@ـتـحدة
لــلـتـغــذيـة والــفالحـة وهــيـئــة مـكــافـحـة اجلــراد الـصــحـراوي بــا@ـنــطـقـة
الغربية................................................................................

مجموع القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة ا@ركـزيـة - ا@نح - تـعـويضـات الـتدريب - الـرواتب ا@ـسبـقة -
نفقات التكوين.....................................................................
مجموع القسم الثالث

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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500.000

4.000.000

6.000.000

80.000.000

166.181.000.000

10.000.000

383.640.000

692.674.000

44.449.000.000

211.806.814.000

500.000.000

500.000.000

212.321.459.000

217.901.499.000

4.273.397.000

3.959.396.000

490.926.000

8.723.719.000

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

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

اإلدارة ا@ركزية - األسواق وا@عارض ..........................................
اإلدارة ا@ــركـزيـة - مــسـاهـمــة لـلــمـركـز الــوطـني لــلـتـلــقـيح االصــطـنـاعي
والتحس[ الوراثي...............................................................
اإلدارة ا@ركزية - اإلعالم واإلرشاد...............................................
إعانة حلديقة التسلية "الوئام ا@دني"...........................................
إعانة للديوان اجلزائري ا@هني للحبوب .......................................
إعانة للغرفة الوطنية للفالحة.....................................................
إعانة للمعهد الوطني لألبحاث الغابية.........................................
إعانة للمعهد الوطني اجلزائري لألبحاث الزراعية.........................
إعانة للديوان الوطني ا@هني للحليب..........................................
مجموع القسم الرابع

القسم السادسالقسم السادس
النشاط االجتماعي - ا@ساعدة والتضامنالنشاط االجتماعي - ا@ساعدة والتضامن

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

الفرع  اجلزئي الثانيالفرع  اجلزئي الثاني
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولةا@صالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط........
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة -  التعويضات وا@نح اخملتلفة.....
pا@ـصــالح الالمــركــزيـة الــتـابــعــة لـلــدولــة -  ا@ـســتــخـدمــون ا@ــتـعــاقـدون
الـــــــرواتـبp مـــــــنح ذات طـــــــابـع عـــــــائـــــــلـي واشـــــــتـــــــراكـــــــات الـــــــضـــــــمــــــان
االجتماعي............................................................................

مجموع القسم األول

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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1.700.000

11.500.000

13.200.000

215.000.000

1.152.000

2.058.197.000

157.200.000

2.431.549.000

76.254.000

74.967.000

62.895.000

106.000.000

4.655.000

77.680.000

3.500.000

480.000

406.431.000

38.201.000

38.201.000

11.613.100.000

11.613.100.000

229.514.599.000

11 - 32

12 - 32

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

القسم الثانيالقسم الثاني
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل...............
ا@ـــصـــالح الـالمــركـــزيــة الـــتـــابــعـــة لــلـــدولـــة - مــعـــاش اخلــدمـــة واألضــرار
اجلسدية...............................................................................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - ا@نح العائلية........................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - ا@نح االختيارية.....................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي................
ا@ــــصـــالح الالمـــركـــزيــــة الـــتـــابـــعـــة لـــلـــدولـــة - ا@ــــســـاهـــمـــة في اخلـــدمـــات
االجتماعية...........................................................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات......................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث.....................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم.................................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف ا@لحقة...................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة.................................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات..................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - اإليجار.................................
ا@ـصـالح الالمـركـزيـة الـتـابـعـة لـلـدولـة - الـنـفـقـات الـقـضـائـيـة - نـفـقات
اخلبرة - التعويضات ا@ترتبة على الدولة.................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة ا@باني.......................
مجموع  القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث
مجموع الفرع  اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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86.043.000

167.139.000

16.602.000

269.784.000

9.200.000

9.200.000

2.726.000

50.000

63.297.000

3.254.000

69.327.000

9.360.000

1.836.000

3.347.000

95.850.000

212.000

96.639.000

1.500.000

10.000

208.754.000

01 - 31

02 - 31

03 - 31

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

07 - 34

90 - 34

97 - 34

الفرع الثانيالفرع الثاني
ا@ديرية العامة للغاباتا@ديرية العامة للغابات
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
ا@صالح ا@ركزيةا@صالح ا@ركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل
ا@ديرية العامة للغابات - الراتب الرئيسي للنشاط.......................
ا@ديرية العامة للغابات -  التعويضات  وا@نح اخملتلفة...................
ا@ـديريـة الـعـامـة للـغـابـات - ا@سـتـخـدمـون ا@تـعـاقـدونp الـرواتبp منح
ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.......................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

ا@ديرية العامة للغابات - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية.............
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

ا@ديرية العامة للغابات - ا@نح العائلية........................................

ا@ديرية العامة للغابات - ا@نح االختيارية....................................
ا@ديرية العامة للغابات - الضمان االجتماعي...............................
ا@ديرية العامة للغابات - ا@ساهمة في اخلدمات  االجتماعية...........

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

ا@ديرية العامة للغابات - تسديد النفقات.....................................
ا@ديرية العامة للغابات - األدوات واألثاث....................................
ا@ديرية العامة للغابات - اللوازم................................................
ا@ديرية العامة للغابات - التكاليف ا@لحقة..................................
ا@ديرية العامة للغابات - األلبسة................................................
ا@ديرية العامة للغابات - ألبسة ا@وظف[ التقني[.......................
ا@ديرية العامة للغابات - حظيرة السيارات.................................
ا@ـديــريـة الــعـامـة لــلـغــابـات - الـنــفـقــات الـقـضــائـيــة - نـفـقــات اخلـبـرة -
التعويضات ا@ترتبة على الدولة..............................................

مجموع القسم الرابع

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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4.619.000

4.000.000

8.619.000

1.500.000

5.334.000

6.834.000

572.518.000

12.033.000

12.033.000

1.000.000

1.000.000

13.033.000

585.551.000

2.846.975.000

5.497.151.000

442.937.000

8.787.063.000

01 - 35

02 - 35

01 - 37

03 - 37

01 - 43

01 - 44

11 - 31

12 - 31

13 - 31

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

ا@ديرية العامة للغابات - صيانة ا@باني.......................................
ا@ديرية العامة للغابات - مكافحة احلشرات ا@ضرة بالغابات..........
مجموع القسم اخلامس

القسم السابع القسم السابع 
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

ا@ديرية العامة للغابات - ا@ؤتمرات وا@لتقيات............................

ا@ديرية العامة للغابات - مكافحة احلرائق - ا@راقبة.....................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

ا@ـديــريـة الـعـامــة لـلـغـابـات - ا@ــنح - تـعـويـضــات الـتـدريب - الـرواتب
ا@سبقة - نفقات التكوين.......................................................
مجموع القسم الثالث

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

ا@ديرية العامة للغابات - اإلعالم واإلرشاد....................................
مجموع  القسم الرابع
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع  اجلزئي الثانيالفرع  اجلزئي الثاني
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولةا@صالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل
ا@صالح الالمركزية للغابات - الراتب الرئيسي للنشاط................
ا@صالح الالمركزية للغابات -  التعويضات وا@نح اخملتلفة..............
pالرواتب pا@ـصـالح الالمـركـزية لـلـغـابات -  ا@ـسـتـخـدمون ا@ـتـعـاقـدون
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.................

مجموع القسم األول

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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2.247.000

22.361.000

24.608.000

167.660.000

670.000

2.086.330.000

63.801.000

2.318.461.000

55.271.000

35.660.000

35.725.000

64.900.000

5.753.000

71.320.000

2.385.000

480.000

271.494.000

53.966.000

317.313.000

371.279.000

510.360.000

510.360.000

12.283.265.000

12.283.265.000

12.868.816.000

242.383.415.000

11 - 32

12 - 32

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

12 - 35

11 - 37

القسم الثانيالقسم الثاني
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

ا@صالح الالمركزية للغابات - ريوع حوادث العمل.........................
ا@صالح الالمركزية للغابات - معاش اخلدمة  و األضرار اجلسدية.....
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

ا@صالح الالمركزية للغابات - ا@نح العائلية.................................
ا@صالح الالمركزية للغابات - ا@نح االختيارية..............................
ا@صالح الالمركزية للغابات - الضمان االجتماعي.........................
ا@صالح الالمركزية للغابات - ا@ساهمة  في اخلدمات  االجتماعية....

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

ا@صالح الالمركزية للغابات - تسديد النفقات...............................
ا@صالح الالمركزية للغابات - األدوات واألثاث..............................
ا@صالح الالمركزية للغابات - اللوازم..........................................
ا@صالح الالمركزية للغابات  - التكاليف ا@لحقة...........................
ا@صالح الالمركزية للغابات - األلبسة..........................................
ا@صالح الالمركزية للغابات - حظيرة السيارات...........................
ا@صالح الالمركزية للغابات - اإليجار..........................................
ا@ـصالح الالمركـزية للـغابات - الـنفـقات القـضائيـة - نفقـات اخلبرة -
التعويضات ا@ترتبة على الدولة..............................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

ا@صالح الالمركزية للغابات - صيانة ا@باني.................................
ا@صالح الالمركزية للغابات - صيانة الغابات ..............................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
 النفقات اخملتلفة النفقات اخملتلفة

ا@صالح الالمركزية للغابات - مكافحة حرائق الغابات ..................
مجموع القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث
مجموع  الفرع اجلزئي  الثاني
مجموع  الفرع  الثاني

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

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفـيـذي  تـنـفـيـذي رقم رقم 12 -  - 48  م مـؤرؤرّخ في خ في 13  رب  ربـيع األوليع األول
عــــام ام 1433 ا@ ا@ــــوافق وافق 6  ف فــــبــــــرايرايــــر سر ســــــنــــة ة p2012 يـــتـــضــمن يـــتـــضــمن
تــــوزيع االعــــتــــمــــادات اخملــــصــــصــــة لــــوزيــــر األشــــغــــالتــــوزيع االعــــتــــمــــادات اخملــــصــــصــــة لــــوزيــــر األشــــغــــال
الـعمـوميـة مـن مـيـــزانيـة التـسيـير |ـوجــب قانونالـعمـوميـة مـن مـيـــزانيـة التـسيـير |ـوجــب قانون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا@الية لسنة ا@الية لسنة 2012.
pإنّ الوزير األول

pبناء على تقرير وزير ا@الية -
- وبـناء على الـدستـورp ال سيمـا ا@ادتان 85-3 و125

p(الفقرة 2 ) منه
- و|قتضى القانون رقم 84-17 ا@ؤرخ في 8 شوال
عـام 1404 ا@ـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 وا@ـتـعـلق بـقـوانـ[

pا@عدل وا@تمم pا@الية
- و|ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 11 - 16 ا@ــــؤرّخ في 3
صفر عام 1433 ا@وافق 28 ديسمبر  سنة 2011 وا@تضمّن

p2012 قانون ا@اليّة لسنة
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول ا@لحقاجلدول ا@لحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير األشغال العمومية لسنة  اخملصصة لوزير األشغال العمومية لسنة 2012
من ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل باب

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

ا@ـادة األولى :  ا@ـادة األولى :  تـــوزع االعــتـمـــادات ا@ــقــدر مــبــلــغــهـا
بـاثـني عـشـر مـلـيـارا وثـالثـمـائـة واثـنـ[ وأربـعـ[ مـلـيـونا
واثـــــــنــــــ[ وعـــــــشــــــريـن  ألف ديـــــــنــــــار (12.342.022.000 دج)
واخملـــصـــصــة لـــوزيـــر األشــغـــال الـــعــمـــومـــيـــة من مــيـــزانـــيــة
التسيير |وجب قانون ا@الية لسنة p2012 طبقا للجدول

ا@لحق بهذا ا@رسوم.

ا@ــــادة ا@ــــادة 2 :  : يـــكــــلـف وزيـــــر ا@ـــالــــيـــــة ووزيــــر األشــــغـــال
الـعــمـومــيـةp كل فــيـمــا يـخــصــهp بـتــنـفــيـــذ هـــــذا ا@ـرســوم
الذي ينــشر في اجلريـدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة

الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائر في 13 ربيع األول عام 1433 ا@وافق
6 فبراير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول

اإلدارة ا@ركزيةاإلدارة ا@ركزية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

ا@صالح ا@ركزيةا@صالح ا@ركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح

القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل

اإلدارة ا@ركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................

اإلدارة ا@ركزية - التعويضات وا@نح اخملتلفة ...........................

اإلدارة ا@ـركـزيـة - ا@ـســتـخـدمـون ا@ـتــعـاقـدونp الـرواتبp مـنح ذات

طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................

مجموع القسم األول

141.100.000

238.503.000

45.750.000

425.353.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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30.000

550.000

580.000

2.115.000

45.000

95.052.000

6.285.000

103.497.000

26.250.000

4.000.000

5.407.000

19.055.000

320.000

2.000.000

500.000

4.000

57.536.000

9.261.000

9.261.000

226.272.000

226.272.000

10.000.000

10.000.000

832.499.000

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

24 - 36

03 - 37

القسم الثانيالقسم الثاني
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

اإلدارة ا@ركزية - ريوع حوادث العمل..........................................
اإلدارة ا@ركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية........................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة ا@ركزية - ا@نح العائلية...................................................

اإلدارة ا@ركزية - ا@نح االختيارية...............................................
اإلدارة ا@ركزية - الضمان االجتماعي..........................................
اإلدارة ا@ركزية - ا@ساهمة في اخلدمات االجتماعية.......................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

اإلدارة ا@ركزية - تسديد النفقات...............................................
اإلدارة ا@ركزية - األدوات و األثاث..............................................
اإلدارة ا@ركزية - اللوازم...........................................................
اإلدارة ا@ركزية - التكاليف ا@لحقة.............................................
اإلدارة ا@ركزية - األلبسة...........................................................
اإلدارة ا@ركزية - حظيرة السيارات............................................
اإلدارة ا@ركزية - اإليجار...........................................................
اإلدارة ا@ركزيـة - النفقـات القضائـية - نفقـات اخلبرة - التـعويضات
ا@ترتبة على الدولة...............................................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة ا@ركزية - صيانة ا@باني ومنشآتها التقنية........................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للديوان الوطني لإلشارة البحرية.......................................
مجموع القسم السادس

القسم السابع القسم السابع 
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة ا@ركزية - ا@ؤتمرات وا@لتقيات ......................................
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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27.000.000

27.000.000

590.000

590.000

27.590.000

860.089.000

2.370.000.000

4.518.482.000

710.000.000

7.598.482.000

8.720.000

19.100.000

27.820.000

01 - 43

01 - 44

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة ا@ركـزيـة - ا@نح - تـعـويضـات الـتدريب - الـرواتب ا@ـسبـقة -
نفقات التكوين.....................................................................
مجموع القسم الثالث

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

اإلدارة ا@ـركـزيــة - ا@ـسـاهــمـة واالشـتــراك في الـهـيــئـات الـدولــيـة غـيـر
احلكومية..............................................................................
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفـيـذي  تـنـفـيـذي رقم رقم 12 -  - 49  م مـؤرؤرّخ في خ في 13  رب  ربـيع األوليع األول
عــــام ام 1433 ا@ ا@ــــوافق وافق 6  ف فــــبــــــرايرايــــر سر ســــــنــــة ة p p2012 يـــتـــضــمنيـــتـــضــمن
تـــوزيـع االعـــتــمـــادات اخملـــصـــصـــة لـــوزيـــر الـــتـــضـــامنتـــوزيـع االعـــتــمـــادات اخملـــصـــصـــة لـــوزيـــر الـــتـــضـــامن
الوطـني واألسرة مـن مــيــزانـية الـتسـييـر |ـوجـبالوطـني واألسرة مـن مــيــزانـية الـتسـييـر |ـوجـب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــقانون ا@الية لسنة قانون ا@الية لسنة 2012.
pإنّ الوزير األول

pبناء على تقرير وزير ا@الية -
- وبـناء على الـدستـورp ال سيمـا ا@ادتان 85-3 و125

p(الفقرة 2 ) منه
- و|قتضى القانون رقم 84-17 ا@ؤرخ في 8 شوال
عـام 1404 ا@ـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 وا@ـتـعـلق بـقـوانـ[

pا@عدل وا@تمم pا@الية
- و|ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 11 - 16 ا@ــــؤرّخ في 3
صفر عام 1433 ا@وافق 28 ديسمبر  سنة 2011 وا@تضمّن

p2012 قانون ا@اليّة لسنة
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول ا@لحقاجلدول ا@لحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير التضامن الوطني واألسرة لسنة  اخملصصة لوزير التضامن الوطني واألسرة لسنة 2012

من ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل باب

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

ا@ـادة األولى :  ا@ـادة األولى :  تـــوزع االعــتـمـــادات ا@ــقــدر مــبــلــغــهـا
|ـائة وخمسة وسـت[ مليـارا وثما�ائة وخـمسة وأربع[
مــــلـــــيــــونــــا وثـالثــــمـــــائــــة وســــبـــــعــــة وعــــشـــــرين ألـف ديــــنــــار
(165.845.327.00 دج) واخملــــــصــــــصــــــة لــــــوزيــــــر الــــــتــــــضــــــامن
الـوطـني واألسـرة من مـيـزانــيـة الـتـسـيـيـر |ـوجب قـانـون

ا@الية لسنة p2012 طبقا للجدول ا@لحق بهذا ا@رسوم.

ا@ــادة ا@ــادة 2 :  : يـــكـــلـف وزيـــر ا@ـــالــيـــة ووزيـــر الــتـــضــامن
الـــوطــني واألســـرةp كل فـــيـــمــا يـــخــصـــهp بــتـــنـــفــيـــــذ هـــــذا
ا@ـرسـوم الذي ينــشـر في اجلريدة الرّسـميّة  للـجمهوريّة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائر في 13 ربيع األول عام 1433 ا@وافق
6 فبراير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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03 - 31
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ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل

اإلدارة ا@ركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................

اإلدارة ا@ركزية - التعويضات وا@نح اخملتلفة............................

اإلدارة ا@ـركـزيـة - ا@ـســتـخـدمـون ا@ـتــعـاقـدونp الـرواتبp مـنح ذات

طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................

مجموع القسم األول
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229.903.000
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400.559.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعـانـة لـلـمـركـز الـوطـني السـتـقـبـال الـفـتـيـات والـنـسـاء ضحـايـا الـعـنف
ومن هن في وضع صعب ببوسماعيل........................................
إعانة للمركز الوطني للتكوين ا@هني للمعوق[ جسديا بخميستي .
إعــانـة لــلـمـركــز الـوطـنـي لـتـكــوين الـعــمـال ا@ـتــخـصـصــ[ في الـطــفـولـة
وا@راهقة وا@ساعدة االجتماعية ببئر خادم................................
إعـانـة لـلـمـركـز الـوطـني لـتـكـوين الـعـمـال ا@ـتـخـصـصـ[ فـي مـؤسـسات
ا@عوق[ بقسنطينة...............................................................
إعانات للمؤسسات ا@تخصصة...................................................
إعانة @ؤسسة دار الرحمة ببئر خادم............................................
إعانة @ؤسسة دار الرحمة بقسنطينة...........................................
إعانة @ؤسسة دار الرحمة بوهران...............................................
إعانة @صلحة ا@ساعدة االجتماعية االستعجالية ا@تنقلة بباتنة.......
إعـانـة لـلـمـركـز الـوطـني السـتـقـبـال الـفـتـيـات والـنـسـاء ضحـايـا الـعـنف
ومن هن في وضع صعب |ستغا¨............................................
إعانة لـلمركـز الوطني للـدراسات وا@عـلومات والتـوثيق حول األسرة
وا@رأة والطفولة...................................................................
مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة ا@ركزية - ا@ؤتمرات وا@لتقيات.......................................

اإلدارة ا@ركزية - نفقات تسيير اللجنة الوطنية للتضامن.............

اإلدارة ا@ركزية - نفقات تسيير اجمللس الوطني لألسرة وا@رأة.......
اإلدارة ا@ركزية - نفقات التوثيق التقني والطباعة.......................
اإلدارة ا@ــــركــزيــة - بــرنــامـج دعـم مـــحـــاربــة الــفــقــر واإلقــصــاء بــواليــة
سوق أهراسp بلدية سيدي فرج...............................................

مجموع القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة ا@ـركزية - ا@نح - تـعويضـات التدريب - الرواتــب ا@ـسبقة -
نفقات التكوين.....................................................................

مجموع القسم الثالث

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )
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11.230.000.000

36.000.000.000

47.230.000.000

357.812.000

230.000.000

87.954.200.000

500.000.000

89.042.012.000

136.292.012.000

149.602.156.000

746.659.000

1.028.473.000

81.703.000

1.856.835.000

20.000

1.270.000

1.290.000
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05 - 44

02 - 46

03 - 46

05 - 46

09 - 46

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

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

مـــنــاصب الــشــغل االنـــتــظــاريــة - جــهــاز اإلدمــاج االجــتـــمــاعي لــلــشــبــاب
حاملي الشهادات...................................................................
مناصب الشغل االنتظارية - جهاز نشاطات اإلدماج االجتماعي........

مجموع القسم الرابع

القسم السادسالقسم السادس
النشاط االجتماعي - ا@ساعدة والتضامنالنشاط االجتماعي - ا@ساعدة والتضامن

اإلدارة ا@ركزية - تشجيع للجمعيات ذات الطابع االجتماعي...........
اإلدارة ا@ــركــزيـــة - نــفــقــات نــقل ا@ــكــفـــوفــ[ ومــرافــقــيــهم واألشــخــاص
مــعـدومي الــدخل الــذين يــعـانــون من إعــاقـة ســمــعـــيــة أو حـركــيـة أو
ذهنية أو مرض مستعص ترتب عنه عجز جسدي ......................
اإلدارة ا@ركزية - ا@ساهمة في وكالة التنمية االجتماعية...............
تــخـصـيص لــفـائــدة صـنـدوق الــتـضـامـن الـوطـني لــوضع حـيــز الـتـنــفـيـذ
ميثاق السلم وا@صاحلة الوطنية..............................................

مجموع  القسم السادس
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع  اجلزئي الثانيالفرع  اجلزئي الثاني
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولةا@صالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط........
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات وا@نح اخملتلفة......
pا@ـصــالح الالمــركــزيـة الــتـابــعــة لـلــدولــة -  ا@ـســتــخـدمــون ا@ــتـعــاقـدون
الرواتبp منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي ..

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل................
ا@ـــصـــالح الالمـــركـــزيــة الـــتـــابـــعــة لـــلـــدولـــة - مــعـــاش اخلـــدمـــة واألضــرار
اجلسدية ..............................................................................
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25.350.000

2.630.784.000

25.391.000

2.681.525.000

20.965.000

7.000.000

15.450.000

24.200.000

900.000

6.480.000

1.850.000

240.000

77.085.000

11.576.000

11.576.000

4.628.311.000

190.860.000

11.424.000.000

11.614.860.000

11.614.860.000

16.243.171.000

165.845.327.000

165.845.327.000
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ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث.....................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم.................................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف ا@لحقة...................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة.................................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات..................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - اإليجار.................................
ا@ـصـالح الالمـركـزيـة الـتـابـعـة لـلـدولـة - الـنـفـقـات الـقـضـائـيـة - نـفـقات
اخلبرة - التعويضات ا@ترتبة على الدولة.................................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة
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القسم السادسالقسم السادس
النشاط االجتماعي - ا@ساعدة والتضامنالنشاط االجتماعي - ا@ساعدة والتضامن

ا@ــصـالح الـالمـركــزيـة الــتـابــعــة لـلــدولـة - األطــفـال ا@ــســعـفــون وحـمــايـة
الطفولة ..............................................................................
ا@ــصــالح الـالمــركــزيــة الــتــابــعــة لــلـــدولــة - ا@ــعــاشــات وا@ــنح ا@ــدفــوعــة
للمعوق[ بنسبة %100..........................................................
مجموع  القسم السادس
مجموع  العنوان الرابع
مجموع  الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التضامن الوطني واألسرة.......مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التضامن الوطني واألسرة.......
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفـيـذي  تـنـفـيـذي رقم رقم 12 -  - 50  م مـؤرؤرّخ في خ في 13  رب  ربـيع األوليع األول
عــــام ام 1433 ا@ ا@ــــوافق وافق 6  ف فــــبــــــرايرايــــر سر ســــــنــــة ة p2012 يـــتـــضــمن يـــتـــضــمن
تـوزيع االعـتــمـادات اخملـصــصـة لـوزيـرة الــثـقـافـة مـنتـوزيع االعـتــمـادات اخملـصــصـة لـوزيـرة الــثـقـافـة مـن
مــيـــزانـيـة الـتـســيـيـر |ــوجـب قـانـون ا@ـالـيـة لـسـنـةمــيـــزانـيـة الـتـســيـيـر |ــوجـب قـانـون ا@ـالـيـة لـسـنـة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2012.
pإنّ الوزير األول

pبناء على تقرير وزير ا@الية -
- وبـناء على الـدستـورp ال سيمـا ا@ادتان 85-3 و125

p(الفقرة 2 ) منه
- و|قتضى القانون رقم 84-17 ا@ؤرخ في 8 شوال
عـام 1404 ا@ـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 وا@ـتـعـلق بـقـوانـ[

pا@عدل وا@تمم pا@الية
- و|ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 11 - 16 ا@ــــؤرّخ في 3
صفر عام 1433 ا@وافق 28 ديسمبر  سنة 2011 وا@تضمّن

p2012 قانون ا@اليّة لسنة
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول ا@لحقاجلدول ا@لحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزيرة الثقافة لسنة  اخملصصة لوزيرة الثقافة لسنة 2012

من ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل باب

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

ا@ـادة األولى :  ا@ـادة األولى :  تـــوزع االعــتـمـــادات ا@ــقــدر مــبــلــغــهـا
بــتـســعـة عـشــر مـلــيـارا وسـتــمـائــة وثـمـانــيـة عــشـر مـلــيـونـا
وخـــــمــــــســـــة وتــــــســـــعــــــ[ ألف ديــــــنـــــار (19.618.095.000 دج)
واخملصصة لوزيرة الثقافة من ميزانية التسيير |وجب
قـانــون ا@ــالــيـة لــســنـة p2012 طـبــقــا لـلــجــدول ا@ـلــحق بــهـذا

ا@رسوم.

ا@ادة  ا@ادة  2 :  : يكـلف وزيـر ا@ـالـيـة ووزيـرة الـثقـافةp كل
فيـمـا يـخـصــهp بـتنـفـيـــذ هــــذا ا@رســوم الـذي يـنـــشر في
اجلـريـدة الــرّسـمـيّـة لـلـجـمـهـوريّــة اجلـزائـريّـة الـدّ�ـقـراطـيّـة

الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائر في 13 ربيع األول عام 1433 ا@وافق
6 فبراير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول

فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

ا@صالح ا@ركزيةا@صالح ا@ركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح

القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل

اإلدارة ا@ركزية ـ الراتب الرئيسي للنشاط..............................

اإلدارة ا@ركزية - التعويضات وا@نح اخملتلفة............................

اإلدارة ا@ـركـزيـة - ا@ـســتـخـدمـون ا@ـتــعـاقـدونp الـرواتبp مـنح ذات

طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................

مجموع القسم األول

184.188.000

138.321.000

53.000.000

375.509.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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42.000

2.140.000

2.182.000

5.000.000

94.000

80.287.000

7.744.000

93.125.000

56.000.000

7.000.000

5.000.000

36.518.000

500.000

7.500.000

1.865.000

10.000

114.393.000

30.319.000

30.319.000

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

القسم الثانيالقسم الثاني
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

اإلدارة ا@ركزية - ريوع حوادث العمل..........................................
اإلدارة ا@ركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية........................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة ا@ركزية - ا@نح  العائلية..................................................

اإلدارة ا@ركزية - ا@نح االختيارية...............................................
اإلدارة ا@ركزية - الضمان االجتماعي..........................................
اإلدارة ا@ركزية - ا@ساهمة في اخلدمات االجتماعية.......................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

اإلدارة ا@ركزية - تسديد النفقات................................................
اإلدارة ا@ركزية - األدوات واألثاث...............................................
اإلدارة ا@ركزية - اللوازم...........................................................
اإلدارة ا@ركزية - التكاليف ا@لحقة.............................................
اإلدارة ا@ركزية ـ  األلبسة..........................................................
اإلدارة ا@ركزية - حظيرة السيارات............................................
اإلدارة ا@ركزية - اإليجار...........................................................
اإلدارة ا@ركزيـة - النفقـات القضائـية - نفقـات اخلبرة - التـعويضات
ا@ترتبة على الدولة...............................................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة ا@ركزية - صيانة ا@باني..................................................
مجموع القسم اخلامس

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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638.643.000

338.958.000

150.000.000

552.923.000

119.917.000

300.637.000

133.622.000

795.104.000

1.459.000.000

133.000.000

35.803.000

63.050.000

40.404.000

3.200.000.000

56.200.000

56.200.000

56.200.000

81.000.000

39.000.000

75.000.000

8.324.661.000

200.000.000

5.200.000.000

7.200.000

5.407.200.000

14.347.389.000

30.000.000

45.000.000

75.000.000

01 - 36

02 - 36

03 - 36

05 - 36

06 - 36

08 - 36

09 - 36

10 - 36

11 - 36

12 - 36

14 - 36

15 - 36

17 - 36

19 - 36

20 - 36

21 - 36

22 - 36

23 - 36

24 - 36

25 - 36

01 - 37

04 - 37

15 - 37

01 - 43

04 - 43

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانات للمعهد الوطني العالي وا@عاهد اجلهوية للتكوين ا@وسيقي..
إعانة للمكتبة الوطنية للجزائر..................................................
إعانة للمعهد العالي @هن فنون العرض والسمعي البصري..............
إعانات للمدرسة العليا وا@دارس اجلهوية للفنون اجلميلة...............
إعانة لقصر الثقافة...................................................................
إعانة لديوان احلظيرة الوطنية باألهقار.......................................
إعانة لديوان احلظيرة الوطنية بالطاسيلي...................................
إعانات للمتاحف الوطنية..........................................................
إعانات لدور الثقافة..................................................................
إعانات للمؤسسات السينماتوغرافية..........................................
إعانة لديوان حماية وادي ميزاب وترقيته...................................
إعانة @ركز الثقافة والفنون لقصر الرياس...................................
إعانة للمركز الوطني للمخطوطات.............................................
إعانة @كتبة ا@طالعة العمومية....................................................
إعانة لديوان احلظيرة الثقافية لتوات قورارة تدلكلت...................
إعانة لديوان احلظيرة الثقافية لألطلس الصحراوي.......................
إعانة لديوان احلظيرة الثقافية لتندوف.......................................
إعانة للمركز الوطني للكتاب.....................................................
إعانة لـلمدرسـة الوطـنية حلـفظ وترمـيم األمالك الثقـافية ................
إعانة للوكالة الوطنية للقطاعات احملفوظة....................................
مجموع القسم السادس

القسم السابع القسم السابع 
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة ا@ركزية - ا@ؤتمرات و ا@لتقيات......................................

اإلدارة ا@ركزية - تنظيم التظاهرات الثقافية والسينماتوغرافية ..
اإلدارة ا@ركزية - جائزة رئيس اجلمهورية "علي معاشي"...............
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة ا@ركـزيـة - ا@نح - تـعـويضـات الـتدريب - الـرواتب ا@ـسبـقة -
نفقات التكوين.....................................................................
اإلدارة ا@ركزية - تشجيع اجلمعيات ذات الطابع الثقافي................

مجموع القسم الثالث

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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1.000.000.000

12.000.000

425.000.000

120.000.000

59.000.000

350.000.000

100.000.000

465.000.000

149.000.000

100.000.000

50.000.000

230.000.000

100.000.000

3.160.000.000

3.235.000.000

17.582.389.000

622.339.000

479.981.000

184.500.000

1.286.820.000

06 - 44

10 - 44

12 - 44

13 - 44

14 - 44

15 - 44

16 - 44

22 - 44

23 - 44

24 - 44

25 - 44

26 - 44

27 - 44

11 - 31

12 - 31

13 - 31

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

اإلدارة ا@ـركــزيـة - ا@ساهمة في النشاطات ا@سرحية...................
اإلدارة ا@ـركــزيـة - ا@ساهمة في مجـالت : الثقافــــة وأمــال وألوان.
اإلدارة ا@ـركــزيـة - ا@سـاهمة في ا@ركز الوطني للبحوث في عصور
ماقبل التاريخ وفي علم اإلنسان والتاريخ.................................
اإلدارة ا@ـركــزيـة - ا@ساهمة في البالي  الوطني..........................
اإلدارة ا@ـركــزيـة - ا@ساهمة في اجلوق الوطني............................
اإلدارة ا@ـركــزيـة - ا@ساهمة في الديوان الوطني لإلعالم والثقافة..
اإلدارة ا@ركزية - ا@ساهمة في ديوان رياض الفتح........................
اإلدارة ا@ـــركــــزيــة - الــديــوان الــوطــني لــتــســيــيــر واســتــغالل األمالك
الثقافية احملمية....................................................................
اإلدارة ا@ـركــزيـة - مساهمة في ا@ركز الوطني للبحث في علم اآلثار.
اإلدارة ا@ـــركــــزيـــة - مــســاهــمـة لــلــوكــالــة الــوطــنـيــة لــتــســيــيــر وإجنـاز
ا@شاريع الكبرى للثقافة........................................................
اإلدارة ا@ـركــزيـة - مساهمة للمجمع الوطني للموسيقى األندلسية.
اإلدارة ا@ـركــزيـة - مساهمة للوكالة الوطنية لإلشعاع الثقافي ......
اإلدارة ا@ــــركـــــزيــــة - مــــســـاهـــمـــة لـــلـــديـــوان الـــوطــــني حلـــقـــوق ا@ـــؤلف
واحلقوق اجملاورة...................................................................
مجموع  القسم الرابع
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع  اجلزئي األول

الفرع  اجلزئي الثانيالفرع  اجلزئي الثاني
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولةا@صالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط........
ا@ــــصـــالـح الالمــــركــــزيــــة الـــتــــابــــعــــة لــــلـــدولــــة -  الــــتــــعــــويــــضـــات وا@ــــنح
اخملتلفة................................................................................
pا@ـصــالح الالمــركــزيـة الــتـابــعــة لـلــدولــة -  ا@ـســتــخـدمــون ا@ــتـعــاقـدون
الـــــــرواتـبp مـــــــنح ذات طـــــــابـع عـــــــائـــــــلـي واشـــــــتـــــــراكـــــــات الـــــــضـــــــمــــــان
االجتماعي............................................................................

مجموع القسم األول

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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17.000.000

220.000

274.450.000

22.000.000

313.670.000

50.000.000

30.000.000

15.000.000

40.000.000

1.000.000

20.000.000

5.000.000

1.000.000

162.000.000

23.216.000

23.216.000

250.000.000

250.000.000

2.035.706.000

2.035.706.000

19.618.095.000

19.618.095.000

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

12 - 37

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - ا@نح العائلية.........................

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - ا@نح االختيارية.....................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي................
ا@ــــصـــالح الالمـــركـــزيــــة الـــتـــابـــعـــة لـــلـــدولـــة - ا@ــــســـاهـــمـــة في اخلـــدمـــات
االجتماعية...........................................................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات......................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث.....................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم.................................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف ا@لحقة...................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة.................................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات..................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - اإليجار.................................
ا@ـصـالح الالمـركـزيـة الـتـابـعـة لـلـدولـة - الـنـفـقـات الـقـضـائـيـة - نـفـقات
اخلبرة - التعويضات ا@ترتبة على الدولة.................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

ا@صالح الالمركزية  التابعة للدولة - صيانة ا@باني.......................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابع القسم السابع 
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - تنظيم التظاهرات الثقافية.....
مجموع  القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث
مجموع  الفرع اجلزئي الثاني
مجموع  الفرع األول

مجموع  االعتمادات اخملصصة لوزيرة الثقافة.............................مجموع  االعتمادات اخملصصة لوزيرة الثقافة..............................

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفـيـذي  تـنـفـيـذي رقم رقم 12 -  - 51  م مـؤرؤرّخ في خ في 13  رب  ربـيع األوليع األول
عــــام ام 1433 ا@ ا@ــــوافق وافق 6  ف فــــبــــــرايرايــــر سر ســــــنــــة ة p p2012 يـــتـــضــمنيـــتـــضــمن
تــوزيع االعــتـمـادات اخملــصـصــة لـوزيــر الـتــجـارة مـنتــوزيع االعــتـمـادات اخملــصـصــة لـوزيــر الـتــجـارة مـن
مــيـــزانـيـة الـتـســيـيـر |ــوجـب قـانـون ا@ـالـيـة لـسـنـةمــيـــزانـيـة الـتـســيـيـر |ــوجـب قـانـون ا@ـالـيـة لـسـنـة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2012.
pإنّ الوزير األول

pبناء على تقرير وزير ا@الية -
- وبـناء على الـدستـورp ال سيمـا ا@ادتان 85-3 و125

p(الفقرة 2 ) منه
- و|قتضى القانون رقم 84-17 ا@ؤرخ في 8 شوال
عـام 1404 ا@ـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 وا@ـتـعـلق بـقـوانـ[

pا@عدل وا@تمم pا@الية
- و|ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 11 - 16 ا@ــــؤرّخ في 3
صفر عام 1433 ا@وافق 28 ديسمبر  سنة 2011 وا@تضمّن

p2012 قانون ا@اليّة لسنة
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول ا@لحقاجلدول ا@لحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير التجارة لسنة  اخملصصة لوزير التجارة لسنة 2012

من ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل باب

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

ا@ـادة األولى :  ا@ـادة األولى :  تـــوزع االعــتـمـــادات ا@ــقــدر مــبــلــغــهـا
بـــاثـــنـــيـن وعـــشــــريـن مــلــيــارا ومــائـــة وتــســعــة وثــمــانــ[
مـــــلــــيـــــونــــا وســـــبــــعـــــمــــائـــــة وأربــــعـــــة وســــتـــــ[ ألف ديـــــنــــار
(22.189.764.000 دج) واخملــــصــــصــــة لـــــوزيــــر الــــتــــجــــارة من
p2012 مــيـزانــيــة الـتــســيـيــر |ـوجـب قـانــون ا@ـالــيــة لـســنـة

طبقا للجدول ا@لحق بهذا ا@رسوم.

ا@ـادة ا@ـادة 2 :  : يـكــلف وزيــر ا@ـالـيــة ووزيـر الـتـجـارةp كل
فــيــمــا يــخــصهp بــتــنــفـيــــذ هـــذا ا@ــرســـوم الــذي يــنـشــر في
اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة  لـلـجـمـهـوريّـة اجلـزائـريّـة الـدّ�ـقـراطـيّة

الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائر في 13 ربيع األول عام 1433 ا@وافق
6 فبراير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول

فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

ا@صالح ا@ركزيةا@صالح ا@ركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح

القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل

اإلدارة ا@ركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................

اإلدارة ا@ركزية - التعويضات وا@نح اخملتلفة...........................

اإلدارة ا@ـركــزيـة -ا@ـســتـخــدمـون ا@ــتـعــاقـدونp الــرواتبp مـنح ذات

طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................

مجموع القسم األول

270.000.000

306.207.000

38.625.000

614.832.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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210.000

600.000

810.000

4.900.000

250.000

155.802.000

11.000.000

171.952.000

52.850.000

4.293.000

25.250.000

56.400.000

576.000

15.000.000

7.000.000

1.400.000

10.000

162.779.000

53.000.000

53.000.000

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

06 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

القسم الثانيالقسم الثاني
ا@وظفون - ا@عاشات  وا@نحا@وظفون - ا@عاشات  وا@نح

اإلدارة ا@ركزية - ريوع حوادث العمل.........................................
اإلدارة ا@ركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية........................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة ا@ركزية - ا@نح  العائلية..................................................

اإلدارة ا@ركزية - ا@نح االختيارية...............................................
اإلدارة ا@ركزية - الضمان االجتماعي..........................................
اإلدارة ا@ركزية - ا@ساهمة في اخلدمات االجتماعية.......................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

اإلدارة ا@ركزية -  تسديد النفقات...............................................
اإلدارة ا@ركزية - األدوات واألثاث...............................................
اإلدارة ا@ركزية - اللوازم...........................................................
اإلدارة ا@ركزية - التكاليف ا@لحقة.............................................
اإلدارة ا@ركزية - األلبسة..........................................................

اإلدارة ا@ركزية - النفقات ا@رتبطة بإعداد وطبع ا@طويات.............
اإلدارة ا@ركزية - حظيرة السيارات............................................
اإلدارة ا@ركزية - اإليجار...........................................................
اإلدارة ا@ركزيـة - النفقـات القضائـية - نفقـات اخلبرة - التـعويضات
ا@ترتبة على الدولة ..............................................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة ا@ركزية - صيانة ا@باني..................................................
مجموع القسم اخلامس

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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150.000.000

440.000.000

590.000.000

11.000.000

30.000.000

50.000.000

32.000.000

20.000.000

143.000.000

1.736.373.000

86.000.000

86.000.000

63.000.000

40.000.000

30.000.000

133.000.000

01 - 36

09 - 36

02 - 37

03 - 37

04 - 37

07 - 37

08 - 37

01 - 43

01 - 44

03 - 44

05 - 44

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للوكالة الوطنية لترقية التجارة اخلارجية...........................
إعانة للمركز اجلزائري @راقبة النوعية والتوضيب والرزم............
مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة ا@ركزية - ا@ؤتمرات وا@لتقيات.......................................
اإلدارة ا@ـركـزية - الـنـفـقات ا@ـرتـبطـة بـانـضمـام اجلـزائـر إلى ا@نـظـمة
العا@ية للتجارة ...................................................................
اإلدارة ا@ركزية - الدراسات ......................................................
نفقات تسيير مجلس ا@نافسة....................................................
اإلدارة ا@ركزية - التكاليف ا@تعلقة بتدعيم برنامج اتفاق الشراكة..
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة ا@ركـزيـة - ا@نح - تـعـويضـات الـتدريب - الـرواتب ا@ـسبـقة -
نفقات التكوين.....................................................................
مجموع القسم الثالث

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

ا@ساهمة في الغرف اجلهوية للتجارة والصناعة............................

ا@ساهمة في الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة.........................
ا@ساهمة في اجلمعيات ذات ا@نفعة العمومية...............................
مجموع القسم الرابع

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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3.072.000.000

5.000.000.000

8.072.000.000

8.291.000.000

10.027.373.000

3.478.000.000

4.784.201.000

209.669.000

8.471.870.000

70.000

1.518.000

1.588.000

110.000.000

800.000

2.046.571.000

91.500.000

2.248.871.000

02 - 46

03 - 46

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

القسم السادسالقسم السادس
النشاط االجتماعي - ا@ساعدة والتضامنالنشاط االجتماعي - ا@ساعدة والتضامن

ا@ساهمة في صندوق تعويض نفقات النقل...................................
مسـاهـمـة الدولـة في تـثـبيت أسـعـار الـسـكر األبـيض والـزيت الـغذائي
العادي ا@كرر........................................................................
مجموع  القسم السادس
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
ا@ديريات الوالئية للتجارةا@ديريات الوالئية للتجارة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل
ا@ديريات الوالئية للتجارة - الراتب الرئيسي للنشاط.................
ا@ديريات الوالئية للتجارة - التعويضات وا@نح اخملتلفة................
pالـرواتب pا@ـديـريــات الـوالئـيـة لـلـتـجـارة - ا@ـســتـخـدمـون ا@ـتـعـاقـدون
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.................

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

ا@ديريات الوالئية للتجارة - ريوع حوادث العمل ........................
ا@ديريات الوالئية للتجارة  - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية.......
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

ا@ديريات الوالئية للتجارة - ا@نح العائلية..................................

ا@ديريات الوالئية للتجارة - ا@نح االختيارية..............................
ا@ديريات الوالئية للتجارة - الضمان االجتماعي..........................
ا@ديريات الوالئية للتجارة - ا@ساهمة في اخلدمات االجتماعية......
مجموع القسم الثالث

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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72.250.000

88.000.000

80.000.000

90.000.000

2.153.000

53.000.000

4.080.000

10.000

189.493.000

79.400.000

79.400.000

11.191.222.000

11.191.222.000

225.000.000

434.821.000

30.963.000

690.784.000

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

97 - 34

11 - 35

21 - 31

22 - 31

23 - 31

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

ا@ديريات الوالئية للتجارة -  تسديد النفقات..............................
ا@ديريات الوالئية للتجارة - األدوات واألثاث...............................
ا@ديريات الوالئية للتجارة - اللوازم...........................................
ا@ديريات الوالئية للتجارة - التكاليف ا@لحقة.............................
ا@ديريات الوالئية للتجارة - األلبسة..........................................
ا@ديريات الوالئية للتجارة - حظيرة السيارات............................
ا@ديريات الوالئية للتجارة - اإليجار..........................................
ا@ـديريـات الوالئـية لـلتـجارة - النـفقـات القـضائـية - نـفقـات اخلبرة -
التعويضات ا@ترتبة على الدولة.............................................

مجموع القسم الرابع 

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

ا@ديريات الوالئية للتجارة - صيانة ا@باني.................................
مجموع  القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
ا@ديريات اجلهوية للتجارةا@ديريات اجلهوية للتجارة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل
ا@ديريات اجلهوية للتجارة - الراتب الرئيسي للنشاط..................
ا@ديريات اجلهوية للتجارة - التعويضات وا@نح اخملتلفة.................
pالـرواتب pا@ـديـريـات اجلـهـويـة لـلـتـجـارة -  ا@ـسـتـخـدمـون ا@ـتـعـاقـدون
مـــــــــــــنــح ذات طـــــــــــــابـع عـــــــــــــائــــــــــــــلـي واشـــــــــــــتـــــــــــــراكــــــــــــــات الـــــــــــــضـــــــــــــمـــــــــــــان
االجتماعي............................................................................

مجموع القسم األول

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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15.000

15.000

7.000.000

160.000

167.967.000

9.000.000

184.127.000

12.500.000

20.000.000

15.000.000

21.000.000

373.000

6.635.000

1.300.000

10.000

76.818.000

19.425.000

19.425.000

971.169.000

971.169.000

22.189.764.000

22.189.764.000

21 - 32

21 - 33

22 - 33

23 - 33

24 - 33

21 - 34

22 - 34

23 - 34

24 - 34

25 - 34

92 - 34

94 - 34

98 - 34

21 - 35

القسم الثانيالقسم الثاني
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

ا@ديريات اجلهوية للتجارة - ريوع حوادث العمل .........................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

ا@ديريات اجلهوية للتجارة - ا@نح العائلية...................................

ا@ديريات اجلهوية للتجارة - ا@نح االختيارية...............................
ا@ديريات اجلهوية للتجارة - الضمان االجتماعي...........................
ا@ديريات اجلهوية للتجارة - ا@ساهمة في اخلدمات االجتماعية.......
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

ا@ديريات اجلهوية للتجارة -  تسديد النفقات...............................
ا@ديريات اجلهوية للتجارة - األدوات واألثاث...............................
ا@ديريات اجلهوية للتجارة - اللوازم...........................................
ا@ديريات اجلهوية للتجارة - التكاليف ا@لحقة..............................
ا@ديريات اجلهوية للتجارة - األلبسة...........................................
ا@ديريات اجلهوية للتجارة - حظيرة السيارات.............................
ا@ديريات اجلهوية للتجارة - اإليجار...........................................
ا@ديـريات اجلـهويـة لـلتـجارة - الـنـفقـات القـضائـيـة - نفـقات اخلـبرة -
التعويضات ا@ترتبة على الدولة..............................................

مجموع القسم الرابع 

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

ا@ديريات اجلهوية للتجارة - صيانة ا@باني .................................
مجموع القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثالث
مجموع  الفرع األول

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

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفـيـذي  تـنـفـيـذي رقم رقم 12 -  - 52  م مـؤرؤرّخ في خ في 13  رب  ربـيع األوليع األول
عــــام ام 1433 ا@ ا@ــــوافق وافق 6  ف فــــبــــــرايرايــــر سر ســــــنــــة ة p p2012 يـــتـــضــمنيـــتـــضــمن
توزيع االعـتمادات اخملـصصـة لوزير الـتعلـيم العاليتوزيع االعـتمادات اخملـصصـة لوزير الـتعلـيم العالي
والبـحث الـعلـمي مـن مــيــزانـيـة التـسـييـر |ـوجـبوالبـحث الـعلـمي مـن مــيــزانـيـة التـسـييـر |ـوجـب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــقانون ا@الية لسنة قانون ا@الية لسنة 2012.
pإنّ الوزير األول

pبناء على تقرير وزير ا@الية -
- وبـناء على الـدستـورp ال سيمـا ا@ادتان 85-3 و125

p(الفقرة 2 ) منه
- و|قتضى القانون رقم 84-17 ا@ؤرخ في 8 شوال
عـام 1404 ا@ـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 وا@ـتـعـلق بـقـوانـ[

pا@عدل وا@تمم pا@الية
- و|ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 11 - 16 ا@ــــؤرّخ في 3
صفر عام 1433 ا@وافق 28 ديسمبر  سنة 2011 وا@تضمّن

p2012 قانون ا@اليّة لسنة
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول ا@لحقاجلدول ا@لحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزيرالتعليم العالي والبحث العلمي لسنة  اخملصصة لوزيرالتعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2012

من ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل باب

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

ا@ـادة األولى :  ا@ـادة األولى :  تـــوزع االعــتـمـــادات ا@ــقــدر مــبــلــغــهـا
|ائتـ[ ووسبعـة وسبـع[ ملـيارا ومـائة وثالثة وسـبع[
مــــلـــــيــــونـــــا وتــــســـــعــــمـــــائــــة وثـــــمــــانـــــيــــة عـــــشــــر ألـف ديــــنــــار
(277.173.918.000 دج) واخملـصـصـة لـوزيـر الـتـعـلـيم الـعـالي
والـبـحث الـعــلـمي من مـيـزانـيـة الــتـسـيـيـر |ـوجب قـانـون

ا@الية لسنة p2012 طبقا للجدول ا@لحق بهذا ا@رسوم.

2 : : يــــكـــلـف وزيــــر ا@ــــالـــيـــــة ووزيـــر الــــتـــعــــلـــيم ا@ــادة ا@ــادة 
الــعــالي والــبــحث الــعــلــميp كل فــيــمـا يــخــصــهp بــتــنــفــيـــذ
هــــــذا ا@ــــرســــوم الــــذي يـــنـــــشــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســــمـــيّـــة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائر في 13 ربيع األول عام 1433 ا@وافق
6 فبراير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

الفرع األولالفرع األول
اإلدارة ا@ركزيةاإلدارة ا@ركزية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
ا@صالح ا@ركزيةا@صالح ا@ركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل
اإلدارة ا@ركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة ا@ركزية - التعويضات وا@نح اخملتلفة............................
اإلدارة ا@ـركـزيـة - ا@ـســتـخـدمـون ا@ـتــعـاقـدونp الـرواتبp مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

اإلدارة ا@ركزية - ريوع حوادث العمل.....................................
مجموع القسم الثاني

218.000.000

264.000.000

33.760.000

515.760.000

1.000.000

1.000.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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6.800.000

120.000

113.000.000

10.043.000

129.963.000

54.590.000

8.200.000

16.480.000

42.080.000

600.000

15.850.000

1.100.000

15.000

138.915.000

16.538.000

16.538.000

93.243.000.000

95.000.000

95.000.000

151.118.500.000

12.259.600.000

13.638.700.000

270.449.800.000

15.000.000

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

02 - 36

03 - 36

04 - 36

05 - 36

06 - 36

07 - 36

01 - 37

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة ا@ركزية - ا@نح العائلية...................................................

اإلدارة ا@ركزية - ا@نح االختيارية...............................................
اإلدارة ا@ركزية - الضمان االجتماعي..........................................
اإلدارة ا@ركزية - ا@ساهمة في اخلدمات االجتماعية.......................

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح
اإلدارة ا@ركزية - تسديد النفقات...............................................
اإلدارة ا@ركزية - األدوات واألثاث...............................................
اإلدارة ا@ركزية - اللوازم...........................................................
اإلدارة ا@ركزية - التكاليف ا@لحقة.............................................
اإلدارة ا@ركزية - األلبسة...........................................................
اإلدارة ا@ركزية - حظيرة السيارات............................................
اإلدارة ا@ركزية - اإليجار...........................................................
اإلدارة ا@ركزيـة - النفقـات القضائـية - نفقـات اخلبرة - التـعويضات
ا@ترتبة على الدولة...............................................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة ا@ركزية - صيانة ا@باني .................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للديوان الوطني للخدمات اجلامعية.....................................
إعانة للوكالة الوطنية من أجل تطور البحث الصحي ...................
إعانة للوكالة الوطنية من أجل  تطور البحث اجلامعي...................
إعانات للجامعات......................................................................
إعانات للمراكز اجلامعية............................................................
إعانات للمدارس الكبرى............................................................

مجموع القسم السادس
القسم السابع القسم السابع 
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة ا@ركزية - ا@ؤتمرات وا@لتقيات.......................................

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )
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6.000.000

5.600.000

301.300.000

327.900.000

271.579.876.000

600.000

11.000.000

400.000.000

411.600.000

42.000.000

278.967.000

357.200.000

256.640.000

288.609.000

363.627.000

40.000.000

173.000.000

1.046.504.000

439.394.000

1.220.802.000

494.560.000

5.001.303.000

5.412.903.000

276.992.779.000

276.992.779.000

05 - 37

07 - 37

08 - 37

02 - 43

03 - 43

04 - 43

01 - 44

02 - 44

03 - 44

04 - 44

05 - 44

06 - 44

07 - 44

09 - 44

10 - 44

12 - 44

13 - 44

14 - 44

اإلدارة ا@ركزية - مصـاريـف إجنـاز وطـباعة الـشـهـادات اجلامعية...
اإلدارة ا@ركزية - مصاريف سير اللجنة الوطنية لتقييم ا@ؤسسات
الــعــمــومـيــة ذات الــطــابع الــعــلـمـي والـثــقــافي وا@ــهــني وا@ــؤســسـات
األخرى للتعليم العالي ...........................................................
اإلدارة ا@ــركـزيــة - ا@ــســاهــمــة في بــرنــامج دعم الــســيــاســة الــقــطــاعــيـة
للتعليم العالي والبحث العلمي في اجلزائر...............................

مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

ا@ساهمة في تعميم النشاطات العلمية.......................................
تشجيع اجلمعيات الطالبية........................................................
اإلدارة ا@ـركزيــة - ا@ــنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين ..
مجموع القسم الثالث

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

ا@ساهمة في تكاليف ديوان ا@طبوعات اجلامعية...........................
مركز البحث في االقتصاد التطبيقي من أجل التنمية ..................
مركز البحث العلمي والتقني حول ا@ناطق اجلرداء.......................
مركز البحث العلمي والتقني في تطوير اللغة العربية .................
مــركـز الــبــحث الــعــلـمـي والـتــقــني في األنــتــروبـولــوجــيــا االجـتــمــاعــيـة
والثقافية.............................................................................
مركز البحث العلمي والتقني في التحليل الفيزيائي والكيميائي..
الوكالة الوطنية لتقو¥ نتائج األبحاث والتنمية التكنولوجية........
مركز البحث في البيوتكنولوجيا...............................................
مركز تنمية التكنولوجيات ا@تقدمة...........................................
مركز البحث في اإلعالم العلمي والتقني......................................
مركز تطوير الطاقات ا@تجددة...................................................
مركز البحث العلمي والتقني لإلحلام وا@راقبة.............................
مجموع  القسم الرابع
مجموع العنوان الرابع
مجموع  الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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01 - 31
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04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34
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الفرع الثانيالفرع الثاني
ا@ديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجيا@ديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
ا@صالح ا@ركزيةا@صالح ا@ركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل
ا@ــديـريـة الـعـامـة لـلـبـحـث الـعـلـمي والـتـطـويــر الـتـكـنـولـوجي - الـراتب
الرئيسي للنشاط..................................................................
ا@ــــديـــريـــة الــــعـــامـــة لــــلـــبـــحـث الـــعـــلــــمي والـــتــــطـــويـــر الــــتـــكـــنــــولـــوجي -
التعويضات وا@نح اخملتلفة.....................................................

ا@ــــديـــريـــة الــــعـــامـــة لــــلـــبـــحـث الـــعـــلــــمي والـــتــــطـــويـــر الــــتـــكـــنــــولـــوجي -
ا@ــــســــتـــخــــدمــــون ا@ــــتــــعـــاقــــدونp الــــرواتبp مــــنح ذات طــــابـع عـــائــــلي
واشتراكات الضمان االجتماعي..............................................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

ا@ــديــريــة الـعــامــة لــلـبــحث الــعــلــمي والـتــطــويــر الـتــكــنــولـوجـي - ا@ـنح
العائلية .............................................................................

ا@ــديــريــة الــعــامــة لــلــبــحث الــعــلــمي والــتــطــويــر الـتــكــنــولــوجي- ا@ــنح
االختيارية ..........................................................................
ا@ـديـريـة الـعـامـة لـلـبـحث الـعـلـمي والـتـطـويـر الـتـكـنـولوجـي- الـضـمان
االجتماعي ...........................................................................
ا@ـديـرية الـعـامـة للـبـحث الـعـلمي والـتـطـوير الـتـكـنـولوجي- ا@ـسـاهـمة
في اخلدمات االجتماعية ........................................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

ا@ـديـريـة الـعـامــة لـلـبـحث الـعـلــمي والـتـطـويـر الـتــكـنـولـوجي - تـسـديـد
النفقات...............................................................................
ا@ـديـريـة الـعـامـة لــلـبـحث الـعـلـمي والـتـطـويـر الـتـكـنـولـوجي - األدوات
واألثاث................................................................................
ا@ــــديـــريـــة الــــعـــامـــة لــــلـــبـــحـث الـــعـــلــــمي والـــتــــطـــويـــر الــــتـــكـــنــــولـــوجي -
اللوازم................................................................................
ا@ـديريـة العـامة للـبحث الـعلـمي والتـطوير الـتكـنولـوجي - التـكاليف
ا@لحقة ...............................................................................
ا@ديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - األلبسة ....

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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1.000.000

50.000

10.000

13.637.000

2.965.000

2.965.000

9.000.000

6.500.000

10.000.000

25.500.000

179.139.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

181.139.000

181.139.000

277.173.918.000

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 37

04 - 37

07 - 37

04 - 43

ا@ـديـريــة الـعـامـة لـلـبـحث الـعـلـمي والـتـطـويـر الـتـكـنـولـوجي - حـظـيـرة
السيارات............................................................................
ا@ديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - اإليجار ...
ا@ـديـرية الـعـامـة للـبـحث الـعـلمي والـتـطـوير الـتـكـنـولوجي - الـنـفـقات
القضائية - نفقات اخلبرة - التعويضات ا@ترتبة على الدولة .....

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

ا@ـديـريــة الـعـامـة لـلـبـحث الـعـلـمي والـتـطـويـر الـتـكـنـولـوجي  - صـيـانـة
ا@باني ................................................................................

مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

ا@ديرية الـعامة لـلبحث العـلمي والتـطوير التـكنولـوجي - ا@ؤتمرات
وا@لتقيات............................................................................
ا@ديـرية العـامة لـلبحـث العلـمي والتـطوير الـتكـنولـوجي - مصاريف
تقو¥ مشاريع البحث............................................................
ا@ديـرية العـامة لـلبحـث العلـمي والتـطوير الـتكـنولـوجي - مصاريف
ســــيــــر اجملـــلـس الـــوطــــني لــــتــــقـــيــــيـم الـــبــــحث الــــعــــلـــمـي والـــتــــطــــويـــر
التكنولوجي.........................................................................

مجموع القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

ا@ـديـريـة الــعـامـة لـلــبـحث الـعـلــمي والـتـطــويـر الـتـكــنـولـوجي - ا@ـنح -
نفقات التدريب - نفقات التكوين............................................

مجموع  القسم الثالث

مجموع  العنوان الرابع

مجموع  الفرع اجلزئي األول

مجموع الفرع الثاني

مــجـــمــوع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيـــر الــتـــعــلـــيم الــعـــالي والـــبــحثمــجـــمــوع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيـــر الــتـــعــلـــيم الــعـــالي والـــبــحث
العلمي...............................................................................العلمي...............................................................................

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

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



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 138
29 ربيع األول  عام   ربيع األول  عام  1433 هـ هـ

22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2012 م م

مـرسـوممـرسـوم تـنـفـيـذي  تـنـفـيـذي رقم رقم 12 -  - 53  م مـؤرؤرّخ في خ في 13  رب  ربـيع األوليع األول
عــــام ام 1433 ا@ ا@ــــوافق وافق 6  ف فــــبــــــرايرايــــر سر ســــــنــــة ة p2012 يـــتـــضــمن يـــتـــضــمن
تــوزيع االعــتـمــادات اخملــصـصــة لـوزيــر الــعالقـات معتــوزيع االعــتـمــادات اخملــصـصــة لـوزيــر الــعالقـات مع
الــبـر@ـان مـن مــيـــزانــيـة الـتـسـيــيـر |ــوجـب قـانـونالــبـر@ـان مـن مــيـــزانــيـة الـتـسـيــيـر |ــوجـب قـانـون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا@الية لسنة ا@الية لسنة 2012.
pإنّ الوزير األول

pبناء على تقرير وزير ا@الية -
- وبـناء على الـدستـورp ال سيمـا ا@ادتان 85-3 و125

p(الفقرة 2 ) منه
- و|قتضى القانون رقم 84-17 ا@ؤرخ في 8 شوال
عـام 1404 ا@ـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 وا@ـتـعـلق بـقـوانـ[

pا@عدل وا@تمم pا@الية
- و|ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 11 - 16 ا@ــــؤرّخ في 3
صفر عام 1433 ا@وافق 28 ديسمبر  سنة 2011 وا@تضمّن

p2012 قانون ا@اليّة لسنة
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول ا@لحقاجلدول ا@لحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير العالقات مع البر@ان لسنة  اخملصصة لوزير العالقات مع البر@ان لسنة 2012

من ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل باب

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

ا@ـادة  األولى :  ا@ـادة  األولى :  تــوزع االعـتـمــادات ا@ـقـــدر مـبـلــغـهـا
|ائتـ[ وثمانـية وعشـرين ملـيونا وثـما�ائـة وستة آالف
ديـنـار (228.806.000 دج) واخملـصـصــة لـوزيــر الـعالقـات مع
الـبــر@ـان من مــيـزانــيــة الـتــسـيــيـر |ــوجب قـانــون ا@ـالــيـة

لسنة p2012 طبقا للجدول ا@لحق بهذا ا@رسوم.

ا@ادة ا@ادة 2 :  : يكلف وزيــر ا@اليـة ووزير العــالقات مــع
الـبـر@ـانp كــل فـيـمـــا يـخـصّــهp بـتـنـفـيـــــذ هــــذا ا@ـرســوم
الـــــذي يــــنـــــشــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســــمـــيّــــة لـــلــــجـــمــــهـــوريّـــة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائر في 13 ربيع األول عام 1433 ا@وافق
6 فبراير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول

فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

ا@صالح ا@ركزيةا@صالح ا@ركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح

القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل

اإلدارة ا@ركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................

اإلدارة ا@ركزية - التعويضات وا@نح اخملتلفة............................

اإلدارة ا@ـركـزيـة - ا@ـســتـخـدمـون ا@ـتــعـاقـدونp الـرواتبp مـنح ذات

طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................

مجموع القسم األول

70.358.000

46.280.000

16.000.000

132.638.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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29.610.000

2.132.000

32.580.000

10.000.000

4.800.000

6.592.000

12.600.000

236.000

8.100.000

1.000.000

10.000

43.338.000

5.250.000

5.250.000

10.000.000

10.000.000

223.806.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

228.806.000

228.806.000

228.806.000

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 37

01 - 43

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة ا@ركزية - ا@نح العائلية ..................................................

اإلدارة ا@ركزية - ا@نح االختيارية ..............................................
اإلدارة ا@ركزية - الضمان االجتماعي..........................................
اإلدارة ا@ركزية - ا@ساهمة في اخلدمات االجتماعية.......................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

اإلدارة ا@ركزية - تسديد النفقات...............................................
اإلدارة ا@ركزية -  األدوات واألثاث..............................................
اإلدارة ا@ركزية - اللوازم...........................................................
اإلدارة ا@ركزية - التكاليف ا@لحقة.............................................
اإلدارة ا@ركزية - األلبسة ..........................................................
اإلدارة ا@ركزية - حظيرة السيارات............................................
اإلدارة ا@ركزية - اإليجار...........................................................
اإلدارة ا@ركزية -  النفقـات القضائية - نفقات اخلبرة - التعويضات
ا@ترتبة على الدولة...............................................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة ا@ركزية - صيانة ا@باني..................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة ا@ركزية - تنظيم ا@ؤتمرات وا@لتقيات.............................
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة ا@ركزية - ا@نح - تكـملة ا@نح - تعويضات التدريب - نفقات
التكوين  .............................................................................
مجموع القسم الثالث
مجموع  العنوان الرابع
مجموع  الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير العالقات مع البر@ان..............مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير العالقات مع البر@ان..............

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

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



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 140
29 ربيع األول  عام   ربيع األول  عام  1433 هـ هـ

22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2012 م م

مـرسـوممـرسـوم تـنـفـيـذي  تـنـفـيـذي رقم رقم 12 -  - 54  م مـؤرؤرّخ في خ في 13  رب  ربـيع األوليع األول
عــــام ام 1433 ا@ ا@ــــوافق وافق 6  ف فــــبــــــرايرايــــر سر ســــــنــــة ة p2012 يـــتـــضــمن يـــتـــضــمن
تـــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصـــة لـــوزيــــر الـــتــــكـــوينتـــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصـــة لـــوزيــــر الـــتــــكـــوين
والتعليم ا@هـني[ مـن مـيــزانيـة التسيير |ـوجـبوالتعليم ا@هـني[ مـن مـيــزانيـة التسيير |ـوجـب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــقانون ا@الية لسنة قانون ا@الية لسنة 2012.
pإنّ الوزير األول

pبناء على تقرير وزير ا@الية -
- وبـناء على الـدستـورp ال سيمـا ا@ادتان 85-3 و125

p(الفقرة 2 ) منه
- و|قتضى القانون رقم 84-17 ا@ؤرخ في 8 شوال
عـام 1404 ا@ـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 وا@ـتـعـلق بـقـوانـ[

pا@عدل وا@تمم pا@الية
- و|ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 11 - 16 ا@ــــؤرّخ في 3
صفر عام 1433 ا@وافق 28 ديسمبر  سنة 2011 وا@تضمّن

p2012 قانون ا@اليّة لسنة
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول ا@لحقاجلدول ا@لحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير التكوين والتعليم ا@هني[ لسنة  اخملصصة لوزير التكوين والتعليم ا@هني[ لسنة 2012

من ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل باب

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

ا@ـادة األولى : ا@ـادة األولى :  تـــوزع االعــتـمـــادات ا@ــقــدر مــبــلــغــهـا
بــــتــــســــعـــة وأربــــعــــيـن مـــلـــيـــارا ومـــائـــة واثـــنــ[ وثـالثــ[
مــــلــــيــــونــــا وثـالثــــمــــائــــة وخــــمــــســــة وعــــشــــريـن ألف ديــــنــــار
(49.132.325.000 دج) واخملـــــــصـــــــصــــــة لـــــــوزيـــــــر الــــــتـــــــكـــــــوين
والـتعـليم ا@ـهـنيـ[ من مـيزانـية الـتـسيـيـر |وجب قـانون

ا@الية لسنة p2012 طبقا للجدول ا@لحق بهذا ا@رسوم.

ا@ــادة  ا@ــادة  2 :  : يـــكـــلف وزيــــر ا@ـــالـــيــــة ووزيـــر الــتـــكـــوين
والـتــعـلـيــم ا@ـهـنــيــ[p كل فــيـمــا يـخــصــهp بـتــنـفــيـــذ هــــذا
ا@ـرسـوم الـذي ينــشـر في اجلريـدة الرّسـميّـة للـجمـهوريّة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائر في 13 ربيع األول عام 1433 ا@وافق
6 فبراير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول

فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

ا@صالح ا@ركزيةا@صالح ا@ركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح

القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل

اإلدارة ا@ركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................

اإلدارة ا@ركزية - التعويضات وا@نح اخملتلفة............................

اإلدارة ا@ـركـزيـة - ا@ـســتـخـدمـون ا@ـتــعـاقـدونp الـرواتبp مـنح ذات

طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................

مجموع القسم األول

138.000.000

114.257.000

21.859.000

274.116.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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47.000

47.000

2.508.000

100.000

63.165.000

6.494.000

72.267.000

36.059.000

4.000.000

7.500.000

12.772.000

209.000

372.000.000

2.576.000

70.000

435.186.000

3.675.000

3.675.000

137.515.000

795.550.000

35.571.124.000

9.247.918.000

104.038.000

125.285.000

45.981.430.000

01 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

05 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

06 - 34

90 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 36

02 - 36

03 - 36

05 - 36

06 - 36

07 - 36

القسم الثانيالقسم الثاني
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

اإلدارة ا@ركزية - ريوع حوادث العمل .........................................
مجموع القسم الثاني 

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة ا@ركزية - ا@نح العائلية...................................................

اإلدارة ا@ركزية - ا@نح االختيارية...............................................
اإلدارة ا@ركزية - الضمان االجتماعي..........................................
اإلدارة ا@ركزية - ا@ساهمة في اخلدمات االجتماعية.......................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

اإلدارة ا@ركزية - تسديد النفقات................................................
اإلدارة ا@ركزية -  األدوات واألثاث..............................................
اإلدارة ا@ركزية - اللوازم...........................................................
اإلدارة ا@ركزية - التكاليف ا@لحقة.............................................
اإلدارة ا@ركزية  - األلبسة .........................................................
اإلدارة ا@ركزية - نفقات تعميم استعمال األنترنيت......................
اإلدارة ا@ركزية - حظيرة السيارات ...........................................
اإلدارة ا@ركزيـة - النفقـات القضائـية - نفقـات اخلبرة - التـعويضات
ا@ترتبة على الدولة...............................................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة ا@ركزية - صيانة ا@باني..................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للمعهد الوطني للتكوين والتعليم ا@هني[...........................
إعانات @عاهد التكوين والتعليم ا@هني[ .......................................
إعانات @راكز التكوين ا@هني والتمه[.......................................
إعانات للمعاهد الوطنية ا@تخصصة في  التكوين ا@هني................
إعـانـة لـلـمـؤسـسـة الـوطنـيـة لـلـتـجـهـيـزات التـقـنـيـة والـبـيـداغـوجـية في
التكوين والتعليم ا@هني[......................................................
إعانات @عاهد التعليم ا@هني.......................................................

مجموع القسم السادس

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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1.100.000

23.800.000

50.000.000

20.000.000

10.000.000

104.900.000

46.871.621.000

10.000.000

10.000.000

4.000.000

16.000.000

6.000.000

26.000.000

36.000.000

46.907.621.000

673.400.000

665.490.000

118.126.000

1.457.016.000

02 - 37

03 - 37

04 - 37

05 - 37

06 - 37

01 - 43

01 - 44

02 - 44

03 - 44

11 - 31

12 - 31

13 - 31

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة ا@ركزية - نفقات الدراسات والتحريات ...........................

اإلدارة ا@ركزية - ا@ؤتمرات وا@لتقيات.......................................
اإلدارة ا@ــركــزيــة - تــنــظـــيم األو@ــبــيــاد الــوطـــني لــلــتــكــويـن والــتــعــلــيم
ا@هني[...............................................................................
اإلدارة ا@ركـزية - نفـقات تـسيـير مجـلس الشـراكة للـتكـوين والتـعليم
ا@هني[...............................................................................
اإلدارة ا@ركـزية - نفـقات مـتعلـقة بـتحضـير دخـول التكـوين والتـعليم
ا@هني[...............................................................................
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة ا@ركزية - ا@نح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين.......
مجموع القسم الثالث

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

ا@ساهمة في مركز الدراسات والبحث حول ا@هن والتأهيالت.........

ا@ساهمة في ا@ركز الوطني للتعليم ا@هني عن بعد........................
ا@ساهمة في ا@ـعهد الوطني لتطوير التكوين ا@تواصل وترقيته ...
مجموع  القسم الرابع
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولةا@صالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط........
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات وا@نح اخملتلفة......
pا@ــصــالح الـالمـركــزيــة الــتــابــعـة لــلــدولــة - ا@ــســتـخــدمــون ا@ــتــعــاقـدون
الرواتبp منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...

مجموع القسم األول

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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63.000

1.700.000

1.763.000

33.000.000

334.722.000

32.162.000

399.884.000

48.327.000

9.300.000

9.450.000

33.681.000

1.155.000

13.616.000

400.000

300.000

116.229.000

9.812.000

9.812.000

200.000.000

40.000.000

240.000.000

2.224.704.000

2.224.704.000

49.132.325.000

49.132.325.000

11 - 32

12 - 32

11 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

12 - 37

13 - 37

القسم الثانيالقسم الثاني
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل................
ا@ـــصـــالح الالمـــركـــزيــة الـــتـــابـــعــة لـــلـــدولـــة - مــعـــاش اخلـــدمـــة واألضــرار
اجلسدية...............................................................................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - ا@نح العائلية........................

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي................
ا@ــــصـــالح الالمـــركـــزيــــة الـــتـــابـــعـــة لـــلـــدولـــة - ا@ــــســـاهـــمـــة في اخلـــدمـــات
االجتماعية...........................................................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات......................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث.....................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم.................................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف ا@لحقة...................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة.................................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات..................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - اإليجار.................................
ا@ـصـالح الالمـركـزيـة الـتـابـعـة لـلـدولـة - الـنـفـقـات الـقـضـائـيـة - نـفـقات
اخلبرة - التعويضات ا@ترتبة على الدولة.................................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة ا@باني .......................
مجموع  القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - تنظيم األو@بياد احمللي واجلهوي
للتكوين والتعليم ا@هني[......................................................
ا@صـالح الالمركـزية التـابعة لـلدولة - نـفقات تـسييـر اللّجـان الوالئية
للشراكة...............................................................................

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

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التكوين  والتعليم ا@هني[....مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التكوين  والتعليم ا@هني[....

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفـيـذي  تـنـفـيـذي رقم رقم 12 -  - 55  م مـؤرؤرّخ في خ في 13  رب  ربـيع األوليع األول
عــــام ام 1433 ا@ ا@ــــوافق وافق 6  ف فــــبــــــرايرايــــر سر ســــــنــــة ة p2012 يـــتـــضــمن يـــتـــضــمن
تـــــوزيع االعـــــتــــمـــــادات اخملــــصـــــصـــــة لــــوزيـــــر الــــســـــكنتـــــوزيع االعـــــتــــمـــــادات اخملــــصـــــصـــــة لــــوزيـــــر الــــســـــكن
والـعمـران مـن مـيـــزانيـة الـتسـييـر |ـوجـب قـانونوالـعمـران مـن مـيـــزانيـة الـتسـييـر |ـوجـب قـانون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا@الية لسنة ا@الية لسنة 2012.
pإنّ الوزير األول

pبناء على تقرير وزير ا@الية -
- وبـناء على الـدستـورp ال سيمـا ا@ادتان 85-3 و125

p(الفقرة 2 ) منه
- و|قتضى القانون رقم 84-17 ا@ؤرخ في 8 شوال
عـام 1404 ا@ـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 وا@ـتـعـلق بـقـوانـ[

pا@عدل وا@تمم pا@الية
- و|ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 11 - 16 ا@ــــؤرّخ في 3
صفر عام 1433 ا@وافق 28 ديسمبر  سنة 2011 وا@تضمّن

p2012 قانون ا@اليّة لسنة
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول ا@لحقاجلدول ا@لحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير السكن والعمران لسنة  اخملصصة لوزير السكن والعمران لسنة 2012
من ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل باب

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

ا@ـادة ا@ـادة األولى :  األولى :  تـــوزع االعــتـمـــادات ا@ــقــدر مــبــلــغــهـا
بـــــثـــــمـــــانــــــيـــــة عــــــشــــــر مـــــــلــــيـــارا ومــــائــــتــــ[ وأربــــــعـــــة
مــاليــــــيــن وخـــمــــســـمـــائــــة وســـتــــة وســـبــــعـــ[ ألـف ديـــنـــار
(18.204.576.000 دج) واخملـصصـة لوزير الـسكن والـعمران
p2012 من ميزانـية التـسيـير |وجب قـانون ا@ـالية لـسنة

طبقا للجدول ا@لحق بهذا ا@رسوم.

ا@ــــادة ا@ــــادة   2 :  : يــــكــــلف وزيــــــر ا@ــــالــــيـــــة ووزيــــر الــــســــكن
والــعـمــرانp كل فــيـمــا يــخـصــهp بــتــنـفــيــــذ هــــذا ا@ــرســوم
الــــذي يـــنــــــشــــر في اجلـــريــــدة الــــرّســـمــــيّـــة  لــــلـــجــــمـــهــــوريّـــة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائر في 13 ربيع األول عام 1433 ا@وافق
6 فبراير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

02 - 32

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
ا@صالح ا@ركزيةا@صالح ا@ركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل
اإلدارة ا@ركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة ا@ركزية - التعويضات وا@نح اخملتلفة............................
اإلدارة ا@ـركـزيـة - ا@ـســتـخـدمـون ا@ـتــعـاقـدونp الـرواتبp مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي........................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

اإلدارة ا@ركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية....................
مجموع القسم الثاني

186.483.000

233.496.000

29.460.000

449.439.000

600.000

600.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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5.272.000

137.000

104.995.000

5.167.000

115.571.000

110.684.000

12.949.000

14.003.000

27.878.000

242.000

6.882.000

666.000

10.000

173.314.000

10.109.000

10.109.000

6.200.000

6.200.000

755.233.000

36.000.000

36.000.000

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

03 - 37

01 - 43

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة ا@ركزية - ا@نح العائلية...................................................
اإلدارة ا@ركزية - ا@نح االختيارية..............................................
اإلدارة ا@ركزية - الضمان االجتماعي..........................................
اإلدارة ا@ركزية - ا@ساهمة في اخلدمات االجتماعية.......................

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح
اإلدارة ا@ركزية - تسديد النفقات...............................................
اإلدارة ا@ركزية - األدوات واألثاث...............................................
اإلدارة ا@ركزية - اللوازم...........................................................
اإلدارة ا@ركزية - التكاليف ا@لحقة.............................................
اإلدارة ا@ركزية - األلبسة...........................................................
اإلدارة ا@ركزية - حظيرة السيارات............................................
اإلدارة ا@ركزية -  اإليجار..........................................................
اإلدارة ا@ركزية - النفقـات القضائية - نفقات اخلبرة -  التعويضات
ا@ترتبة على الدولة...............................................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة ا@ركزية - صيانة ا@باني..................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة ا@ركزية - ا@ؤتمرات وا@لتقيات.......................................
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة ا@ركـزيـة - ا@ـنح - تـعـويـضـات الـتـدريب - الـرواتب ا@ـسـبـقة-
نفقات التكوين.....................................................................
مجموع القسم الثالث

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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3.500.000

100.000.000

149.507.000

151.886.000

404.893.000

440.893.000

1.196.126.000

2.304.911.000

2.897.504.000

250.000.000

5.452.415.000

240.000

4.500.000

4.740.000

02 - 44

04 - 44

06 - 44

07 - 44

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

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

اجلائزة الوطنية في الهندسة ا@عمارية........................................

اإلدارة ا@ركزية - مساهمة في الوكالة الوطنية للتعمير................
مــســـاهــمـــة لــلــمـــركــز الـــوطــني لـــلــبـــحث ا@ــطـــبق في هــنـــدســة مـــقــاومــة
الزالزل................................................................................
مــــســـاهــــمـــة لــــلــــمـــركــــز الــــوطـــنـي لـــلــــدراســـات والــــبــــحـــوث ا@ــــتــــكـــامــــلـــة
للبناء..................................................................................
مجموع  القسم الرابع
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع  اجلزئي الثانيالفرع  اجلزئي الثاني
ا@صالح الالمركزية التابعة للتعمير والبناءا@صالح الالمركزية التابعة للتعمير والبناء

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل
ا@ــصـالح الالمـركـزيـة الـتـابــعـة لـلـتـعـمـيـر والــبـنـاء - الـراتب الـرئـيـسي
للنشاط................................................................................
ا@صـالح الالمـركزيـة التـابعـة للـتعـميـر والبـناء -  الـتعـويضـات وا@نح
اخملتلفة.................................................................................
ا@ــصــالح الـالمــركــزيــة الــتــابــعــة لــلــتــعــمــيــر والــبــنــاء -  ا@ــســتــخــدمــون
ا@ـتعـاقدونp الـرواتبp منـح ذات طابع عـائلي واشـتراكـات الضـمان
االجتماعي ...........................................................................

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

ا@ــصـــالح الالمــركـــزيــة الـــتــابـــعــة لــلـــتــعـــمــيــر والـــبــنـــاء - ريــوع حــوادث
العمل..................................................................................
ا@ــصــالـح الالمــركــزيــة الــتــابـــعــة لــلــتــعــمــيـــر والــبــنــاء - مــعــاش اخلــدمــة
واألضرار اجلسدية.................................................................
مجموع القسم الثاني

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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115.000.000

538.000

1.300.603.000

67.870.000

1.484.011.000

38.242.000

36.640.000

31.415.000

46.226.000

3.533.000

50.000.000

4.673.000

352.000

211.081.000

19.101.000

19.101.000

7.171.348.000

7.171.348.000

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

ا@صالح الالمركزية التابعة للتعمير والبناء - ا@نح العائلية...........

ا@صالح الالمركزية التابعة للتعمير والبناء - ا@نح االختيارية.......
ا@ــــصــــالح الـالمـــركــــزيــــة الـــتــــابــــعـــة لــــلــــتـــعــــمــــيـــر والــــبــــنـــاء - الــــضــــمـــان
االجتماعي............................................................................
ا@ــصـــالح الالمــركـــزيــة الــتـــابــعــة لـــلــتــعــمـــيــر والــبـــنــاء - ا@ــســـاهــمــة في
اخلدمات  االجتماعية..............................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

ا@صالح الالمركزية التابعة للتعمير والبناء - تسديد النفقات .......
ا@ــــصـــــالح الالمــــركـــــزيــــة الــــتــــابــــعــــة لــــلـــــتــــعــــمــــــيــــر والــــبــــنــــاء - األدوات
واألثاث................................................................................
ا@صالح الالمركزية التابعة للتعمير والبناء - اللوازم...................
ا@ـــصـــالح الـالمـــركـــزيـــة الـــتـــابـــعــــة لـــلـــتـــعـــمـــيـــر والـــبــــنـــاء - الـــتـــكـــالـــيف
ا@لحقة................................................................................
ا@صالح الالمركزية التابعة للتعمير والبناء - األلبسة...................
ا@صالح الالمركزية التابعة للتعمير والبناء - حظيرة السيارات ...
 ا@ـــــــصـــــــالـح الالمـــــــركـــــــزيـــــــة الـــــــتـــــــابـــــــعــــــة لـــــــلـــــــتـــــــعـــــــمـــــــيـــــــر والـــــــبـــــــنــــــاء -
اإليجار...............................................................................

ا@صـالح الالمركزية التابـعة للـتعمـير والبناء - النفـقات القضائية -
نـــــــــفــــــــقـــــــــات اخلـــــــــبــــــــــرة - الـــــــــتــــــــــعـــــــــويــــــــضـــــــــات ا@ـــــــــتـــــــــرتـــــــــبـــــــــة عـــــــــلى
الدولة..................................................................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

ا@ــــصــــالح الـالمــــركــــزيــــة الــــتـــــابــــعــــة لــــلــــتــــعــــمـــــيــــر والــــبــــنــــاء - صــــيــــانــــة
ا@باني.................................................................................

مجموع  القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

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



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 148
29 ربيع األول  عام   ربيع األول  عام  1433 هـ هـ

22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2012 م م

2.950.463.000

3.751.886.000

500.000.000

7.202.349.000

528.000

6.100.000

6.628.000

185.000.000

830.000

1.675.586.000

92.800.000

1.954.216.000

48.853.000

47.860.000

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
ا@صالح الالمركزية للسكن والتجهيزات العموميةا@صالح الالمركزية للسكن والتجهيزات العمومية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل
ا@ـــصــالح الـالمــركــزيـــة لــلـــســكن والـــتــجـــهــيـــزات الــعــمـــومــيـــة - الــراتب
الرئيسي للنشاط..................................................................
ا@ـصـالح الالمـركـزية لـلـسـكن والـتجـهـيـزات الـعمـومـيـة - التـعـويـضات
وا@نح اخملتلفة.......................................................................
ا@ـصالح الالمـركزيـة للـسكن والـتجـهيـزات العـمومـية  - ا@ـستـخدمون
ا@ـتعـاقدونp الـرواتبp منـح ذات طابع عـائلي واشـتراكـات الضـمان
االجتماعي............................................................................

مجموع القسم األول
القسم الثانيالقسم الثاني

ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح
ا@ـصالح الالمـركـزية لـلسـكن والـتجـهـيزات الـعمـومـية - ريـوع حوادث
العمل..................................................................................
ا@ـصالح الالمـركزيـة للـسكـن والتـجهـيزات الـعمـوميـة - معـاش اخلدمة
واألضرار اجلسدية.................................................................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

ا@صالح الالمركزية للسكن والتجهيزات العمومية - ا@نح العائلية..
ا@ـــصــــالح الالمـــركـــزيــــة لـــلـــســـكن والــــتـــجـــهـــيـــزات الـــعــــمـــومـــيـــة - ا@ـــنح
االختيارية............................................................................
ا@ـصــالح  الالمـركـزيـة  لــلـسـكن والــتـجـهـيــزات الـعـمـومــيـة  -  الـضـمـان
االجتماعي............................................................................
ا@ـصـالح الالمركـزيـة للـسـكن والـتجـهـيزات الـعـمومـيـة - ا@سـاهـمة في
اخلدمات االجتماعية...............................................................

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح
ا@ـــصــالح الـالمــركــزيـــة لــلــســـكن والــتـــجــهــيـــزات الــعــمـــومــيــة - تـــســديــد
النفقات...............................................................................
ا@ــصـــالح الالمـــركــزيـــة لــلــســـكن والـــتــجــهـــيــزات الـــعــمـــومــيــة - األدوات
واألثاث ...............................................................................

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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40.870.000

58.813.000

4.480.000

75.738.000

9.573.000

72.000

286.259.000

20.837.000

20.837.000

9.470.289.000

9.470.289.000

124.000.000

109.384.000

23.050.000

256.434.000

15.000

15.000

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

11 - 31

12 - 31

13 - 31

12 - 32

ا@صالح الالمركزية للسكن والتجهيزات العمومية -  اللوازم..........
ا@ــصـالح الالمــركـزيــة لـلــسـكن والــتـجــهـيــزات الـعــمـومــيـة - الــتـكــالـيف
ا@لحقة.................................................................................
ا@صالح الالمركزية للسكن والتجهيزات العمومية - األلبسة..........
ا@ــصـــالح الالمــركــزيـــة لــلــســكـن والــتــجــهــيـــزات الــعــمــومـــيــة - حــظــيــرة
السيارات...........................................................................

ا@صالح الالمركزية للسكن والتجهيزات العمومية - اإليجار..........
ا@ــصـالـح الالمــركــزيـة لــلــســكن والــتــجــهــيــزات الــعـمــومــيــة - الــنــفــقـات
القضائية - نفقات اخلبرة - التعويضات ا@ترتبة على الدولة......
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

ا@صالح الالمركزية للسكن والتجهيزات العمومية - صيانة ا@باني.
مجموع  القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث
مجموع  الفرع اجلزئي الثالث

الفرع اجلزئي الرابعالفرع اجلزئي الرابع
ا@فتشية اجلهوية للعمران والبناءا@فتشية اجلهوية للعمران والبناء

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل
ا@ـصالـح الالمركـزيـة الـتابـعـة لـلمـفـتـشيـة اجلـهـوية لـلـعـمران والـبـناء -
الراتب الرئيسي للنشاط.......................................................
ا@ـصالـح الالمركـزيـة الـتابـعـة لـلمـفـتـشيـة اجلـهـوية لـلـعـمران والـبـناء -
التعويضات وا@نح اخملتلفة......................................................
ا@ـصالـح الالمركـزيـة الـتابـعـة لـلمـفـتـشيـة اجلـهـوية لـلـعـمران والـبـناء -
ا@ــــســــتـــخــــدمــــون ا@ــــتــــعـــاقــــدونp الــــرواتبp مــــنح ذات طــــابـع عـــائــــلي
واشتراكات الضمان االجتماعي...............................................

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

ا@ـصالـح الالمركـزيـة الـتابـعـة لـلمـفـتـشيـة اجلـهـوية لـلـعـمران والـبـناء -
معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية..............................................

مجموع الفرع الثاني

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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5.232.000

63.000

58.346.000

2.023.000

65.664.000

11.000.000

9.000.000

7.200.000

8.100.000

166.000

4.500.000

9.000

39.975.000

4.725.000

4.725.000

366.813.000

366.813.000

18.204.576.000

18.204.576.000

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

98 - 34

11 - 35

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

ا@ـصالـح الالمركـزيـة الـتابـعـة لـلمـفـتـشيـة اجلـهـوية لـلـعـمران والـبـناء -
ا@نح العائلية........................................................................
ا@ـصالـح الالمركـزيـة الـتابـعـة لـلمـفـتـشيـة اجلـهـوية لـلـعـمران والـبـناء -
ا@نح االختيارية....................................................................
ا@ـصالح الالمـركـزية الـتابـعـة للـمفـتشـيـة اجلهـوية لـلـعمـران والبـناء  -
الضمان  االجتماعي...............................................................
ا@ـصالـح الالمركـزيـة الـتابـعـة لـلمـفـتـشيـة اجلـهـوية لـلـعـمران والـبـناء -
ا@ساهمة في اخلدمات   االجتماعية..........................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

ا@ـصالـح الالمركـزيـة الـتابـعـة لـلمـفـتـشيـة اجلـهـوية لـلـعـمران والـبـناء -
تسديد النفقات.....................................................................
ا@ـصالـح الالمركـزيـة الـتابـعـة لـلمـفـتـشيـة اجلـهـوية لـلـعـمران والـبـناء -
األدوات واألثاث ....................................................................
ا@ـصالـح الالمركـزيـة الـتابـعـة لـلمـفـتـشيـة اجلـهـوية لـلـعـمران والـبـناء -
اللوازم................................................................................
ا@ـصالـح الالمركـزيـة الـتابـعـة لـلمـفـتـشيـة اجلـهـوية لـلـعـمران والـبـناء -
التكاليف ا@لحقة...................................................................
ا@ـصالـح الالمركـزيـة الـتابـعـة لـلمـفـتـشيـة اجلـهـوية لـلـعـمران والـبـناء -
األلبسة................................................................................
ا@ـصالـح الالمركـزيـة الـتابـعـة لـلمـفـتـشيـة اجلـهـوية لـلـعـمران والـبـناء -
حظيرة السيارات..................................................................
ا@ـصالـح الالمركـزيـة الـتابـعـة لـلمـفـتـشيـة اجلـهـوية لـلـعـمران والـبـناء -
الـنـفـقات الـقـضـائيـة - نـفـقات اخلـبـرة - الـتعـويـضـات ا@تـرتـبـة على
الدولة..................................................................................

مجموع  القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

ا@ـصالـح الالمركـزيـة الـتابـعـة لـلمـفـتـشيـة اجلـهـوية لـلـعـمران والـبـناء -
صيانة ا@باني.......................................................................
مجموع  القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الرابع
مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير السكن والعمران................مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير السكن والعمران................

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفـيـذي  تـنـفـيـذي رقم رقم 12 -  - 56  م مـؤرؤرّخ في خ في 13  رب  ربـيع األوليع األول
عــــام ام 1433 ا@ ا@ــــوافق وافق 6  ف فــــبــــــرايرايــــر سر ســــــنــــة ة p p2012 يـــتـــضــمنيـــتـــضــمن
تـــــوزيع االعـــــتـــــمـــــادات اخملـــــصـــــصـــــة لـــــوزيـــــر الـــــعـــــملتـــــوزيع االعـــــتـــــمـــــادات اخملـــــصـــــصـــــة لـــــوزيـــــر الـــــعـــــمل
والــتــشــغـيـل والـضــمــان االجــتــمــاعي مـن مـــيــــزانــيـةوالــتــشــغـيـل والـضــمــان االجــتــمــاعي مـن مـــيــــزانــيـة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتسيير |ـوجـب قانون ا@الية لسنة التسيير |ـوجـب قانون ا@الية لسنة 2012.
pإنّ الوزير األول

pبناء على تقرير وزير ا@الية -
- وبـناء على الـدستـورp ال سيمـا ا@ادتان 85-3 و125

p(الفقرة 2 ) منه
- و|قتضى القانون رقم 84-17 ا@ؤرخ في 8 شوال
عـام 1404 ا@ـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 وا@ـتـعـلق بـقـوانـ[

pا@عدل وا@تمم pا@الية
- و|ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 11 - 16 ا@ــــؤرّخ في 3
صفر عام 1433 ا@وافق 28 ديسمبر  سنة 2011 وا@تضمّن

p2012 قانون ا@اليّة لسنة
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول ا@لحقاجلدول ا@لحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي لسنة  اخملصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي لسنة 2012

من ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل باب

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

ا@ـادة  األولى :  ا@ـادة  األولى :  تــوزع االعـتـمـــادات ا@ـقــدر مـبــلــغـهـا
|ــائـة وسـتـة وثــمـانـ[ مـلــيـارا ومـائـة مــلـيـون وسـبــعـمـائـة
وأربــــــــعـــــــــة وثـالثــــــــ[ ألـف ديـــــــــنــــــــار (186.100.734.000 دج)
واخملصصة لوزيـر العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
p2012 من ميزانـية التـسيـير |وجب قـانون ا@ـالية لـسنة

طبقا للجدول ا@لحق بهذا ا@رسوم.

ا@ــــادة  ا@ــــادة  2 :  : يــــكـــــلف وزيــــــر ا@ــــالـــــيـــــة ووزيـــــر الـــــعــــمل
pكـل فــيــمـــا يــخــصــه pوالـــتــشــغـــيل والــضـــمــان االجــتـــمــاعي
بــــتـــنــــفــــيـــــذ هـــــــذا ا@ـــرســـــوم الـــذي يــــنـــــشــــر في اجلــــريـــدة

الرّسميّة  للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائر في 13 ربيع األول عام 1433 ا@وافق
6 فبراير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول

اإلدارة ا@ركزيةاإلدارة ا@ركزية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

ا@صالح ا@ركزيةا@صالح ا@ركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح

القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل

اإلدارة ا@ركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................

اإلدارة ا@ركزية - التعويضات وا@نح اخملتلفة...........................

اإلدارة ا@ـركـزيـة - ا@ـســتـخـدمـون ا@ـتــعـاقـدونp الـرواتبp مـنح ذات

طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................

مجموع القسم األول

132.840.000

105.200.000

28.000.000

266.040.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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300.000

882.000

1.182.000

3.032.000

100.000

59.510.000

4.900.000

67.542.000

27.000.000

1.410.000

6.014.000

63.423.000

290.000

1.887.000

1.900.000

10.000

101.934.000

9.700.000

9.700.000

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

القسم الثانيالقسم الثاني
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

اإلدارة ا@ركزية - ريوع حوادث العمل..........................................
اإلدارة ا@ركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية........................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة ا@ركزية - ا@نح العائلية...................................................

اإلدارة ا@ركزية - ا@نح االختيارية...............................................
اإلدارة ا@ركزية - الضمان االجتماعي..........................................
اإلدارة ا@ركزية - ا@ساهمة في اخلدمات االجتماعية.......................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

اإلدارة ا@ركزية - تسديد النفقات................................................
اإلدارة ا@ركزية -  األدوات واألثاث..............................................
اإلدارة ا@ركزية - اللوازم...........................................................
اإلدارة ا@ركزية - التكاليف ا@لحقة.............................................
اإلدارة ا@ركزية - األلبسة ..........................................................
اإلدارة ا@ركزية - حظيرة السيارات............................................
اإلدارة ا@ركزية - اإليجار...........................................................
اإلدارة ا@ركزية -  النفقـات القضائية - نفقات اخلبرة - التعويضات
ا@ترتبة على الدولة...............................................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة ا@ركزية - صيانة ا@باني..................................................
مجموع القسم اخلامس

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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20.852.000

1.000.000

15.000.000

36.852.000

483.250.000

10.000.000

10.000.000

3.250.000.000

130.635.791.000

133.885.791.000

35.640.000

32.850.000.000

4.500.000.000

1.570.000.000

104.000.000

2.330.000.000

41.389.640.000

175.285.431.000

175.768.681.000

01 - 37

05 - 37

10 - 37

31 - 43

01 - 44

09 - 44

03 - 46

08 - 46

12 - 46

13 - 46

14 - 46

15 - 46

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة ا@ركزية - ا@ؤتمرات وا@لتقيات.......................................

اإلدارة ا@ركزية - نفقات الوثائق التقنية ونفقات الطبع................

اإلدارة ا@ركزية - إجناز حتقيقات................................................
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة ا@ركزية - ا@نح  - تعويضات التدريب - نفقات التكوين .....
مجموع القسم الثالث

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

اإلدارة ا@ركزية - مساهمة للوكالة الوطنية للتشغيل.....................
جهاز ا@ساعدة على اإلدماج ا@هني................................................
مجموع القسم الرابع

القسم السادسالقسم السادس
النشاط االجتماعي - ا@ساعدة والتضامنالنشاط االجتماعي - ا@ساعدة والتضامن

اإلدارة ا@ركزية - تشجيع اجلمعيات ذات الطابع النقابي................
التكميلي التفاضلي لفائدة ا@عاشات الصغيرة..............................
اإلدارة ا@ـركـزيــة - عالوة تـكـمـيـلـيـة شـهــريـة لـفـائـدة أصـحـاب مـعـاشـات
التقاعد وأصحاب معاشات العجز............................................
اإلدارة ا@ـــركــزيـــة - عالوة تـــكــمـــيـــلــيـــة شــهـــريـــة لــفـــائــدة أصـــحـــاب مــنح
التقاعد................................................................................
اإلدارة ا@ركزية - التعويض التكميلي للمنح والريوع....................
اإلدارة ا@ـركزية -  زيـادة استثنـائية بـنسبة 5% على ا@ـعاشات ومنح
التقاعد من نظام األجراء وغير األجراء.....................................
مجموع القسم السادس
مجموع  العنوان الرابع
مجموع  الفرع اجلزئي األول

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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392.873.000

376.000.000

72.000.000

840.873.000

300.000

300.000

18.806.000

192.220.000

12.741.000

223.767.000

14.520.000

6.000.000

9.180.000

16.157.000

665.000

3.360.000

1.600.000

112.000

51.594.000

21 - 31

22 - 31

23 - 31

22 - 32

21 - 33

23 - 33

24 - 33

21 - 34

22 - 34

23 - 34

24 - 34

25 - 34

91 - 34

94 - 34

99 - 34

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
ا@صالح الالمركزية للتشغيلا@صالح الالمركزية للتشغيل

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل
ا@صالح الالمركزية للتشغيل - الراتب الرئيسي للنشاط...............
ا@صالح الالمركزية للتشغيل - التعويضات وا@نح اخملتلفة..............
pالرواتب pا@ـصالح الالمـركـزية لـلتـشـغيل - ا@ـسـتخـدمون ا@ـتـعاقـدون
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.................

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

ا@صالح الالمركزية للتشغيل - معــاش اخلدمة واألضرار اجلسدية ...
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

ا@صالح الالمركزية للتشغيل - ا@نح العائلية................................

ا@صالح الالمركزية للتشغيل - الضمان االجتماعي........................
ا@ـــــصـــــالـح الـالمـــــركـــــزيــــــة لـــــلـــــتــــــشـــــغـــــيـل - ا@ـــــســــــاهـــــمـــــة فـي اخلـــــدمـــــات
االجتماعية...........................................................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

ا@صالح الالمركزية للتشغيل - تسديد النفقات.............................
ا@صالح الالمركزية للتشغيل - األدوات واألثاث.............................
ا@صالح الالمركزية للتشغيل - اللوازم........................................
ا@صالح الالمركزية للتشغيل - التكاليف ا@لحقة...........................
ا@صالح الالمركزية للتشغيل - األلبسة........................................
ا@صالح الالمركزية للتشغيل - حظيرة السيارات..........................
ا@صالح الالمركزية للتشغيل - اإليجار........................................
ا@ـصـالح الالمـركـزيـة لـلـتـشـغـيـل - نـفـقـات قـضـائـيـة - نـفـقـات اخلـبرة -
التعويضات ا@ترتبة على الدولة..............................................

مجموع القسم الرابع  

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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7.938.000

7.938.000

7.595.675.000

7.595.675.000

8.720.147.000

8.720.147.000

184.488.828.000

36.723.000

26.751.000

1.634.000

65.108.000

942.000

942.000

21 - 35

22 - 37

21 - 31

22 - 31

23 - 31

22 - 32

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

ا@صالح الالمركزية للتشغيل - صيانة ا@باني...............................
مجموع القسم اخلامس 

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

ا@صالح الالمركزية للتشغيل - حصة اشتراك ا@ستخدم في الضمان
االجتماعي ا@رتبطة بجهاز ا@ساعدة على اإلدماج ا@هني..............
مجموع القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث
مجموع  الفرع اجلزئي الثاني
مجموع  الفرع األول

الفرع الثانيالفرع الثاني
ا@فتشية العامة للعملا@فتشية العامة للعمل
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
ا@صالح ا@ركزيةا@صالح ا@ركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل
اإلدارة ا@ــركـــزيــة لــلـــمــفــتـــشــيــة الـــعــامــة لـــلــعــمـل  - الــراتب الـــرئــيــسي
للنشاط................................................................................
اإلدارة ا@ــركـزيــة لــلــمــفــتــشــيــة الـعــامــة لــلــعــمل - الــتــعــويــضـات وا@ــنح
اخملتلفة.................................................................................
pاإلدارة ا@ركزية لـلمفتـشية الـعامة للـعمل - ا@سـتخدمون ا@ـتعاقدون
الـــــــرواتـبp مـــــــنح ذات طـــــــابـع عـــــــائـــــــلـي واشـــــــتـــــــراكـــــــات الـــــــضـــــــمــــــان
االجتماعي............................................................................

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

اإلدارة ا@ـركـزية لـلـمـفتـشـية الـعـامـة للـعـمل - مـعاش اخلـدمـة واألضرار
اجلسدية...............................................................................
مجموع القسم الثاني

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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765.000

80.000

15.868.000

721.000

17.434.000

2.652.000

416.000

1.500.000

800.000

50.000

700.000

20.000

6.138.000

201.000

201.000

1.500.000

1.500.000

91.323.000

21 - 33

22 - 33

23 - 33

24 - 33

21 - 34

22 - 34

23 - 34

24 - 34

25 - 34

91 - 34

98 - 34

21 - 35

21 - 37

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة ا@ـــــــركـــــــزيـــــــة لـــــــلــــــــمـــــــفـــــــتـــــــشـــــــيــــــــة الـــــــعـــــــامـــــــة لـــــــلــــــــعـــــــمـل - ا@ـــــــنح
العائلية...............................................................................
اإلدارة ا@ـــــــركـــــــزيـــــــة لـــــــلــــــــمـــــــفـــــــتـــــــشـــــــيــــــــة الـــــــعـــــــامـــــــة لـــــــلــــــــعـــــــمـل - ا@ـــــــنح
االختيارية...........................................................................
اإلدارة ا@ركزية للمفتشية العامة للعمل - الضمان االجتماعي ........
اإلدارة ا@ــركـزيـة لـلـمـفـتـشــيـة الـعـامـة لـلـعـمـل - ا@ـسـاهـمـة في اخلـدمـات
االجتماعية...........................................................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

اإلدارة ا@ــــــركـــــزيــــــة لــــــلــــــمــــــفــــــتــــــشــــــيــــــة الــــــعــــــامـــــة لــــــلــــــعــــــمـل - تــــــســــــديـــــد
النفقات...............................................................................
اإلدارة ا@ركزية للمفتشية العامة للعمل - األدوات واألثاث .............
اإلدارة ا@ركزية للمفتشية العامة للعمل - اللوازم ........................
اإلدارة ا@ركزية للمفتشية العامة للعمل - التكاليف ا@لحقة ...........
اإلدارة ا@ركزية للمفتشية العامة للعمل - األلبسة.........................
اإلدارة ا@ركزية للمفتشية العامة للعمل - حظيرة السيارات ..........
اإلدارة ا@ـركــزيـة لـلــمـفـتــشـيـة الــعـامـة لــلـعـمـل - الـنـفــقـات الـقــضـائـيـة -
نفقات اخلبرة - التعويضات ا@ترتبة على الدولة ......................

مجموع القسم الرابع 

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة ا@ركزية للمفتشية العامة للعمل - صيانة ا@باني................
مجموع القسم اخلامس  

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة ا@ركزية للمفتشية العامة للعمل - ا@ؤتمرات وا@لتقيات .....
مجموع القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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10.000.000

10.000.000

10.000.000

101.323.000

579.063.000

382.891.000

203.626.000

1.165.580.000

103.000

1.900.000

2.003.000

33 - 43

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة ا@ــركــزيـــة لــلــمـــفــتــشــيـــة الــعــامـــة لــلــعـــمل - ا@ــنح - تـــعــويــضــات
التدريب - نفقات التكوين.....................................................
مجموع  القسم الثالث
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولةا@صالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل
ا@ـصــالح الالمــركــزيـة الــتـابــعــة لـلــمـفــتــشـيــة الــعـامــة لـلــعــمل  - الـراتب
الرئيسي للنشاط..................................................................
ا@صـالح الالمركـزية الـتابـعة لـلمـفتشـية الـعامـة للـعمل - الـتعـويضات
وا@نح اخملتلفة.......................................................................
ا@صالح الـالمركزيـة التابـعة للـمفتـشيـة العامـة للعـمل - ا@ستـخدمون
ا@ـتعـاقدونp الـرواتبp منـح ذات طابع عـائلي واشـتراكـات الضـمان
االجتماعي............................................................................

مجموع القسم األول
القسم الثانيالقسم الثاني

ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح
ا@صالح الالمركزية التـابعة للمفتشيـة العامة للعمل  - ريوع حوادث
العمل .................................................................................
ا@صالح الالمركزية التابـعة للمفتشية العامة للعمل  - معاش اخلدمة
واألضرار اجلسدية.................................................................
مجموع القسم الثاني

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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31.430.000

1.400.000

240.488.000

11.000.000

284.318.000

9.017.000

5.342.000

9.500.000

15.647.000

1.081.000

10.440.000

3.000.000

140.000

54.167.000

4.515.000

4.515.000

1.510.583.000

1.510.583.000

1.611.906.000

186.100.734.000

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

80 - 34

81 - 34

82 - 34

11 - 35

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

ا@صالح الالمركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - ا@نح العائلية...
ا@ــصـــالح الالمــركـــزيــة الـــتــابــعـــة لــلــمـــفــتـــشــيــة الـــعــامــة لـــلــعـــمل - ا@ــنح
االختيارية ...........................................................................
ا@ــصـالح الالمــركـزيــة الـتــابـعـة لــلـمــفـتــشـيـة الــعـامــة لـلــعـمل - الــضـمـان
االجتماعي ...........................................................................
ا@صالـح الالمركزيـة التابـعة لـلمفـتشيـة العامـة للـعمل - ا@سـاهمة في
اخلدمات االجتماعية...............................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

ا@ــصـالـح الالمــركـزيــة الــتــابـعــة لــلــمـفــتــشــيـة الــعــامــة لــلـعــمل - تــســديـد
النفقات...............................................................................
ا@ــصــالح الالمــركــزيــة الـتــابــعــة لـلــمــفــتـشــيــة الــعـامــة لــلــعـمل - األدوات
واألثاث................................................................................
ا@صالح الالمركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - اللوازم.........
ا@ـصـالح الالمـركـزيـة الـتـابـعـة لـلـمـفـتـشـيـة الـعـامـة لـلـعـمل - الـتـكـالـيف
ا@لحقة.................................................................................
ا@صالح الالمركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - األلبسة.........
ا@ـصــالح الالمــركــزيـة الــتــابـعــة لــلـمــفــتـشــيـة الــعــامـة لــلــعـمـل - حـظــيـرة
السيارات ............................................................................
ا@صالح الالمركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - اإليجار.........
ا@ــصـالح الالمــركـزيـة الــتـابــعـة لـلــمـفـتــشـيــة الـعـامــة لـلـعــمل - الـنــفـقـات
القضائية - نفقات اخلبرة - التعويضات ا@ترتبة على الدولة .....

مجموع  القسم الرابع  

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

ا@صالح الالمركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - صيانة ا@باني..
مجموع القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث
مجموع  الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع الثاني

مــجـمــوع االعـتـمــادات اخملـصــصـة لــوزيـر الــعـمل والــتـشــغـيل والــضـمـانمــجـمــوع االعـتـمــادات اخملـصــصـة لــوزيـر الــعـمل والــتـشــغـيل والــضـمـان
االجتماعي............................................................................االجتماعي............................................................................

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفـيـذي  تـنـفـيـذي رقم رقم 12 -  - 57  م مـؤرؤرّخ في خ في 13  رب  ربـيع األوليع األول
عــــام ام 1433 ا@ ا@ــــوافق وافق 6  ف فــــبــــــرايرايــــر سر ســــــنــــة ة p p2012 يـــتـــضــمنيـــتـــضــمن
تــــوزيع االعــــتــــمــــادات اخملــــصــــصــــة لــــوزيــــر الــــصــــحـــةتــــوزيع االعــــتــــمــــادات اخملــــصــــصــــة لــــوزيــــر الــــصــــحـــة
والــســـكـــان وإصالح ا@ــســـتـــشــفـــيـــات مـن مــــيــــزانـــيــةوالــســـكـــان وإصالح ا@ــســـتـــشــفـــيـــات مـن مــــيــــزانـــيــة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتسيير |ـوجـب قانون ا@الية لسنة التسيير |ـوجـب قانون ا@الية لسنة 2012.
pإنّ الوزير األول

pبناء على تقرير وزير ا@الية -
- وبـناء على الـدستـورp ال سيمـا ا@ادتان 85-3 و125

p(الفقرة 2 ) منه
- و|قتضى القانون رقم 84-17 ا@ؤرخ في 8 شوال
عـام 1404 ا@ـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 وا@ـتـعـلق بـقـوانـ[

pا@عدل وا@تمم pا@الية
- و|ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 11 - 16 ا@ــــؤرّخ في 3
صفر عام 1433 ا@وافق 28 ديسمبر  سنة 2011 وا@تضمّن

p2012 قانون ا@اليّة لسنة
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول ا@لحقاجلدول ا@لحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير الصحة والسكان وإصالح ا@ستشفيات لسنة  اخملصصة لوزير الصحة والسكان وإصالح ا@ستشفيات لسنة 2012

من ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل باب

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

ا@ـادة األولى :  ا@ـادة األولى :  تـــوزع االعــتـمـــادات ا@ــقــدر مــبــلــغــهـا
بـأربـعـمائـة وأربـعـة ماليـير وتـسـعـمـائة وخـمـسـة وأربـع[
مــــلــــيــــونـــا وثـالثــــمـــائــــة وثــــمــــانــــيــــة وأربــــعـــ[ ألـف ديــــنـــار
(404.945.348.000 دج) واخملــــــصـــــــصــــــة لـــــــوزيـــــــر الــــــصـــــــحــــــة
والـســكـان وإصالح ا@ـسـتــشـفـيـات من مــيـزانـيـة الــتـسـيـيـر
|وجب قـانـون ا@ـاليـة لـسـنة p2012 طبـقـا لـلـجـدول ا@ـلحق

بهذا ا@رسوم.

ا@ــادة  ا@ــادة  2 :  : يـــكــــلف وزيــــر ا@ــــالـــيـــــة ووزيـــر الــــصـــحـــة
pكل فـــيـــمـــا يـــخـــصــه pوالـــســـكـــان وإصـالح ا@ـــســـتـــشـــفـــيـــات
بــــتـــنــــفــــيـــــذ هـــــــذا ا@ـــرســـــوم الـــذي يــــنـــــشــــر في اجلــــريـــدة

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائر في 13 ربيع األول عام 1433 ا@وافق
6 فبراير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول

فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

ا@صالح ا@ركزيةا@صالح ا@ركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل ا@صالح وسائل ا@صالح 

القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل

اإلدارة ا@ركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................

اإلدارة ا@ركزية - التعويضات وا@نح اخملتلفة............................

اإلدارة ا@ـركـزيـة - ا@ـســتـخـدمـون ا@ـتــعـاقـدونp الـرواتبp مـنح ذات

طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................

مجموع القسم األول

193.000.000

175.000.000

49.000.000

417.000.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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475.000

20.000

495.000

5.000.000

92.000.000

7.545.000

104.545.000

67.800.000

9.833.000

10.800.000

459.357.000

475.000

100.000

9.582.000

725.000

10.000

558.682.000

12.544.000

12.544.000

01 - 32

02 - 32

01 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

81 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

القسم الثانيالقسم الثاني
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

اإلدارة ا@ركزية - ريوع حوادث العمل..........................................
اإلدارة ا@ركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية........................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة ا@ركزية - ا@نح العائلية...................................................
اإلدارة ا@ركزية - الضمان االجتماعي..........................................
اإلدارة ا@ركزية - ا@ساهمة في اخلدمات االجتماعية.......................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

اإلدارة ا@ركزية - تسديد النفقات................................................
اإلدارة ا@ركزية - األدوات واألثاث...............................................
اإلدارة ا@ركزية - اللوازم...........................................................
اإلدارة ا@ركزية  - التكاليف ا@لحقة............................................
اإلدارة ا@ركزية - األلبسة...........................................................
ا@وظفون ا@تعاونون - تسديد النفقات.........................................
اإلدارة ا@ركزية -  حظيرة  السيارات..........................................
اإلدارة ا@ركزية -  اإليجار..........................................................
اإلدارة ا@ركزية - النفقـات القضائية - نفقات اخلبرة -  التعويضات
ا@ترتبة على  الدولة..............................................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة ا@ركزية - صيانة ا@باني..................................................
مجموع القسم اخلامس

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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351.000.000

186.000.000

311.000.000

184.000.000

93.000.000

65.000.000

225.000.000

2.905.000.000

467.000.000

430.000.000

68.000.000

5.285.000.000

70.000.000

70.000.000

6.448.266.000

4.500.000

4.400.000

12.000.000

20.900.000

27.000.000.000

27.000.000.000

02 - 36

04 - 36

05 - 36

06 - 36

07 - 36

08 - 36

09 - 36

10 - 36

11 - 36

12 - 36

13 - 36

01 - 37

01 - 43

02 - 43

03 - 43

01 - 44

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية........................................
إعانة للمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة.......................
إعانة للمخبر الوطني @راقبة ا@نتجات الصيدالنية......................
إعانة للوكالة الوطنية للدم.........................................................
إعانة للمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي.................
إعانة للمركز الوطني لليقظة بخصوص األدوية والعتاد الطبي........
إعانة للمركز الوطني لعلم السموم..............................................
إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي....................
إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابالت.........................
إعانات @عاهد التكوين شبه الطبي..............................................
إعانة @درسة التكوين شبه الطبي باألغواط.................................
مجموع القسم السادس

القسم السابع القسم السابع 
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة ا@ركزية - ا@ؤتمرات و ا@لتقيات......................................
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

نشاط التربية الصحية..............................................................
اإلدارة ا@ــركـزيــة - ا@ـنح - تــعـويــضـات الـتــدريب - الــرواتب ا@ـســبـقـة
نفقات التكوين.....................................................................
اإلدارة ا@ـــركـــزيـــة - الــــتـــكـــوين - إعــــادة الـــتـــأهـــيل وحتــــســـ[ مـــســـتـــوى
ا@ستخدم[..........................................................................

مجموع القسم الثالث

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

اإلدارة ا@ركزية - ا@ساهمة في الصيدلية ا@ركزية للمستشفيات.....
مجموع القسم الرابع

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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364.340.296.000

1.000.000

1.250.000

50.000.000

312.000

11.000.000

4.197.392.000

368.601.250.000

395.622.150.000

402.070.416.000

865.285.000

1.159.000.000

140.000.000

2.164.285.000

01 - 46

02 - 46

03 - 46

05 - 46

07 - 46

09 - 46

10 - 46

11 - 31

12 - 31

13 - 31

القسم السادسالقسم السادس
النشاط االجتماعي - ا@ساعدة والتضامنالنشاط االجتماعي - ا@ساعدة والتضامن

مــــســــاهــــمـــة الــــدولــــة في نــــفـــقــــات تــــســــيـــيــــر ا@ــــؤســـســــات الــــعـــمــــومــــيـــة
االسـتشفائية وا@ـؤسسات العمـومية للصحـة اجلوارية وا@ؤسسات
االستشفائية ا@تخصصة وا@راكز االستشفائية اجلامعية.............
تشجيعات للخدمات اخلاصة بحماية الصحة.................................
ا@ساهمة في تمويل نشاطات الهالل األحمر اجلزائري....................
اإلدارة ا@ركزية - نفقـات العالج واإلقامة ا@قدمة للفئات ا@عوزة غير
ا@ؤمنة اجتماعيا - ا@ستشفى ا@ـــركـزي للجيش ......................
اإلدارة ا@ــــــركـــــــزيــــــة - مــــــســـــــاهــــــمـــــــة لــــــلــــــجـــــــمــــــعـــــــيــــــات ذات ا@ــــــنـــــــفــــــعــــــة
العمومية............................................................................
الــتــعـاون الــدولي - مــســاهـمــة اجلــزائــر في تـمــويل األعــبــاء ا@ــقـتــســمـة
لــبــرنـامج الــتــعــاون اجلـزائــر فــنـيــاب ( بــرنــامج الــتـحــكم في الــنــمـو
الد�وغرافي) .......................................................................
الــنــفــقـات ا@ــتــعـلــقــة بـاخلــدمــات ا@ـقــدمــة في إطــار اتـفــاقــيـات الــتــعـاون
الطبي.................................................................................
مجموع  القسم السادس
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع  اجلزئي األول

الفرع  اجلزئي الثانيالفرع  اجلزئي الثاني
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولةا@صالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط........
ا@ــــصـــالـح الالمــــركــــزيــــة الـــتــــابــــعــــة لــــلـــدولــــة -  الــــتــــعــــويــــضـــات وا@ــــنح
اخملتلفة.................................................................................
pا@ـصــالح الالمــركــزيـة الــتـابــعــة لـلــدولــة -  ا@ـســتــخـدمــون ا@ــتـعــاقـدون
الرواتبp منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...

مجموع القسم األول

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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433.000

820.000

1.253.000

35.000.000

506.071.000

36.000.000

577.071.000

37.128.000

8.500.000

12.000.000

36.800.000

1.520.000

14.017.000

4.228.000

480.000

114.673.000

17.650.000

17.650.000

2.874.932.000

2.874.932.000

404.945.348.000

404.945.348.000

11 - 32

12 - 32

11 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

القسم الثانيالقسم الثاني
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

الـمصـالح الالمركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل............
ا@ـــصــالـح  الالمــركـــزيــة الـــتــابـــعــة لـــلــدولـــة - مــعـــاش اخلــدمـــة واألضــرار
اجلسدية...............................................................................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - ا@نح العائلية.........................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي................
ا@ــــصـــالح الالمـــركـــزيــــة الـــتـــابـــعـــة لـــلـــدولـــة - ا@ــــســـاهـــمـــة في اخلـــدمـــات
االجتماعية ..........................................................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات......................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث.....................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم................................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف ا@لحقة...................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة................................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات..................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - اإليجار.................................
ا@ـصـالح الالمـركـزيـة الـتـابـعـة لـلـدولـة - الـنـفـقـات الـقـضـائـيـة - نـفـقات
اخلبرة - التعويضات ا@ترتبة على الدولة................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة ا@باني.......................
مجموع  القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث
مجموع  الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول

مــجـــمــوع االعـــتــمــادات اخملـــصــصــة لـــوزيــر الــصـــحــة والـــســكــان وإصالحمــجـــمــوع االعـــتــمــادات اخملـــصــصــة لـــوزيــر الــصـــحــة والـــســكــان وإصالح
ا@سـتشـفيات ........................................................................ا@سـتشـفيات ........................................................................

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفـيـذي  تـنـفـيـذي رقم رقم 12 -  - 58  م مـؤرؤرّخ في خ في 13  رب  ربـيع األوليع األول
عــــام ام 1433 ا@ ا@ــــوافق وافق 6  ف فــــبــــــرايرايــــر سر ســــــنــــة ة p2012 يـــتـــضــمن يـــتـــضــمن
تـــوزيع االعــــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة لـــوزيـــر الـــســـيـــاحـــةتـــوزيع االعــــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة لـــوزيـــر الـــســـيـــاحـــة
والــصــنـاعــة الــتــقـلــيــديــة  مـن مــيــــزانــيــة الـتــســيــيـروالــصــنـاعــة الــتــقـلــيــديــة  مـن مــيــــزانــيــة الـتــســيــيـر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ|ـوجـب قانون ا@الية لسنة |ـوجـب قانون ا@الية لسنة 2012.
pإنّ الوزير األول

pبناء على تقرير وزير ا@الية -
- وبـناء على الـدستـورp ال سيمـا ا@ادتان 85-3 و125

p(الفقرة 2 ) منه
- و|قتضى القانون رقم 84-17 ا@ؤرخ في 8 شوال
عـام 1404 ا@ـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 وا@ـتـعـلق بـقـوانـ[

pا@عدل وا@تمم pا@الية
- و|ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 11 - 16 ا@ــــؤرّخ في 3
صفر عام 1433 ا@وافق 28 ديسمبر  سنة 2011 وا@تضمّن

p2012 قانون ا@اليّة لسنة
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول ا@لحقاجلدول ا@لحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية لسنة  اخملصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية لسنة 2012

من ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل باب

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

ا@ـادة ا@ـادة  األولى :   األولى :  تــوزع االعـتـمـــادات ا@ـقــدر مـبــلــغـهـا
بــــأربــــعــــة مــاليـــــيـــــر ومـــــائـــــتـــــيــن وتــــســـعـــة وثـــمـــانــ[
مــــلــــيــــونــــا وســــبــــعــــمــــائــــة وخـــــمــــســــة وثالثــــ[ ألف ديــــنــــار
(4.289.735.000 دج) واخملــــــصـــــــصـــــــة لــــــوزيـــــــر الـــــــســــــيـــــــاحــــــة
والــصــنــاعـة الــتــقــلــيـديــة من مــيــزانــيــة الـتــســيــيــر |ـوجب
قـانــون ا@ــالــيـة لــســنـة p2012 طـبــقــا لـلــجــدول ا@ـلــحق بــهـذا

ا@رسوم.

ا@ــادة ا@ــادة   2 :  : يــكـــلف وزيـــر ا@ـــالــيــــة ووزيــر الـــســيـــاحــة
والـصنـاعـة الـتـقلـيـديـةp كل فـيمـا يـخـصــهp بـتنـفـيـــذ هـــذا
ا@ـرسـوم الـذي ينــشـر في اجلريـدة الرّسـميّـة للـجمـهوريّة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائر في 13 ربيع األول عام 1433 ا@وافق
6 فبراير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول

فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

ا@صالح ا@ركزيةا@صالح ا@ركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح

القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل

اإلدارة ا@ركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................

اإلدارة ا@ركزية - التعويضات وا@نح اخملتلفة............................

اإلدارة ا@ـركـزيـة - ا@ـســتـخـدمـون ا@ـتــعـاقـدونp الـرواتبp مـنح ذات

طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................

مجموع القسم األول

157.448.000

239.544.000

40.220.000

437.212.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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46.000

156.000

202.000

2.329.000

25.000

99.249.000

4.500.000

106.103.000

36.942.000

7.611.000

6.996.000

33.940.000

174.000

812.000

1.500.000

2.575.000

1.892.000

15.000

92.457.000

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

06 - 34

07 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

القسم الثانيالقسم الثاني

ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

اإلدارة ا@ركزية - ريوع حوادث العمل..........................................

اإلدارة ا@ركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية........................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث

ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة ا@ركزية - ا@نح العائلية...................................................

اإلدارة ا@ركزية - ا@نح االختيارية...............................................

اإلدارة ا@ركزية - الضمان االجتماعي..........................................

اإلدارة ا@ركزية - ا@ساهمة في اخلدمات االجتماعية.......................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

اإلدارة ا@ركزية - تسديد النفقات................................................

اإلدارة ا@ركزية - األدوات واألثاث...............................................

اإلدارة ا@ركزية - اللوازم...........................................................

اإلدارة ا@ركزية - التكاليف ا@لحقة.............................................

اإلدارة ا@ركزية - األلبسة...........................................................

اإلدارة ا@ركزية - طبع الكتب ذات الطابع احلرفي..........................

اإلدارة ا@ركزية - طبع الكتب ذات الطابع السياحي.......................

اإلدارة ا@ركزية - حظيرة السيارات............................................

اإلدارة ا@ركزية - اإليجار...........................................................

اإلدارة ا@ركزيـة - النفقـات القضائـية - نفقـات اخلبرة - التـعويضات

ا@ترتبة على الدولة...............................................................

مجموع القسم الرابع

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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14.217.000

14.217.000

378.107.000

89.592.000

40.000.000

105.320.000

613.019.000

12.580.000

5.000.000

2.970.000

20.550.000

1.283.760.000

20.600.000

3.000.000

13.125.000

36.725.000

01 - 35

01 - 36

02 - 36

03 - 36

04 - 36

01 - 37

02 - 37

05 - 37

01 - 43

02 - 43

03 - 43

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة ا@ركزية - صيانة ا@باني..................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

اإلدارة ا@ركزية - إعانة للديوان الوطني للسياحة ........................
اإلدارة ا@ركزية - إعانة للمدرسة الوطنية العليا للسياحة .............
اإلدارة ا@ركزية - إعانة للمعهد الوطني لتقنيات الفندقة والسياحة.
اإلدارة ا@ركزية - إعانة @ركز الفندقة والسياحة............................

مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة ا@ركزية - ا@ؤتمرات وا@لتقيات.......................................

اإلدارة ا@ركزية - عمل التوعية...................................................
اإلدارة ا@ـركـزية - مـصـاريف مـرتـبـطـة بـتنـفـيـذ مـذكـرات الـتفـاهم في
إطارالتعاون الدولي في ميدان الصناعة التقليدية....................
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة ا@ركـزيـة - ا@نح - تـعـويضـات الـتدريب - الـرواتب ا@ـسبـقة -
نفقات التكوين.....................................................................
اإلدارة ا@ركزية - التظاهرات احلرفية..........................................
اإلدارة ا@ـــركـــزيـــة - مـــســـاعــــدات لـــلـــجـــمـــعـــيـــات ذات ا@ــــنـــفـــعـــة الـــعـــامـــة
والدواوين احمللية للسياحة......................................................

مجموع القسم الثالث

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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15.000.000

192.000.000

30.000.000

360.000.000

597.000.000

633.725.000

1.917.485.000

498.475.000

1.214.441.000

74.500.000

1.787.416.000

10.291.000

339.000

428.232.000

12.844.000

451.706.000

02 - 44

03 - 44

04 - 44

05 - 44

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

القسم الرابعالقسم الرابع

النشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالتالنشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالت

ا@ساهمة في الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية واحلرف .............

ا@ساهمة في غرف الصناعة التقليدية واحلرف.............................

ا@ساهمة في الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية..........................

ا@ساهمة في الوكالة الوطنية لتنمية السياحة..............................

مجموع  القسم الرابع

مجموع  العنوان الرابع

مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع  اجلزئي الثانيالفرع  اجلزئي الثاني

ا@صالح الالمركزية للدولةا@صالح الالمركزية للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح

القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل

ا@صالح الالمركزية  للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط.................

ا@صالح الالمركزية  للدولة -  التعويضات وا@نح اخملتلفة ..............

pالـرواتب pا@ـصـالح الالمـركـزيــة  لـلـدولـة -  ا@ـسـتـخـدمـون ا@ـتـعـاقـدون

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

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث

ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

ا@صالح الالمركزية  للدولة - ا@نح العائلية...................................

ا@صالح الالمركزية  للدولة - ا@نح االختيارية...............................

ا@صالح الالمركزية  للدولة - الضمان االجتماعي..........................

ا@صالح الالمركزية  للدولة - ا@ساهمة في اخلدمات االجتماعية ......

مجموع القسم الثالث

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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24.675.000

2.040.000

20.750.000

35.750.000

580.000

7.400.000

1.530.000

480.000

93.205.000

9.923.000

9.923.000

30.000.000

30.000.000

2.372.250.000

2.372.250.000

4.289.735.000

4.289.735.000

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

92 - 34

98 - 34

11 - 35

24 - 37

القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

ا@صالح الالمركزية  للدولة - تسديد النفقات................................

ا@صالح الالمركزية  للدولة - األدوات واألثاث...............................

ا@صالح الالمركزية  للدولة - اللوازم...........................................

ا@صالح الالمركزية  للدولة - التكاليف ا@لحقة.............................

ا@صالح الالمركزية  للدولة - األلبسة...........................................

ا@ــــــــــــــــصــــــــــــــــالــح الــالمــــــــــــــــركـــــــــــــــــزيــــــــــــــــة  لــــــــــــــــلـــــــــــــــــدولــــــــــــــــة - حـــــــــــــــــظــــــــــــــــيــــــــــــــــرة

السيارات............................................................................

ا@صالح الالمركزية  للدولة - اإليجار...........................................

ا@ـصالح الالمـركزيـة  للـدولـة - النـفقـات القـضـائيـة - نفـقات اخلـبرة -

التعويضات ا@ترتبة على الدولة..............................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس

أشغال الصيانةأشغال الصيانة

ا@صالح الالمركزية للدولة - صيانة ا@باني...................................

مجموع القسم اخلامس

القسم السابع القسم السابع 

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

ا@ــــصـــالح الـالمـــركـــزيــــة  لـــلـــدولــــة - ا@ـــصـــاريـف ا@ـــرتـــبــــطـــة بـــتــــنـــظـــيم

النشاطات السياحية واألسفار................................................

مجموع  القسم السابع

مجموع  العنوان الثالث

مجموع  الفرع اجلزئي الثاني

مجموع الفرع األول

مــــجـــمــــوع االعــــتـــمــــادات اخملــــصـــصــــة  لــــوزيـــر الــــســــيـــاحــــة والــــصـــنــــاعـــةمــــجـــمــــوع االعــــتـــمــــادات اخملــــصـــصــــة  لــــوزيـــر الــــســــيـــاحــــة والــــصـــنــــاعـــة

الــتــقــلــيــديـة...........................................................................الــتــقــلــيــديـة...........................................................................

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفـيـذي  تـنـفـيـذي رقم رقم 12 -  - 59  م مـؤرؤرّخ في خ في 13  رب  ربـيع األوليع األول
عــــام ام 1433 ا@ ا@ــــوافق وافق 6  ف فــــبــــــرايرايــــر سر ســــــنــــة ة p p2012 يـــتـــضــمنيـــتـــضــمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملــــصـــصــــة لـــوزيــــر الـــشــــبـــابتــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملــــصـــصــــة لـــوزيــــر الـــشــــبـــاب
والـرياضـة مـن مـيـــزانيـة الـتسـييـر |ـوجـب قـانونوالـرياضـة مـن مـيـــزانيـة الـتسـييـر |ـوجـب قـانون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا@الية لسنة ا@الية لسنة 2012.
pإنّ الوزير األول

pبناء على تقرير وزير ا@الية -
- وبـناء على الـدستـورp ال سيمـا ا@ادتان 85-3 و125

p(الفقرة 2 ) منه
- و|قتضى القانون رقم 84-17 ا@ؤرخ في 8 شوال
عـام 1404 ا@ـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 وا@ـتـعـلق بـقـوانـ[

pا@عدل وا@تمم pا@الية
- و|ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 11 - 16 ا@ــــؤرّخ في 3
صفر عام 1433 ا@وافق 28 ديسمبر  سنة 2011 وا@تضمّن

p2012 قانون ا@اليّة لسنة
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول ا@لحقاجلدول ا@لحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير الشباب والرياضة لسنة  اخملصصة لوزير الشباب والرياضة لسنة 2012
من ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل باب

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

ا@ـادة ا@ـادة  األولى :   األولى :  تــوزع االعـتـمـــادات ا@ـقــدر مـبــلــغـهـا
بــســتــة وثالثــ[ مــلـيــارا ومــائــة وواحــد وأربــعــ[ مــلــيــونـا
ومــائـــتــ[ وثالثـــة عــشـــر ألف ديــنــار (36.141.213.000 دج)
واخملــصـــصـــة لـــوزيـــر الــشـــبـــاب والـــريــاضـــة من مـــيـــزانـــيــة
التسيير |وجب قانون ا@الية لسنة p2012 طبقا للجدول

ا@لحق بهذا ا@رسوم.

ا@ــادة ا@ــادة   2 :  : يـــكـــلف وزيــــر ا@ـــالـــيــــة ووزيـــر الـــشـــبـــاب
والــريــاضـةp كل فــيـمــا يـخــصــهp بــتـنــفـيــــذ هــــذا ا@ــرســوم
الــــذي يـــنــــــشــــر في اجلـــريــــدة الــــرّســـمــــيّـــة  لــــلـــجــــمـــهــــوريّـــة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائر في 13 ربيع األول عام 1433 ا@وافق
6 فبراير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

81 - 31

 الفرع األول الفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
ا@صالح ا@ركزيةا@صالح ا@ركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل
اإلدارة ا@ركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة ا@ركزية - التعويضات وا@نح اخملتلفة............................
اإلدارة ا@ــركـزيـة - ا@سـتـخـدمـون ا@ـتـعـاقـدونp الـرواتبp مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................
اإلدارة ا@ـــــــــركـــــــــزيــــــــــة - ا@ـــــــــوظـــــــــفـــــــــون ا@ـــــــــتـــــــــعـــــــــاونـــــــــون - األجـــــــــور
الرئيسية.........................................................................

مجموع القسم األول

354.382.000

392.005.000

47.501.000

58.000.000

851.888.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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185.000

9.000.000

9.185.000

8.240.000

20.000

186.597.000

12.700.000

207.557.000

38.760.000

7.000.000

8.000.000

36.771.000

563.000

115.000.000

6.600.000

48.000.000

3.076.000

1.277.000

10.000

265.057.000

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

06 - 34

07 - 34

81 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

القسم الثانيالقسم الثاني
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

اإلدارة ا@ركزية - ريوع حوادث العمل..........................................
اإلدارة ا@ركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية........................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة ا@ركزية - ا@نح العائلية...................................................

اإلدارة ا@ركزية - ا@نح االختيارية...............................................
اإلدارة ا@ركزية - الضمان االجتماعي..........................................
اإلدارة ا@ركزية - ا@ساهمة في اخلدمات االجتماعية.......................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

اإلدارة ا@ركزية - تسديد النفقات................................................
اإلدارة ا@ركزية -  األدوات واألثاث..............................................
اإلدارة ا@ركزية - اللوازم...........................................................
اإلدارة ا@ركزية - التكاليف ا@لحقة.............................................
اإلدارة ا@ركزية - األلبسة ..........................................................
اإلدارة ا@ــركـزيــة - الــلــوازم  الــتـقــنــيــة والــتـربــويــة وعــتــاد  الـشــبــيــبـة
والرياضة.............................................................................
اإلدارة ا@ركزية - العتاد ولوازم اإلعالم اآللي...............................

اإلدارة ا@ركزية - تسديد نفقات ا@تعاون[...................................

اإلدارة ا@ركزية - حظيرة السيارات............................................
اإلدارة ا@ركزية - اإليجار...........................................................
اإلدارة ا@ـــركـــزيـــة - الـــنـــفـــقـــات الـــقـــضـــائـــيـــة - نـــفـــقــــــات اخلـــبـــــــــرة -
التعويضات ا@ترتبة على الدولة.............................................
مجموع القسم الرابع

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )
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6.946.000

6.946.000

714.660.000

524.193.000

25.000.000

20.000.000

28.000.000

118.000.000

464.396.000

3.570.461.000

2.472.923.000

7.937.633.000

10.000.000

90.160.000

152.000.000

130.000.000

169.600.000

551.760.000

9.830.026.000

01 - 35

01 - 36

02 - 36

03 - 36

04 - 36

05 - 36

06 - 36

07 - 36

21 - 36

41 - 36

01 - 37

05 - 37

06 - 37

21 - 37

22 - 37

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة ا@ركزية - صيانة ا@باني..................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

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

إعانة للثانوية الرياضية الوطنية بدرارية...................................
إعانة للمركز الوطني لطب الرياضة............................................
إعـــــــانـــــــة لـــــــلـــــــمـــــــخـــــــبـــــــر الـــــــوطـــــــنـي لـــــــكـــــــشـف تـــــــعـــــــاطي ا@ـــــــنـــــــشـــــــطـــــــات
ومكافحتها...........................................................................
إعانات @راكز التجمع وحتضير ا@واهب والنخبة الرياضية............
إعــــــــانــــــــات لــــــــلــــــــمــــــــدارس الـــــــــريــــــــاضــــــــيــــــــة الــــــــوطـــــــــنــــــــيــــــــة واجلــــــــهــــــــويــــــــة
ا@تخصصة...........................................................................
إعانة للمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها.....................
إعانات لدواوين مؤسسات الشباب للوالية...................................
إعـــــــــانــــــــــات لـــــــــدواويـن ا@ــــــــــركـــــــــبــــــــــات ا@ـــــــــتــــــــــعـــــــــددة الــــــــــريـــــــــاضــــــــــات في
الواليات...............................................................................

مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة ا@ركزية - ا@ؤتمرات وا@لتقيات.......................................
اإلدارة ا@ـــــركــــــزيـــــة - االتـــــصــــــال واإلنـــــتــــــاج الـــــتـــــعــــــلـــــيــــــمي فـي قـــــطـــــاع
الشبيبة...............................................................................
اإلدارة ا@ركزية - االحتفاالت اخمللدة لألعياد الوطنية......................
اإلدارة ا@ركزية - ا@قابالت الوطنية للشبيبة والرياضة.................
اإلدارة ا@ــــــــــركــــــــــزيــــــــــة - ا@ــــــــــقــــــــــابـالت الـــــــــدولــــــــــيــــــــــة لــــــــــلــــــــــشــــــــــبــــــــــيــــــــــبـــــــــة
والرياضة.............................................................................
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
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11.000.000

2.944.861.000

2.000.000

155.000.000

2.480.000.000

5.592.861.000

268.252.000

300.000.000

51.000.000

1.100.000.000

1.719.252.000

7.312.113.000

17.142.139.000

8.890.693.000

6.396.689.000

1.240.171.000

14.527.553.000

01 - 43

02 - 43

03 - 43
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06 - 43

01 - 44

02 - 44

03 - 44

04 - 44

11 - 31

12 - 31

13 - 31

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة ا@ـــــركــــــزيــــــة - نـــــفــــقـــــــات تــــكـــويـن ا@ـــســــتــــخـــدمــــ[ وحتــــســـ[
مستواهم.............................................................................
اإلدارة ا@ركزية - ا@ساهمة في اجلمعيات الرياضية......................
اإلدارة ا@ركزية - ا@ساهمة في ا@رصد الوطني للرياضات..............
اإلدارة ا@ركزية - تشجيع جمعيات الشباب..................................
اإلدارة ا@ـركــزيــة - ا@ـســاهــمــة في صـنــدوق الــدعم الــعـمــومي لــلــنـوادي
احملترفة لكرة القدم...............................................................
مجموع القسم الثالث

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

اإلدارة ا@ركزية - ا@ـساهمة في الوكالة الوطنية لتسلية الشباب ...

اإلدارة ا@ركزية - ا@ساهمة في ديوان ا@ركب األو@بي....................
اإلدارة ا@ـركـزيـة - ا@ـسـاهـمـة فـي ا@ـركـز الـوطـني لـلـريـاضـة والـتـرفـيه
لتكجدة................................................................................
اإلدارة ا@ركزيـة - ا@ساهـمة في الـصندوق الـوطني لـترقيـة مبادرات
الشبيبة وا@مارسات الرياضية..............................................
مجموع  القسم الرابع
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولةا@صالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط........
ا@صالح الالمـركزية التابعة للدولة - التعويضات وا@نح اخملتلفة ....
pا@ــصــالح الـالمـركــزيــة الــتــابــعـة لــلــدولــة - ا@ــســتـخــدمــون ا@ــتــعــاقـدون
الرواتبp منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...
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997.000

13.000.000

13.997.000

310.000.000

3.321.846.000

195.700.000

3.827.546.000

71.400.000

40.000.000

30.250.000

73.542.000

7.000.000

156.000.000

8.640.000

4.660.000

480.000

391.972.000

11 - 32

12 - 32

11 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

16 - 34

91 - 34

93 - 34
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ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل ..............
ا@ــصــالح الـالمــركــزيــة الــتـــابــعــة لــلــدولـــة - مــــعــاش اخلــدمــة واألضـــرار
اجلسدية...............................................................................
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ا@ـــــــــصـــــــــالـح الـالمـــــــــركـــــــــزيـــــــــة الـــــــــتـــــــــابـــــــــعـــــــــة لـــــــــلـــــــــدولـــــــــة - الـــــــــضـــــــــمــــــــان
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االجتماعية...........................................................................
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ا@لحقة.................................................................................
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40.517.000

40.517.000

6.000.000

6.000.000

18.807.585.000

174.489.000

17.000.000

191.489.000

191.489.000

18.999.074.000

36.141.213.000

36.141.213.000
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أشغال الصيانةأشغال الصيانة

ا@ــــــــــصـــــــــالـح الـالمــــــــــركــــــــــزيـــــــــة الــــــــــتــــــــــابـــــــــعــــــــــة لـــــــــلــــــــــدولــــــــــة - صـــــــــيــــــــــانـــــــــة
ا@باني.................................................................................
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ا@ـــــــــــصــــــــــالـح الـالمـــــــــــركـــــــــــزيــــــــــة الـــــــــــتــــــــــابـــــــــــعـــــــــــة لــــــــــلـــــــــــدولــــــــــة - تـــــــــــأمــــــــــ[
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النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي
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البدنية والرياضية................................................................
ا@ــصــالح الـالمــركــزيــة الـــتــابــعــة  لـــلــدولــة - نــفـــقــات الــتــكـــوين اخلــاصــة
بــتــرقــيــة الــشــبــاب وإدمــاجــهم وتــنـــشــيــطــهم وبــا@ــمــارســة الــبــدنــيــة
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفـيـذي  تـنـفـيـذي رقم رقم 12 -  - 60  م مـؤرؤرّخ في خ في 13  رب  ربـيع األوليع األول
عــــام ام 1433 ا@ ا@ــــوافق وافق 6  ف فــــبــــــرايرايــــر سر ســــــنــــة ة p p2012 يـــتـــضــمنيـــتـــضــمن
تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة لـــوزيـــر الـــصـــنـــاعــةتـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة لـــوزيـــر الـــصـــنـــاعــة
وا@ــــؤســــســــات الــــصــــغــــيــــرة وا@ــــتــــوســــطــــة وتــــرقــــيـــةوا@ــــؤســــســــات الــــصــــغــــيــــرة وا@ــــتــــوســــطــــة وتــــرقــــيـــة
االسـتثمار مـن مــيــزانية الـتسييـر |ـوجـب قانوناالسـتثمار مـن مــيــزانية الـتسييـر |ـوجـب قانون

ا@الية لسنة ا@الية لسنة 2012.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
pبناء على تقرير وزير ا@الية -

- وبـناء على الـدستـورp ال سيمـا ا@ادتان 85-3 و125
p(الفقرة 2 ) منه

- و|قتضى القانون رقم 84-17 ا@ؤرخ في 8 شوال
عـام 1404 ا@ـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 وا@ـتـعـلق بـقـوانـ[

pا@عدل وا@تمم pا@الية
- و|ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 11 - 16 ا@ــــؤرّخ في 3
صفر عام 1433 ا@وافق 28 ديسمبر  سنة 2011 وا@تضمّن

p2012 قانون ا@اليّة لسنة
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول ا@لحقاجلدول ا@لحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير الصناعة وا@ؤسسات الصغيرة وا@توسطة وترقية االستثمار لسنة  اخملصصة لوزير الصناعة وا@ؤسسات الصغيرة وا@توسطة وترقية االستثمار لسنة 2012

من ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل باب

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

ا@ـادة األولى :  ا@ـادة األولى :  تـــوزع االعــتـمـــادات ا@ــقــدر مــبــلــغــهـا
بـــــأربــــعـــــة مــاليـــــيــــر وثـــالثــــمـــائـــة وخــمـــســـة وتــســـعــ[
مــــلـــــيــــونــــا وثـــــمــــا�ــــائـــــة وأربــــعــــة وســـــبــــعــــ[ ألـف ديــــنــــار
(4.395.874.000 دج) واخملــــــصـــــــصــــــة لـــــــوزيــــــر الـــــــصــــــنـــــــاعــــــة
وا@ؤسسات الصغـيرة وا@توسطة وترقية االستثمار من
p2012 مــيـزانــيــة الـتــســيـيــر |ـوجـب قـانــون ا@ـالــيــة لـســنـة

طبقا للجدول ا@لحق بهذا ا@رسوم.

ا@ــادة  ا@ــادة  2 :  : يــكـــلف وزيـــر ا@ـــالــيــــة ووزيــر الـــصــنـــاعــة
pوا@ـؤسـسـات الـصـغـيــرة وا@ـتـوسـطـة وتـرقـيـة االسـتـثـمـار
كل فـيـما يـخـصهp بتـنـفيـــذ هــذا ا@رســوم الـذي ينـشر في
اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة  لـلـجـمـهـوريّـة اجلـزائـريّـة الـدّ�ـقـراطـيّة

الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائـر في 13 ربـيع األول عـام 1433 ا@ـوافق
6 فبراير سنة 2012.

أحمد أويحيىحمد أويحيى

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول

فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

ا@صالح ا@ركزيةا@صالح ا@ركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح

القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل

اإلدارة ا@ركزية ـ الراتب الرئيسي للنشاط..............................

اإلدارة ا@ركزية - التعويضات وا@نح اخملتلفة............................

اإلدارة ا@ـركـزيـة - ا@ـســتـخـدمـون ا@ـتــعـاقـدونp الـرواتبp مـنح ذات

طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................

مجموع القسم األول

341.401.000

550.841.000

55.453.000

947.695.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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21.000

2.500.000

2.521.000

7.425.000

159.000

225.492.000

12.470.000

245.546.000

93.000.000

7.100.000

18.000.000

57.000.000

700.000

7.100.000

2.492.000

25.000

185.417.000

19.453.000

19.453.000

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

القسم الثانيالقسم الثاني
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

اإلدارة ا@ركزية ـ ريوع حوادث العمل...........................................
اإلدارة ا@ركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية........................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة ا@ركزية - ا@نح  العائلية..................................................

اإلدارة ا@ركزية - ا@نح االختيارية...............................................
اإلدارة ا@ركزية - الضمان االجتماعي..........................................
اإلدارة ا@ركزية - ا@ساهمة في اخلدمات االجتماعية.......................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

اإلدارة ا@ركزية -  تسديد النفقات...............................................
اإلدارة ا@ركزية - األدوات واألثاث...............................................
اإلدارة ا@ركزية - اللوازم...........................................................
اإلدارة ا@ركزية - التكاليف ا@لحقة.............................................
اإلدارة ا@ركزية - األلبسة...........................................................
اإلدارة ا@ركزية - حظيرة السيارات............................................
اإلدارة ا@ركزية - اإليجار...........................................................
اإلدارة ا@ركزيـة - النفقـات القضائـية - نفقـات اخلبرة - التـعويضات
ا@ترتبة على الدولة ..............................................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة ا@ركزية - صيانة ا@باني..................................................
مجموع القسم اخلامس

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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394.083.000

230.000.000

105.000.000

221.145.000

950.228.000

23.000.000

13.000.000

3.000.000

6.030.000

6.000.000

51.030.000

2.401.890.000

12.000.000

12.000.000

01 - 36

02 - 36

03 - 36

09 - 36

01 - 37

02 - 37

03 - 37

04 - 37

05 - 37

01 - 43

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للوكالة الوطنية لترقية االستثمار.....................................
إعانات @راكز التسهيل للمؤسسات الصغيرة وا@توسطة ...............
إعـــــانــــة لـــــلـــــوكــــالـــــة الــــوطـــــنـــــيــــة لـــــتـــــطــــويـــــر ا@ـــــؤســــســـــات الـــــصــــغـــــيــــرة
وا@توسطة...........................................................................
إعانة للديوان الوطني للقياسة القانونية.....................................
مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة ا@ركزية - ا@ؤتمرات وا@لتقيات.......................................
اإلدارة ا@ــــركـــــزيـــــة - إعــــانـــــة @ـــــصــــاريـف تـــــســــيـــــيـــــر اجملــــلـس الــــوطـــــني
االستشاري لترقية ا@ؤسسات الصغيرة وا@توسطة...................
اإلدارة ا@ركزية - النفقات ا@تعلقة باجلائزة اجلزائرية للجودة.........
اإلدارة ا@ـركـزية - مـصـاريف مـرتـبـطـة بـتنـفـيـذ مـذكـرات الـتفـاهم في
إطـــــار الــــــتـــــعـــــاون الــــــدولي فـي مـــــيــــــدان ا@ـــــؤســــــســـــات الـــــصــــــغـــــيـــــرة
وا@توسطة...........................................................................
الـنــفــقـات ا@ــتــعـلــقــة بـاجلــائــزة الـوطــنــيـة لـالبـتــكــار لـفــائــدة ا@ـؤســسـات
الصغيرة وا@توسطة..............................................................

مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة ا@ركزية  -  ا@نح - تـعويضات التدريب - الرواتب ا@سبقة -
نفقات التكوين.....................................................................
مجموع القسم الثالث

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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75.000.000

10.000.000

30.000.000

35.000.000

65.000.000

215.000.000

227.000.000

2.628.890.000

581.000.000

632.142.000

175.000.000

1.388.142.000

5.600.000

03 - 44

05 - 44

06 - 44

08 - 44

09 - 44

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 33

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

ا@ساهمة في ا@عهد اجلزائري للتقييس.........................................
ا@ساهمة في ا@عهد الوطني اجلزائري للملكية الصناعية.................
ا@ساهمة للهيئة اجلزائرية لالعتماد.............................................
ا@ساهـمة لتطـبيق اتفاقـية التعـاون ب[ اجلزائر واجملـموعة األوروبية
تـتضمن برنامج دعم ا@ـؤسسات والصنـاعات الصغيـرة وا@توسطة
والتحكم في تكنولوجيات اإلعالم واالتصال...............................
ا@ساهمة في مشاتل ا@ؤسسات...................................................
مجموع  القسم الرابع
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة 

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح

القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة ـ الراتب الرئيسي للنشاط.........
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة  - التعويضات وا@نح اخملتلفة.....
pا@ــصــالح الـالمـركــزيــة الــتــابــعـة لــلــدولــة - ا@ــســتـخــدمــون ا@ــتــعــاقـدون
الرواتبp منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - ا@نح  العائلية........................

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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480.000

269.867.000

1.700.000

277.647.000

30.590.000

6.916.000

22.000.000

30.000.000

790.000

3.500.000

2.055.000

344.000

96.195.000

5.000.000

5.000.000

1.766.984.000

1.766.984.000

4.395.874.000

4.395.874.000

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة  - ا@نح االختيارية....................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة  - الضمان االجتماعي...............
ا@ــصـــالـح الالمـــركـــزيـــة الــتـــابـــعـــة لـــلـــدولـــة  - ا@ـــســـاهـــمــة فـي اخلـــدمــات
االجتماعية ..........................................................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة  -  تسديد النفقات....................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث.....................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة  - اللوازم................................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة  - التكاليف ا@لحقة..................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة  - األلبسة...............................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة  - حظيرة السيارات.................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة  - اإليجار................................
ا@ـصـالح الالمـركزيـة الـتـابـعة لـلـدولـة  - الـنفـقـات الـقـضائـيـة - نـفـقات
اخلبرة - التعويضات ا@ترتبة على الدولة ...............................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة ا@باني........................

مجموع  القسم اخلامس

مجموع  العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

مجموع  الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الصناعة وا@ؤسسات الصغيرةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الصناعة وا@ؤسسات الصغيرة
وا@توسطة وترقية االستثمار ................................................وا@توسطة وترقية االستثمار ................................................

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفـيـذي  تـنـفـيـذي رقم رقم 12 -  - 61  م مـؤرؤرّخ في خ في 13  رب  ربـيع األوليع األول
عــــام ام 1433 ا@ ا@ــــوافق وافق 6  ف فــــبــــــرايرايــــر سر ســــــنــــة ة p p2012 يـــتـــضــمنيـــتـــضــمن
تــــوزيـع االعــــتــــمــــادات اخملـــــصــــصــــة لــــوزيـــــر الــــبــــريــــدتــــوزيـع االعــــتــــمــــادات اخملـــــصــــصــــة لــــوزيـــــر الــــبــــريــــد
وتــكـــنــولــوجــيــات اإلعالم واالتــصــال مـن مـــيــــزانــيــةوتــكـــنــولــوجــيــات اإلعالم واالتــصــال مـن مـــيــــزانــيــة

التسيير |ـوجـب قانون ا@الية لسنة التسيير |ـوجـب قانون ا@الية لسنة 2012.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
pبناء على تقرير وزير ا@الية -

- وبـناء على الـدستـورp ال سيمـا ا@ادتان 85-3 و125
p(الفقرة 2 ) منه

- و|قتضى القانون رقم 84-17 ا@ؤرخ في 8 شوال
عـام 1404 ا@ـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 وا@ـتـعـلق بـقـوانـ[

pا@عدل وا@تمم pا@الية
- و|ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 11 - 16 ا@ــــؤرّخ في 3
صفر عام 1433 ا@وافق 28 ديسمبر  سنة 2011 وا@تضمّن

p2012 قانون ا@اليّة لسنة
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول ا@لحقاجلدول ا@لحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال لسنة  اخملصصة لوزير البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال لسنة 2012

من ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل باب

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

ا@ـادة األولى :  ا@ـادة األولى :  تـــوزع االعــتـمـــادات ا@ــقــدر مــبــلــغــهـا
بــثالثـــة ماليــيــر وتـــســعــمــائـــة وســبــعـــة وعــشــرين مـــلــيــونــا
ومـائـتـ[ وتـسـعـة وسـت[ ألـف ديـنار (3.927.269.000 دج)
واخملــــصــــصــــة لــــوزيــــر الـــبــــريــــد وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــات اإلعالم
واالتـصـال من مــيـزانـيـة الـتـسـيـيــر |ـوجب قـانـون ا@ـالـيـة

لسنة p2012 طبقا للجدول ا@لحق بهذا ا@رسوم.

ا@ــــادة  ا@ــــادة  2 :  : يــــكـــلـف وزيــــر ا@ــــالــــيـــــة ووزيـــر الــــبــــريـــد
pكل فـــيــمـــا يـــخــصــه pوتــكـــنـــولــوجـــيــات اإلعـالم واالتــصـــال
بــــتـــنــــفــــيـــــذ هـــــــذا ا@ـــرســـــوم الـــذي يــــنـــــشــــر في اجلــــريـــدة

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائر في 13 ربيع األول عام 1433 ا@وافق
6 فبراير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول

فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

ا@صالح ا@ركزيةا@صالح ا@ركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح

القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل

اإلدارة ا@ركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................

اإلدارة ا@ركزية - التعويضات وا@نح اخملتلفة............................

اإلدارة ا@ـركـزيـة - ا@ـســتـخـدمـون ا@ـتــعـاقـدونp الـرواتبp مـنح ذات

طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................

مجموع القسم األول

114.252.000

208.446.000

68.358.000

391.056.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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400.000

640.000

1.040.000

1.641.000

80.835.000

4.805.000

87.281.000

34.060.000

4.080.000

7.875.000

532.079.000

220.000

3.920.000

800.000

50.000

583.084.000

16.422.000

16.422.000

01 - 32

02 - 32

01 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

القسم الثانيالقسم الثاني
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

اإلدارة ا@ركزية - ريوع حوادث العمل..........................................
اإلدارة ا@ركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية .......................
مجموع القسم الثاني

القسم  الثالثالقسم  الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة ا@ركزية - ا@نح  العائلية..................................................
اإلدارة ا@ركزية - الضمان االجتماعي..........................................
اإلدارة ا@ركزية - ا@ساهمة في اخلدمات االجتماعية.......................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

اإلدارة ا@ركزية - تسديد النفقات................................................
اإلدارة ا@ركزية - األدوات واألثاث...............................................
اإلدارة ا@ركزية - اللوازم...........................................................
اإلدارة ا@ركزية - التكاليف ا@لحقة.............................................
اإلدارة ا@ركزية - األلبسة...........................................................
اإلدارة ا@ركزية - حظيرة السيارات............................................
اإلدارة ا@ركزية - اإليجار...........................................................
اإلدارة ا@ركزيـة - النفقـات القضائـية - نفقـات اخلبرة - التـعويضات
ا@ترتبة على الدولة...............................................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة ا@ركزية - صيانة ا@باني..................................................
مجموع القسم اخلامس

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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306.822.000

113.062.000

419.884.000

10.000.000

10.000.000

1.508.767.000

2.000.000

2.000.000

60.000.000

725.000.000

60.000.000

845.000.000

847.000.000

2.355.767.000

390.000.000

594.693.000

171.095.000

1.155.788.000

01 - 36

02 - 36

01 - 37

01 - 43

01 - 44

02 - 44

06 - 44

11 - 31

12 - 31

13 - 31

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانـة لـلمـعـهـد الوطـني لالتـصـاالت وتكـنـولـوجيـات اإلعالم واالتـصال-
وهران.................................................................................
 إعــانـة لــلــمـعــهـد الــوطـني لــلـبــريـد وتــكـنــولـوجــيـات اإلعالم واالتــصـال-
اجلزائر................................................................................
مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة ا@ركزية - ا@ؤتمرات وا@لتقيات.......................................
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة  ا@ــركزية - ا@نح - تعويضات التدريب - الرواتب ا@سبقة -
نفقات التكوين....................................................................
مجموع القسم الثالث

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

مــــســــاهــــمــــة @ــــركــــز الــــدراســــات والــــبــــحث فـي ا@ـــواصـالت الــــســــلــــكــــيـــة
والالسلكية...........................................................................
مساهمة للوكالة الفضائية اجلزائرية..........................................
مساهمة للوكالة الوطنية لترقية وتطوير احلضائر التكنولوجية....
مجموع  القسم الرابع
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولةا@صالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط........
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات وا@نح اخملتلفة.....

pا@ــصــالح الـالمـركــزيــة الــتــابــعـة لــلــدولــة - ا@ــســتـخــدمــون ا@ــتــعــاقـدون
الرواتبp منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...

مجموع القسم األول

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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500.000

36.650.000

37.150.000

15.100.000

255.337.000

17.123.000

287.560.000

14.300.000

7.500.000

10.500.000

30.000.000

1.400.000

10.080.000

1.000.000

480.000

75.260.000

15.744.000

15.744.000

1.571.502.000

1.571.502.000

3.927.269.000

3.927.269.000

11 - 32

12 - 32

11 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

القسم الثانيالقسم الثاني
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل...............
ا@ـــصـــالح الالمــــركــزيــة الـــتــابــعـــة لــلــدولـــة - مــعــاش اخلـــدمــة واألضــرار
اجلسدية ..............................................................................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - ا@نح العائلية.........................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي................
ا@ــــصـــالح الالمـــركـــزيــــة الـــتـــابـــعـــة لـــلـــدولـــة - ا@ــــســـاهـــمـــة في اخلـــدمـــات
االجتماعية...........................................................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات......................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث.....................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم.................................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف ا@لحقة...................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة.................................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات..................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - اإليجار.................................
ا@ـصـالح الالمـركـزيـة الـتـابـعـة لـلـدولـة - الـنـفـقـات الـقـضـائـيـة - نـفـقات
اخلبرة - التعويضات ا@ترتبة على الدولة.................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة ا@باني........................
مجموع  القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث
مجموع  الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير البريد  وتكنولوجيات اإلعالممجموع االعتمادات اخملصصة لوزير البريد  وتكنولوجيات اإلعالم
واالتصال ..واالتصال ......................................................................................................................................................

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفـيـذي  تـنـفـيـذي رقم رقم 12 -  - 62  م مـؤرؤرّخ في خ في 13  رب  ربـيع األوليع األول
عــــام ام 1433 ا@ ا@ــــوافق وافق 6  ف فــــبــــــرايرايــــر سر ســــــنــــة ة p p2012 يـــتـــضــمنيـــتـــضــمن
توزيع االعتمادات اخملـصصة لوزير الصيد البحريتوزيع االعتمادات اخملـصصة لوزير الصيد البحري
وا@وارد الصيديـة مـن مـيــزانية الـتسيير |ـوجـبوا@وارد الصيديـة مـن مـيــزانية الـتسيير |ـوجـب

قانون ا@الية لسنة قانون ا@الية لسنة 2012.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
pبناء على تقرير وزير ا@الية -

- وبـناء على الـدستـورp ال سيمـا ا@ادتان 85-3 و125
p(الفقرة 2 ) منه

- و|قتضى القانون رقم 84-17 ا@ؤرخ في 8 شوال
عـام 1404 ا@ـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 وا@ـتـعـلق بـقـوانـ[

pا@عدل وا@تمم pا@الية
- و|ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 11 - 16 ا@ــــؤرّخ في 3
صفر عام 1433 ا@وافق 28 ديسمبر  سنة 2011 وا@تضمّن

p2012 قانون ا@اليّة لسنة
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول ا@لحقاجلدول ا@لحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير الصيد البحري وا@وارد الصيدية لسنة  اخملصصة لوزير الصيد البحري وا@وارد الصيدية لسنة 2012

من ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل باب

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اا@ـادة األولى :  اا@ـادة األولى :  تــوزع االعـتـمـــادات ا@ـقــدر مـبــلــغـهـا
|ـلــيـارين وســتـمـائــة وسـبــعـة وأربـعــ[ مـلــيـونـا ومــائـتـ[
وأربعة آالف دينار (2.647.204.000 دج) واخملصصة لوزير
الـصيد البحـري وا@وارد الصيديـة من ميزانية الـتسيير
|وجب قـانـون ا@ـاليـة لـسـنة p2012 طبـقـا لـلـجـدول ا@ـلحق

بهذا ا@رسوم.

ا@ــــادة ا@ــــادة 2 :  : يــــكــــلف وزيــــــر ا@ــــالــــيـــــة ووزيــــر الــــصــــيــــد
الـبـحـري وا@وارد الـصـيـديـةp كل فـيـمـا يـخـصــهp بـتـنـفـيــذ
هــــــذا ا@ــــرســــوم الــــذي يـــنـــــشــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســــمـــيّـــة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائر في 13 ربيع األول عام 1433 ا@وافق
6 فبراير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول

فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

ا@صالح ا@ركزيةا@صالح ا@ركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح

القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل

اإلدارة ا@ركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................

اإلدارة ا@ركزية - التعويضات وا@نح اخملتلفة............................

اإلدارة ا@ـركـزيـة - ا@ـســتـخـدمـون ا@ـتــعـاقـدونp الـرواتبp مـنح ذات

طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................

مجموع القسم األول

140.895.000

205.453.000

23.386.000

369.734.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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350.000

350.000

1.606.000

86.587.000

3.903.000

92.096.000

22.145.000

6.869.000

7.878.000

14.221.000

200.000

2.000.000

624.000

10.000

53.947.000

4.730.000

4.730.000

180.600.000

112.404.000

63.083.000

61.596.000

417.683.000

02 - 32

01 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

05 - 36

06 - 36

07 - 36

08 - 36

القسم الثانيالقسم الثاني
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

اإلدارة ا@ركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية........................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة ا@ركزية - ا@نح العائلية...................................................
اإلدارة ا@ركزية - الضمان االجتماعي..........................................
اإلدارة ا@ركزية - ا@ساهمة في اخلدمات االجتماعية.......................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

اإلدارة ا@ركزية - تسديد النفقات................................................
اإلدارة ا@ركزية -  األدوات واألثاث..............................................
اإلدارة ا@ركزية - اللوازم...........................................................
اإلدارة ا@ركزية - التكاليف ا@لحقة.............................................
اإلدارة ا@ركزية - األلبسة ..........................................................
اإلدارة ا@ركزية - حظيرة السيارات............................................
اإلدارة ا@ركزية - اإليجار...........................................................
اإلدارة ا@ركزية -  النفقـات القضائية - نفقات اخلبرة - التعويضات
ا@ترتبة على الدولة..............................................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة ا@ركزية - صيانة ا@باني..................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانات @دارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية ا@ائيات.....
إعانة للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية ا@ائيات..........
إعـــانــة لــلــمـــعــهــد الـــتــكــنــولـــوجي لــلــصـــيــد الــبـــحــري وتــربــيـــة ا@ــائــيــات
بوهران................................................................................
إعـــانــة لــلــمـــعــهــد الـــتــكــنــولـــوجي لــلــصـــيــد الــبـــحــري وتــربــيـــة ا@ــائــيــات
بالقل...................................................................................

مجموع القسم السادس

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

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



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 186
29 ربيع األول  عام   ربيع األول  عام  1433 هـ هـ

22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2012 م م

2.000.000

2.000.000

940.540.000

5.300.000

5.300.000

2.000.000

70.000.000

521.427.000

593.427.000

598.727.000

1.539.267.000

235.385.000

506.501.000

117.029.000

858.915.000

01 - 37

01 - 43

01 - 44

02 - 44

03 - 44

11 - 31

12 - 31

13 - 31

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة ا@ركزية - ا@ؤتمرات وا@لتقيات.......................................
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة ا@ـركزية - ا@نح - تـعويضـات التدريب - الرواتــب ا@ـسبقة -
نفقات التكوين.....................................................................
مجموع القسم الثالث

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

اإلدارة ا@ركزية - اإلعالم واإلرشاد...............................................
اإلدارة ا@ــركــزيــة -  مــســـاهــمــة لــلــغــرفــة اجلــزائـــريــة لــلــصــيــد الــبــحــري
وتربية ا@ائيات....................................................................
مــسـاهــمـة لــلـمــركـز الــوطـني لــلـبــحث والـتــنـمــيـة فـي الـصــيـد الــبـحـري
وتربية ا@ائيات....................................................................
مجموع القسم الرابع
مجموع  العنوان الرابع
مجموع  الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولةا@صالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة  - الراتب الرئيسي للنشاط.......
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات وا@نح اخملتلفة......
pا@ــصــالح الـالمـركــزيــة الــتــابــعـة لــلــدولــة - ا@ــســتـخــدمــون ا@ــتــعــاقـدون
الرواتبp منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...

مجموع القسم األول

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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10.000

10.000

7.100.000

185.480.000

9.800.000

202.380.000

9.929.000

6.640.000

3.996.000

11.930.000

230.000

3.645.000

1.320.000

210.000

37.900.000

8.732.000

8.732.000

1.107.937.000

1.107.937.000

2.647.204.000

2.647.204.000

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

القسم الثانيالقسم الثاني
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - ا@نح العائلية.........................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة -  الضمان االجتماعي...............
ا@ــصـــالـح الالمـــركـــزيـــة الــتـــابـــعـــة لـــلـــدولـــة -  ا@ـــســـاهـــمــة فـي اخلـــدمــات
االجتماعية ..........................................................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديدالنفقات.......................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث.....................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم.................................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف ا@لحقة...................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة................................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات..................
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - اإليجار.................................
ا@ـصـالح الالمـركـزيـة الـتـابـعـة لـلـدولـة - الـنـفـقـات الـقـضـائـيـة - نـفـقات
اخلبرة - التعويضات ا@ترتبة على الدولة.................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة ا@باني........................
مجموع  القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث
مجموع  الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول

مـــجــمـــوع االعــتــمـــادات اخملــصـــصــة لــوزيـــر الــصـــيــد  الــبـــحــري وا@ــواردمـــجــمـــوع االعــتــمـــادات اخملــصـــصــة لــوزيـــر الــصـــيــد  الــبـــحــري وا@ــوارد
الـصــيــديـة..............................................................................الـصــيــديـة..............................................................................

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفـيـذي  تـنـفـيـذي رقم رقم 12 -  - 63  م مـؤرؤرّخ في خ في 13  رب  ربـيع األوليع األول
عــــام ام 1433 ا@ ا@ــــوافق وافق 6  ف فــــبــــــرايرايــــر سر ســــــنــــة ة p p2012 يـــتـــضــمنيـــتـــضــمن
تـوزيع االعـتـمــادات اخملـصـصـة لــوزيـر االتـصـال  مـنتـوزيع االعـتـمــادات اخملـصـصـة لــوزيـر االتـصـال  مـن
مــيـــزانـيـة الـتـســيـيـر |ــوجـب قـانـون ا@ـالـيـة لـسـنـةمــيـــزانـيـة الـتـســيـيـر |ــوجـب قـانـون ا@ـالـيـة لـسـنـة

.2012

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
pإنّ الوزير األول

pبناء على تقرير وزير ا@الية -
- وبـناء على الـدستـورp ال سيمـا ا@ادتان 85-3 و125

p(الفقرة 2 ) منه
- و|قتضى القانون رقم 84-17 ا@ؤرخ في 8 شوال
عـام 1404 ا@ـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 وا@ـتـعـلق بـقـوانـ[

pا@عدل وا@تمم pا@الية
- و|ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 11 - 16 ا@ــــؤرّخ في 3
صفر عام 1433 ا@وافق 28 ديسمبر  سنة 2011 وا@تضمّن

p2012 قانون ا@اليّة لسنة
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول ا@لحقاجلدول ا@لحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير االتصال لسنة  اخملصصة لوزير االتصال لسنة 2012

من ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير وا@وزعة بالترتيب في كل باب

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

ا@ـادة  األولى :  ا@ـادة  األولى :  تــوزع االعـتـمـــادات ا@ـقــدر مـبــلــغـهـا
بــعـــشــرة مـاليــيــر وســـبــعـــمــائـــة وتــســـعــة وثالثـــ[ مــلـــيــونــا
وثالثـــمــائــة وأحـــد عــشـــر ألف ديــنــار (10.739.311.000 دج)
واخملصـصة لوزيـراالتصال من مـيزانيـة التسيـير |وجب
قـانــون ا@ــالــيـة لــســنـة p2012 طـبــقــا لـلــجــدول ا@ـلــحق بــهـذا

ا@رسوم.

ا@ـادة  ا@ـادة  2 :  : يـكـلف وزيــر ا@ـالـيــة ووزيـر االتـصالp كل
فيـمـا يـخـصــهp بـتنـفـيـــذ هــــذا ا@رســوم الـذي يـنـــشر في
اجلـريـدة الــرّسـمـيّـة لـلـجـمـهـوريّــة اجلـزائـريّـة الـدّ�ـقـراطـيّـة

الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائـر في 13 ربـيع األول عـام 1433 ا@ـوافق
6 فبراير سنة 2012.

أحمد أويحيىحمد أويحيى

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول

فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

ا@صالح ا@ركزيةا@صالح ا@ركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح

القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل

اإلدارة ا@ركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................

اإلدارة ا@ركزية - التعويضات وا@نح اخملتلفة............................

اإلدارة ا@ـركـزيـة - ا@ـســتـخـدمـون ا@ـتــعـاقـدونp الـرواتبp مـنح ذات

طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................

مجموع القسم األول

112.591.000

144.965.000

19.558.000

277.114.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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30.000

9.500.000

9.530.000

2.000.000

40.000

59.576.000

3.907.000

65.523.000

18.000.000

3.700.000

3.000.000

13.600.000

187.000

6.300.000

622.000

10.000

45.419.000

3.150.000

3.150.000

7.750.000

7.000.000

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 37

04 - 37

القسم الثانيالقسم الثاني
ا@وظفون - ا@عاشات وا@نحا@وظفون - ا@عاشات وا@نح

اإلدارة ا@ركزية - ريوع حوادث العمل..........................................
اإلدارة ا@ركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية........................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة ا@ركزية - ا@نح العائلية...................................................

اإلدارة ا@ركزية - ا@نح االختيارية...............................................
اإلدارة ا@ركزية - الضمان االجتماعي..........................................
اإلدارة ا@ركزية - ا@ساهمة في اخلدمات االجتماعية.......................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح

اإلدارة ا@ركزية - تسديد النفقات................................................
اإلدارة ا@ركزية - األدوات واألثاث...............................................
اإلدارة ا@ركزية - اللوازم...........................................................
اإلدارة ا@ركزية - التكاليف ا@لحقة.............................................
اإلدارة ا@ركزية - األلبسة...........................................................
اإلدارة ا@ركزية - حظيرة السيارات............................................
اإلدارة ا@ركزية - اإليجار...........................................................
اإلدارة ا@ركزيـة - النفقـات القضائـية - نفقـات اخلبرة - التـعويضات
ا@ترتبة على الدولة...............................................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة ا@ركزية - صيانة ا@باني.................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة ا@ركزية - ا@ؤتمرات وا@لتقيات.......................................
اإلدارة ا@ركزية - تنظيم التظاهرات السمعية البصرية................

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

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



3.000.000

2.500.000

38.000.000

58.250.000

458.986.000

1.400.000

1.400.000

4.300.000.000

1.786.900.000

2.962.000.000

443.025.000

34.000.000

643.000.000

10.000.000

100.000.000

10.278.925.000

10.280.325.000

10.739.311.000

10.739.311.000

10.739.311.000

05 - 37

06 - 37

19 - 37

01 - 43

01 - 44

02 - 44

03 - 44

07 - 44

08 - 44

09 - 44

11 - 44

20 - 44

اإلدارة ا@ركزية - اقتناء وتوزيع الصحافة األجنبية......................

اإلدارة ا@ركزية - النشاط االستثنائي لإلعالم...............................
ا@صاريف ا@تعلـقة بنقل منافسات األلعاب األو@بية 2012 (تخصيص

يدفع لفائدة ا@ؤسسة الوطنية للتلفزة).....................
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة ا@ركـزيـة - ا@نح - تـعـويضـات الـتدريب - الـرواتب ا@ـسبـقة -
نفقات التكوين.....................................................................
مجموع القسم الثالث

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

اإلدارة ا@ركزية - ا@ساهمة في ا@ؤسسة الوطنية للتلفزة...............
اإلدارة ا@ـركـزيـة - ا@ـسـاهـمـة في ا@ـؤسـسـة الـعـمـومـية لـلـبـث الـتـلـفزي
اجلزائري .............................................................................
اإلدارة ا@ركزية - ا@ساهمة في ا@ؤسسة الوطنية لإلذاعة................
اإلدارة ا@ركزية - ا@ساهمة في وكالة األنباء اجلزائرية...................
اإلدارة ا@ــركــزيــة - ا@ــســاهــمـة فـي ا@ـركــز الــوطــني لــلــوثــائق والــنــشـر
واإلعالم................................................................................
اإلدارة ا@ـركزية - مـساهـمة بعـنوان تأجـير جـهاز لبث بـرامج التـلفزة
عن طــــريق الــــقـــمـــــر االصـــــطـــنـــــاعيp اشـــــتـــــراك وحـــقــــوق الــــبث في
عربسات - 3 أ......................................................................
اإلدارة ا@ركزية - ا@ساهمة في دار الصحافة................................
اإلدارة ا@ركزية - ا@ساهمة في ا@ركز الدولي للصحافة..................
مجموع  القسم الرابع
مجموع  العنوان الرابع
مجموع  الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير االتصال................................مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير االتصال................................

اجلدول ا@لحق ( تابع )اجلدول ا@لحق ( تابع )

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