
العدد العدد 53
السالسّنة اخلمسوننة اخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اGغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اGغرب 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 السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 18  ذو احلجة عام  ذو احلجة عام 1434هـهـ

اGوافق اGوافق 23  أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2013 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس
مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

مرسـوم رئاسيّ رقم 13 - 343  مؤرّخ في 9 ذي احلجـة عام 1434 اGوافق 14 أكـتـوبر سـنة s2013 يتـضمّن حتويل اعـتماد إلى
ميزانية الدولة........................................................................................................................................
مــرســوم رئــاسي رقـم 13 - 344 مـــؤرخ في 16 ذي احلــجــة عــام  1434 اGـــوافــق 21 أكــتــوبــر ســنــة s2013 يـــرخـص بــاكـــتــتــــاب
اجلـزائـر في إعادة التأسيس السادس عشر Gـوارد اجلمعيـة الدوليـة للتنميـة....................................................
مرسوم رئاسي رقم 13  - 345 مؤرخ في 16 ذي احلجة عام 1434 اGوافـق 21 أكتوبر سنة s2013 يتضمن اGوافقة على عقود
Xالوكـالـة الـوطـنـيـة لـتـثـم Xـبـرمـة �ـدينـة اجلـزائـر في 21 أبـريـل سـنة 2013 بـGالـبحث عن احملـروقـات واسـتـغاللـهـا ا
موارد احملروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطـراكs شــركــة ذات أســهــم..................................................
مـرســوم رئـاسي رقم 13  -  346  مـؤرخ في 16 ذي احلـجـة عـام 1434 اGـوافـق 21 أكــتـوبـر سـنـة s2013 يــتـضـمن اGــوافـقـة عـلى
عـقـود الـبـحث عن احملـروقـــات واسـتـغاللــهــا اGـبــرمـة �ـديــنــة اجلـزائـر في 5 غـشــت سـنـة 2013  بـX الــوكـالـة الـوطـنـيـة
لتثمX موارد احملروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطـراكs شــركــة ذات أســهــم.......................................
مـرســوم رئـاسي رقم 13  - 347 مـؤرخ في 16 ذي احلـجــة عـام 1434 اGـوافـق 21 أكـتــوبـر ســنـة s2013 يــتــضـمن اGــوافــقــة عـلى
اGلـحق رقم 1 بالعـقـد اGؤرخ في 23 أبريـل سنـة 2005 لـلبحـث عن احملروقـات وتـقديرها وتـطـويــرهـا واستـغــاللهـا
في اGــســاحـة اGســمــاة "بــوررحــات جـــنـوب" (الكــتلـتـان : 230 و 231) اGــبـرم �ـدينــة اجلزائـر في 3 ينـايــر سنـة
2013  بــــX الــشــركــــة الــــوطــنــــيـــة ســـونـاطـــــراكs شـــركـــــة ذات أســــهــم وشــــركـــة  "BP إكــســبــلــوريــشن (أجلــيــريـا)

ليميتد"..................................................................................................................................................
مـرســوم رئـاسي رقم 13  - 348 مـؤرخ في 16 ذي احلـجــة عـام 1434 اGـوافـق 21 أكـتــوبـر ســنـة s2013 يــتــضـمن اGــوافــقــة عـلى
اGلـحق رقم 4 بالعـقــد اGـؤرخ في 25 مايــو سنـة 1992 للبحــث عن احملـروقــات الـسائلـة  واستـغـاللهـا في اGـسـاحة
اGـســـمـاة "رورد يـعـقـوب"(الـكــتـلــة : 406 أ) اGــبـرم  �ـديـنـة اجلـزائـر في 28 مـايـو سـنـة 2013 بــX الـشـركــة الـــوطـنـية
سوناطـراكs  شــركــة ذات أســهــم وشــركــة "الكــومـبـانـيـا إسـبـانيـوال دي بتـروليـوس س - أ (سيبسا)"............

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسـومـان رئاسـيّـان مـؤرّخان في 15 ذي احلـجّـة عـام 1434 اGـوافق 20  أكـتـوبـر سـنة s2013 يـتـضـمّنـان إنـهـاء مهـام سـفـيرين
فوق العادة ومفوضX للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 ذي احلــجّــة عـــام 1434 اGـوافـق 20 أكــتــوبــر ســنـة s2013 يــتــضـمّـن تـعــيــX سـفــيــر فـوق الــعـادة
ومفوض للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية بباريس (اجلمهورية الفرنسية)......................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 15 ذي احلـجّــة عــام 1434 اGـوافـق 20 أكــتـوبــر سـنــة s2013 يـتــضـمـّن تـعـيــX أعـضــاء في الــلـجـنـة
اGصرفية لبنك اجلزائر..........................................................................................................................

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
رئاسة اجلمهوريةرئاسة اجلمهورية

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 18 رمضـان عام 1433 اGوافق 6 غشـت سنة s2012 يعـدل القـرار الوزاري اGـشتـرك اGؤرّخ
في 29 صفر عام 1430 اGوافق 25 فبراير سنة s2009 الذي يحدد تعداد مناصب الـشغل وتصنيفها ومدة العقد اخلاص
باألعوان العاملX في نشاطات احلفظ أوالصيانة أو اخلدمات بعنوان اGديرية العامة للوظيفة العمومية...............
قـرار مؤرّخ في 28 رمـضـان عـام 1434 اGـوافق 6 غـشـت سـنة s2013 يـتـضـمّـن جتـديـد تـشـكـيـلـة الـلّـجـان اGـتـسـاويـة األعـضاء
اخملتصّة بأسالك موظفي اGديرية العامّة للوظيفة العموميّة.........................................................................

وزارة الداخليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللواجلماعات احمللّيةية
قـرار مؤرّخ في 20 ذي الـقـعـدة عام 1434 اGـوافق 26 سـبـتـمـبـر سـنة s2013 يـتـضـمّن تـفويض اإلمـضـاء إلى اGـنـدوب الـوطني
للمخاطر الكبرى....................................................................................................................................
قرار مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 اGوافق 26 سبتمبر سنة s2013 يتضمّن تفويض اإلمضاء إلى مدير اGيزانية واحملاسبة..

وزارة وزارة الثقافةالثقافة
قــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرّخ في 17  رجب عـام 1434 اGـوافق 27 مــايـو ســنـة s2013 يــحـدّد قــائــمـة األجــهــزة اخلـاضــعــة إلتـاوة
االستنساخ اخلطي...................................................................................................................................
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18.600.000

3.375.000

21.975.000

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGاداGادّة األولى :ة األولى : يـلغى من مـيـزانيـة سـنة 2013 اعـتماد
قـــدره مــائــة وواحـــد وأربــعــون مــلـــيــارا ومــائـــتــان وأربــعــة
وســبــعــون مــلــيــونــا وســبــعــمــائــة وتــســعــة وخــمــســون ألف
ديــــــنــــــار (141.274.759.000 دج) مـــــــقــــــيـــــــد فـي مــــــيـــــــزانـــــــيــــــة
الــتــكــالــيف اGــشــتــركــة وفي الــبــاب رقم 37 - 91 "نــفــقـات

محتملة - احتياطي مجمع".

اGاداGادّة ة 2 : : يـخصص Gـيزانـية سـنة 2013 اعتـمـاد قدره
مائـة وواحـد وأربعـون ملـيـارا ومائـتان وأربـعـة وسبـعون
مـــلـــيــــونـــا وســـبـــعــــمـــائـــة وتـــســــعـــة وخـــمـــســــون ألف ديـــنـــار
(141.274.759.000 دج) يــــقــــيــــد في مــــيــــزانــــيــــات تــــســــيــــيـــر
الـوزارات وفي األبـواب اGـبــيـنـة في اجلـدول اGــلـحق بـهـذا

اGرسوم.

اGـاداGـادّة ة 3 : : يـنشـر هـذا اGـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 9  ذي احلـجة عام 1434 اGوافق 14
أكتوبر سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسيّ  رقم رقم 13 -  - 343  مؤر مؤرّخ في خ في 9  ذي احلجة عام  ذي احلجة عام
1434 اGوافق  اGوافق 14 أكت أكتـوبر سوبر سـنة نة s2013 ي يـتضمتضمّن حتويلحتويل

اعتماد إلى ميزانية الدولة.اعتماد إلى ميزانية الدولة.
ـــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهوريّة
sاليّةGبناء على تقرير وزير ا -

- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورs ال ســيّـــمــا اGـــادّتــان 77 - 8
sو125 ( الفقرة األولى ) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اGــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اGــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واGـــتـــعــلّق

sتمّمGعدّل واGا sاليّةGا Xبقوان
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 12 اGــؤرّخ في 12
صفر عام 1434 اGوافق 26 ديسمبر  سنة 2012 واGتضمّن

s2013 اليّة لسنةGقانون ا
- و�ـقتـضى اGـرسوم الـرئـاسي اGؤرّخ في 11 ربـيع
األول عـام 1434 اGـوافق 23 يــنـايــر ســنـة 2013 واGــتــضـمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Gـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اGـشـتـركـة من مـيـزانـيـة الـتـسـيـيـرs �ـوجب قـانـون اGـالـيّة

s2013 لسنة

اجلدول اGلحقاجلدول اGلحق

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

02 - 31

03 - 31

مصالح الوزير األولمصالح الوزير األول
الفرع األولالفرع األول
الوزير األولالوزير األول

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
الوزير األول - التعويضات واGنح اخملتلفة..................................
الـوزيـر األول - اGـستـخـدمـون اGـتعـاقـدونs الـرواتبs مـنح ذات طابع
عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.....................................
مجموع القسم األول
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4.650.000

4.650.000

26.625.000

26.625.000

26.625.000

5.000.000

1.626.000

6.626.000

6.626.000

6.626.000

6.626.000

33.251.000

56.367.000

2.830.000

59.197.000

اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

03 - 33

02 - 31

03 - 31

02 - 31

03 - 31

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

الوزير األول - الضمان االجتماعي............................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول

الفرع الثانيالفرع الثاني
كتابة الدولة اGكلفة باالستشراف واإلحصائياتكتابة الدولة اGكلفة باالستشراف واإلحصائيات

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اGركزية - التعويضات و اGنح اخملتلفة.............................
اإلدارة اGــركــزيــة - اGـســتــخــدمــون اGــتــعــاقـدونs الــرواتبs مــنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع الثاني
مجموع االعتمادات اخملصصة للوزير األول.................................مجموع االعتمادات اخملصصة للوزير األول.................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

الفرع األولالفرع األول
اإلدارة العامةاإلدارة العامة

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اGركزية - التعويضات و اGنح اخملتلفة.............................
اإلدارة اGــركــزيــة - اGـســتــخــدمــون اGــتــعــاقـدونs الــرواتبs مــنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم األول

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

02 - 32

03 - 33

02 - 36

04 - 36

05 - 36

06 - 36

07 - 37

01 - 44

القسمالقسم الثاني الثاني
اGوظفون - اGعاشات واGنحاGوظفون - اGعاشات واGنح

اإلدارة اGركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية......................

مجموع القسم الثاني

القسمالقسم الثالث الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اGركزية - الضمان االجتماعي........................................

مجموع القسم الثالث

القسمالقسم السادس السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للمدرسة الوطنية للحماية اGدنية...................................
إعـــانــة لــلـــمــركــز الـــوطــني لـــتــكــويـن مــســتـــخــدمي اجلـــمــاعــات احملـــلــيــة
وحتسX مستوياتهم وجتديد معلوماتهم ببشار.........................
إعـــانــة لــلـــمــركــز الـــوطــني لـــتــكــويـن مــســتـــخــدمي اجلـــمــاعــات احملـــلــيــة
وحتسX مستوياتهم وجتديد معلوماتهم بوهران.......................
إعـــانــة لــلـــمــركــز الـــوطــني لـــتــكــويـن مــســتـــخــدمي اجلـــمــاعــات احملـــلــيــة
وحتسX مستوياتهم وجتديد معلوماتهم بورقلة........................

مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

إعانة للصندوق اGشترك للجماعات احمللية...............................

مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

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

اإلدارة اGــركـزيــة - مـســاهــمـة في مــركــز الـبــحث في عــلم الــفـيــزيـاء  
   الفلكية والفيزياء األرضية....................................................

مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

900.000

900.000

14.092.000

14.092.000

10.000.000

11.148.000

4.726.000

9.737.000

35.611.000

22.100.000.000

22.100.000.000

22.209.800.000

25.538.000

25.538.000

25.538.000

22.235.338.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )

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

12 - 31

13 - 31

13 - 33

62 - 31

63 - 31

63 - 33

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اGصالح الالمركزية التابعة للدولةاGصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح

القسم األولالقسم األول
اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل

اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واGنح اخملتلفة....
sـتــعـاقـدونGــسـتــخـدمــون اGـصــالح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـدولـة - اGا
الرواتبs منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي..............

مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني

الفرع اجلزئي اخلامسالفرع اجلزئي اخلامس
اGندوبية الوطنية للمخاطر الكبرىاGندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح

القسم األولالقسم األول
اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل

اGندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - التعويضات واGنح اخملتلفة..
sـتـعـاقدونGـسـتخـدمـون اGنـدوبـيـة الـوطـنيـة لـلـمـخـاطر الـكـبـرى - اGا
الرواتبs منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اGندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - الضمان االجتماعي............

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

2.747.400.000

277.035.000

3.024.435.000

686.800.000

686.800.000

3.711.235.000

3.711.235.000

1.355.000

616.000

1.971.000

340.000

340.000

2.311.000

2.311.000

25.948.884.000
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اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )

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

02 - 31

03 - 31

03 - 33

13 - 31

الفرع الثانيالفرع الثاني
اGديرية العامة لألمن الوطنياGديرية العامة لألمن الوطني

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح

القسم األولالقسم األول
اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل

األمن الوطني - التعويضات واGنح اخملتلفة................................
األمن الوطني - اGسـتخدمون اGتعـاقدونs الرواتبs منح ذات طابع
عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي....................................

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

األمن الوطني - الضمان االجتماعي...........................................

مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اGصالح الالمركزية التابعة لألمن الوطنياGصالح الالمركزية التابعة لألمن الوطني

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح

القسم األولالقسم األول
اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل

اGـــصــــالح الالمــــركـــزيـــة الــــتـــابـــعــــة لألمـن الـــوطـــنـي - اGـــســـتــــخـــدمـــون
اGـتعاقدونs الـرواتبs منح ذات طابع عـائلي واشتراكـات الضمان
االجتماعي..........................................................................

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

634.340.000

492.950.000

1.127.290.000

158.585.000

158.585.000

1.285.875.000

1.285.875.000

92.500.000

92.500.000

92.500.000

92.500.000

1.378.375.000
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اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )

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

02 - 31

03 - 31

03 - 33

13 - 31

الفرع الثالثالفرع الثالث
اGديرية العامة للحماية اGدنيةاGديرية العامة للحماية اGدنية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح

القسم األولالقسم األول
اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل

احلماية اGدنية - التعويضات واGنح اخملتلفة...............................
احلــمــايــة اGــدنــيــة - اGـســتــخــدمــون اGــتــعــاقـدونs الــرواتبs مــنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

احلماية اGدنية - الضمان االجتماعي..........................................

مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اGصالح الالمركزية التابعة للحماية اGدنيةاGصالح الالمركزية التابعة للحماية اGدنية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح

القسم األولالقسم األول
اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل

اGــصــالح الـالمــركــزيــة الــتـــابــعــة لــلــحـــمــايــة اGــدنــيـــة - اGــســتــخــدمــون
اGـتعاقدونs الـرواتبs منح ذات طابع عـائلي واشتراكـات الضمان
االجتماعي..........................................................................

مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني

2.133.500.000

3.170.000

2.136.670.000

533.375.000

533.375.000

2.670.045.000

2.670.045.000

63.560.000

63.560.000

63.560.000

63.560.000
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اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )

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

23 - 31

22 - 31

23 - 31

23 - 33

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح

القسم األولالقسم األول
اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل

الــوحـدة الــوطـنــيـة- اGــسـتــخـدمــون اGـتــعــاقـدونs الــرواتبs مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................

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

الفرع الرابعالفرع الرابع
تسيير قصر احلكومةتسيير قصر احلكومة

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح

القسم األولالقسم األول
اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل

قصر احلكومة - التعويضات واGنح اخملتلفة.................................
قـصر احلكومـة - اGستخدمـون اGتعاقـدونs الرواتبs منح ذات طابع
عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي....................................

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

قصر احلكومة - الضمان االجتماعي...........................................

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

15.698.000

15.698.000

15.698.000

15.698.000

2.749.303.000

4.132.000

2.694.000

6.826.000

1.033.000

1.033.000

7.859.000

7.859.000

7.859.000
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18 ذو احلجة  عام   ذو احلجة  عام  1434 هـ هـ
23 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2013 م م

41.690.000

980.000

42.670.000

10.423.000

10.423.000

53.093.000

53.093.000

59.389.000

9.719.000

69.108.000

14.847.000

14.847.000

83.955.000

83.955.000

137.048.000

اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )

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

02 - 31

03 - 31

03 - 33

12 - 31

13 - 31

13 - 33

الفرع السادسالفرع السادس
اGديرية العامة للمواصالت الوطنيةاGديرية العامة للمواصالت الوطنية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
اGديرية العامة للمواصالت الوطنية - التعويضات واGنح اخملتلفة..
sـتـعـاقدونGسـتـخـدمـون اGـديـريـة الـعامـة لـلـمـواصالت الـوطـنـيـة - اGا
الرواتبs منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

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

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اGصالح الالمركزية التابعة للمواصالت الوطنيةاGصالح الالمركزية التابعة للمواصالت الوطنية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
اGـصـالح الـالمـركـزيـة الـتـابـعـة لـلـمـواصالت الـوطـنـيـة - الـتـعـويـضـات
واGنح اخملتلفة......................................................................
اGـصـالح الالمـركـزيـة الـتـابعـة لـلـمـواصالت الـوطـنيـة - اGـسـتـخـدمون
اGـتعاقدونs الـرواتبs منح ذات طابع عـائلي واشتراكـات الضمان
االجتماعي..........................................................................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اGــصــالـح الالمــركـــزيــة الــتـــابــعــة لـــلــمـــواصالت الــوطـــنــيــة - الـــضــمــان
االجتماعي...........................................................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع السادس
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4.045.000

468.000

4.513.000

1.011.000

1.011.000

5.524.000

5.524.000

25.259.000

2.003.000

27.262.000

6.315.000

6.315.000

33.577.000

33.577.000

39.101.000

30.260.570.000

اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )

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

02 - 31

03 - 31

03 - 33

12 - 31

13 - 31

13 - 33

الفرع السابعالفرع السابع
اGديرية العامة للحرس البلدياGديرية العامة للحرس البلدي

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
اGديرية العامة للحرس البلدي - التعويضات واGنح اخملتلفة.........
sــتـــعــاقــدونGـــســتـــخــدمـــون اGــديـــريــة الـــعــامـــة لــلـــحــرس الــبـــلــدي - اGا
الرواتبs منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

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

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اGصالح الالمركزية التابعة للحرس البلدياGصالح الالمركزية التابعة للحرس البلدي

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
اGـصـالح الالمركـزيـة الـتابـعـة لـلحـرس الـبلـدي - الـتـعويـضـات واGنح
اخملتلفة...............................................................................
اGـــصــالـح الالمــركـــزيــة الـــتــابـــعــة لـــلــحـــرس الــبـــلــدي - اGـــســتـــخــدمــون
اGـتعاقدونs الـرواتبs منح ذات طابع عـائلي واشتراكـات الضمان
االجتماعي..........................................................................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اGصالح الالمركزية التابعة للحرس البلدي - الضمان االجتماعي..
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع السابع
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الداخلية واجلماعات احمللية.....مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الداخلية واجلماعات احمللية.....
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15.152.000

15.152.000

8.581.000

8.581.000

23.733.000

23.733.000

23.733.000

23.733.000

17.449.000

1.126.000

18.575.000

اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )

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

03 - 31

02 - 32

02 - 31

03 - 31

وزارة الشؤون اخلارجيةوزارة الشؤون اخلارجية
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اGــركــزيــة - اGـســتــخــدمــون اGــتــعــاقـدونs الــرواتبs مــنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم األول

القسمالقسم الثاني الثاني
اGوظفون - اGعاشات واGنحاGوظفون - اGعاشات واGنح

اإلدارة اGركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية......................
مجموع القسم الثاني
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشؤون اخلارجية.................مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشؤون اخلارجية.................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدلوزارة العدل
الفرع األولالفرع األول

مديرية اإلدارة العامةمديرية اإلدارة العامة
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائلوسائل اGصالح اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفوناGوظفون - مرتبات العمل - مرتبات العمل
اإلدارة اGركزية - التعويضات واGنح اخملتلفة..............................
اإلدارة اGــركــزيــة - اGـســتــخــدمــون اGــتــعــاقـدونs الــرواتبs مــنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................

مجموع القسم األول
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4.362.000

4.362.000

7.512.000

7.512.000

30.449.000

30.449.000

266.955.000

83.705.000

350.660.000

66.738.000

66.738.000

417.398.000

417.398.000

447.847.000

5.832.000

1.705.000

7.537.000

اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )

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

03 - 33

01 - 36

12 - 31

13 - 31

13 - 33

22 - 31

23 - 31

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

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

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة لتسيير اGدرسة العليا للقضاء.........................................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اGصالح القضائيةاGصالح القضائية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
اGصالح القضائية - التعويضات واGنح اخملتلفة...........................
اGصـالح الـقـضائـيـة - اGـستـخـدمـون اGـتعـاقـدونs الـرواتبs منح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

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

الفرع الثانيالفرع الثاني
اGديرية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماجاGديرية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

الفرعالفرع اجلزئي األول اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية
العنوانالعنوان الثالث الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات اGوظفون - مرتبات العملالعمل
إدارة السجون - التعويضات واGنح اخملتلفة...............................
إدارة الــســجـــون - اGــســـتــخــدمــون اGــتــعـــاقــدونs الــرواتبs مــنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............................
مجموع القسم األول
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18 ذو احلجة  عام   ذو احلجة  عام  1434 هـ هـ
23 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2013 م م

12.458.000

12.458.000

19.995.000

19.995.000

98.922.000

688.000

99.610.000

13.731.000

13.731.000

113.341.000

113.341.000

133.336.000

581.183.000

10.185.000

107.434.000

1.320.000

54.000.000

172.939.000

172.939.000

172.939.000

اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )

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

23 - 33

32 - 31

33 - 31

33 - 33

03 - 36

05 - 36

06 - 36

07 - 36

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

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

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
مؤسسات السجونمؤسسات السجون
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
مؤسسات السجون - التعويضات واGنح اخملتلفة.........................
مؤسـسات السـجون - اGسـتخدمون اGـتعاقـدونs الرواتبs منح ذات
  طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.............................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة اGاليةوزارة اGالية
الفرع األولالفرع األول

اإلدارة اGركزيةاإلدارة اGركزية
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للمدرسة الوطنية للضرائب............................................
إعانة للوكالة الوطنية Gسح األراضي.........................................
إعانة خللية معاجلة االستعالم اGالي............................................
إعانة للديوان الوطني لإلحصائيات...........................................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
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18 ذو احلجة  عام   ذو احلجة  عام  1434 هـ هـ
23 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2013 م م

1.900.000

300.000

2.200.000

475.000

475.000

2.675.000

2.675.000

175.614.000

16.625.000

3.400.000

20.025.000

4.157.000

4.157.000

24.182.000

24.182.000

اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )

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

12 - 31

13 - 31

13 - 33

02 - 31

03 - 31

03 - 33

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
الديوان اGركزي لقمع الفساد - التعويضات واGنح اخملتلفة...........
sالرواتب sتعاقدونGستخـدمون اGركزي لقـمع الفساد - اGالديوان ا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

الديوان اGركزي لقمع الفساد - الضمان االجتماعي......................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول

الفرع الثانيالفرع الثاني
اGديرية العامة للمحاسبةاGديرية العامة للمحاسبة

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
اGديرية العامة للمحاسبة - التعويضات واGنح اخملتلفة................
sالـرواتب sـتـعـاقـدونGـسـتـخـدمـون اGـديـريـة الـعـامـة لـلـمـحـاسـبـة - اGا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اGديرية العامة للمحاسبة - الضمان االجتماعي..........................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
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18 ذو احلجة  عام   ذو احلجة  عام  1434 هـ هـ
23 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2013 م م

495.668.000

135.400.000

631.068.000

123.917.000

123.917.000

754.985.000

754.985.000

1.900.000

1.900.000

1.900.000

1.900.000

781.067.000

174.956.000

23.575.000

198.531.000

اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )

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

12 - 31

13 - 31

13 - 33

23 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اGصالح الالمركزية التابعة للدولةاGصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
اGديريات اجلهوية للخزينة - التعويضات واGنح اخملتلفة..............
sالرواتب sـتعـاقـدونGـسـتخـدمـون اGـديـريات اجلـهـويـة للـخـزينـة - اGا
  منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

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

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
تسيير ديار ومراكز اGاليةتسيير ديار ومراكز اGالية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
ديـار ومراكز اGالـية - اGستـخدمون اGتعـاقدونs الرواتبs منح ذات
  طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.............................
مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع الثاني

الفرع الثالثالفرع الثالث
اGديرية العامة للجماركاGديرية العامة للجمارك

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
اGديرية العامة للجمارك - التعويضات واGنح اخملتلفة.................
sالـرواتب sــتـعــاقـدونGــسـتــخـدمـون اGـديـريــة الـعــامـة لـلــجـمـارك - اGا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............
مجموع القسم األول
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18 ذو احلجة  عام   ذو احلجة  عام  1434 هـ هـ
23 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2013 م م

43.739.000

43.739.000

242.270.000

242.270.000

242.270.000

42.200.000

4.800.000

47.000.000

10.500.000

10.500.000

57.500.000

57.500.000

131.900.000

152.900.000

284.800.000

اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )

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

03 - 33

02 - 31

03 - 31

03 - 33

12 - 31

13 - 31

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

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

الفرع الرابعالفرع الرابع
اGديرية العامة للضرائباGديرية العامة للضرائب

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل

اGديرية العامة للضرائب - التعويضات واGنح اخملتلفة.................
sالـرواتب sـتـعــاقـدونGــسـتـخــدمـون اGــديـريـة الــعـامـة لــلـضـرائب - اGا
  منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اGديرية العامة للضرائب - الضمان االجتماعي.........................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اGصالح الالمركزية التابعة للدولةاGصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح

القسم األولالقسم األول
اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل

اGصالح الالمركزية للضرائب - التعويضات واGنح اخملتلفة...........
sـــتــــعـــاقـــدونGـــســــتـــخــــدمـــون اGـــصــــالح الالمــــركـــزيــــة لـــلـــضــــرائب - اGا
الرواتبs منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.
مجموع القسم األول
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32.900.000

32.900.000

317.700.000

317.700.000

375.200.000

160.000.000

160.000.000

160.000.000

160.000.000

27.117.000

1.258.000

28.375.000

7.093.000

7.093.000

35.468.000

35.468.000

اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )

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

13 - 33

12 - 31

02 - 31

03 - 31

03 - 33

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اGصالح الالمركزية للضرائب - الضمان االجتماعي.....................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع الرابع

الفرع اخلامسالفرع اخلامس
اGديرية العامة لألمالك الوطنيةاGديرية العامة لألمالك الوطنية

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اGصالح الالمركزية التابعة للدولةاGصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
اGصالح الالمركزية لألمالك الوطنية - التعويضات واGنح اخملتلفة.
مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اخلامس

الفرع السادسالفرع السادس
اGديرية العامة للميزانيةاGديرية العامة للميزانية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
اGديرية العامة للميزانية - التعويضات واGنح اخملتلفة................
sالـرواتب sـتـعـاقـدونGـسـتـخـدمـون اGـديـريـة الـعـامـة لـلـمـيــزانـيـة - اGا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اGديرية العامة للميزانية - الضمان االجتماعي..........................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
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18 ذو احلجة  عام   ذو احلجة  عام  1434 هـ هـ
23 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2013 م م

187.191.000

643.663.000

9.000.000

839.854.000

126.217.000

126.217.000

966.071.000

966.071.000

131.818.000

8.645.000

140.463.000

33.116.000

33.116.000

173.579.000

173.579.000

1.175.118.000

2.909.269.000

اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )

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

11 - 31

12 - 31

13 - 31

13 - 33

22 - 31

23 - 31

23 - 33

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اGصالح الالمركزية التابعة للدولةاGصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
اGصالح الالمركزية للميزانية - الراتب الرئيسي للنشاط...........
اGصالح الالمركزية للميزانية - التعويضات واGنح اخملتلفة..........
sـــتـــعـــاقــدونGــســـتـــخـــدمــون اGـــصــالـح الالمـــركــزيـــة لـــلـــمــيـــزانـــيـــة - اGا
الرواتبs منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اGصالح الالمركزية للميزانية - الضمان االجتماعي....................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
مديـريات الـبـرمجـة ومـتابـعـة ميـزانيـات الـواليات - الـتـعـــويـضـات
واGنــح اخملتلفة.....................................................................
مـديـريـات الـبـرمـجـة ومـتـابـعـة مـيـزانـيـات الـواليـات - اGـسـتـخـدمـون
اGـتعاقدونs الـرواتبs منح ذات طابع عـائلي واشتراكـات الضمان
االجتماعي...........................................................................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

مــديـــريــات الــبـــرمــجـــة ومــتـــابــعـــة مــيــزانـــيــات الـــواليــات - الـــضــمــان
االجتماعي...........................................................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع السادس
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير اGالية.................................مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير اGالية.................................
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18 ذو احلجة  عام   ذو احلجة  عام  1434 هـ هـ
23 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2013 م م

23.207.000

1.881.000

25.088.000

104.000

104.000

5.829.000

5.829.000

31.021.000

31.021.000

187.575.000

11.157.000

198.732.000

اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )

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

02 - 31

03 - 31

02 - 32

03 - 33

12 - 31

13 - 31

وزارة الطاقة واGناجموزارة الطاقة واGناجم

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح

القسم األولالقسم األول
اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اGركزية - التعويضات واGنح اخملتلفة..............................
اإلدارة اGــركــزيــة - اGـســتــخــدمــون اGــتــعــاقـدونs الــرواتبs مــنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اGوظفون - اGعاشات  واGنحاGوظفون - اGعاشات  واGنح

اإلدارة اGركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية......................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اGركزية - الضمان االجتماعي........................................

مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اGصالح الالمركزية التابعة للدولةاGصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح

القسم األولالقسم األول
اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل

اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واGنح اخملتلفة....
sـتــعـاقـدونGــسـتــخـدمــون اGـصــالح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـدولـة - اGا
الرواتبs منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.
مجموع القسم األول
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176.000

176.000

46.939.000

46.939.000

245.847.000

245.847.000

276.868.000

276.868.000

25.953.000

188.000

26.141.000

6.535.000

6.535.000

45.934.000

45.934.000

78.610.000

78.610.000

78.610.000

78.610.000

اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )

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

12 - 32

13 - 33

02 - 31

82 - 31

03 - 33

04 - 36

القسم الثانيالقسم الثاني
اGوظفون - اGعاشات  واGنحاGوظفون - اGعاشات  واGنح

اGـــصــالح الالمـــركــزيــة الـــتــابــعــة لـــلــدولــة - مــعـــاش اخلــدمــة واألضــرار
اجلسدية..............................................................................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي..............
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الطاقة واGناجم....................مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الطاقة واGناجم....................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة اGوارد اGائيةوزارة اGوارد اGائية

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اGركزية - التعويضات واGنح اخملتلفة..............................
اإلدارة اGركزية - اGوظفون اGتعاونون - التعويضات واGنح اخملتلفة.
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

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

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

اإلدارة اGركزية - إعانة للوكالة الوطنية للموارد اGائية...............
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير اGوارد اGائية.......................مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير اGوارد اGائية.......................
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18 ذو احلجة  عام   ذو احلجة  عام  1434 هـ هـ
23 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2013 م م

17.918.000

1.914.000

19.832.000

4.479.000

4.479.000

42.444.000

3.827.000

26.206.000

72.477.000

96.788.000

94.256.000

94.256.000

94.256.000

191.044.000

اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )

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

02 - 31

03 - 31

03 - 33

01 - 36

02 - 36

41 - 36

02 - 42

وزارة الشؤون الدينية واألوقافوزارة الشؤون الدينية واألوقاف
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اGركزية - التعويضات واGنح اخملتلفة..............................
اإلدارة اGــركــزيــة - اGــســـتــخــدمــون اGــتــعـــاقــدونs الــرواتبs مــنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

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

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

اإلدارة اGـركـزيـة - إعـانـات لــلـمـعـاهـد الـوطـنـيـة لـلـتـكـوين اGـتـخـصص
لألسالك اخلاصة بإدارة الشؤون الدينية واألوقاف....................
Xــركـــزيــة - إعـــانــة لـــلــمـــدرســة الـــوطــنــيـــة لــتـــكــويـن وحتــســGاإلدارة ا
مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية واألوقاف.....................
اإلدارة اGـــركـــزيـــة - إعــــانـــة لـــلـــمـــركـــز الـــثـــقـــافـي اإلسالمي بـــاجلـــزائـــر
العاصمة.............................................................................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثانيالقسم الثاني
النشاط الدوليالنشاط الدولي

اإلدارة اGركـزيـة - نفـقـات تأطـيـر النـشـاط الـديني والـثـقافي لـفـائدة
  اGهاجرين.............................................................................
مجموع القسم الثاني
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول
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1.617.674.000

36.452.000

1.654.126.000

404.420.000

404.420.000

2.058.546.000

2.058.546.000

2.249.590.000

2.249.590.000

17.714.000

3.006.000

20.720.000

4.428.000

4.428.000

اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )

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

12 - 31

13 - 31

13 - 33

02 - 31

03 - 31

03 - 33

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اGصالح الالمركزية التابعة للدولةاGصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واGنح اخملتلفة....
sـتــعـاقـدونGــسـتــخـدمــون اGـصــالح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـدولـة - اGا
الرواتبs منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي..............
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشؤون الدينية واألوقاف.....مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشؤون الدينية واألوقاف.....

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية
العنوانالعنوان الثالث الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اGركزية - التعويضات واGنح اخملتلفة..............................
اإلدارة اGــركــزيــة - اGـســتــخــدمــون اGــتــعــاقـدونs الــرواتبs مــنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم األوّل

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

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



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 53 24
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51.127.000

51.127.000

76.275.000

76.275.000

81.584.000

18.641.000

100.225.000

20.396.000

20.396.000

120.621.000

120.621.000

196.896.000

196.896.000

26.123.000

5.068.000

31.191.000

اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )

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

03 - 36

12 - 31

13 - 31

13 - 33

02 - 31

03 - 31

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

اإلدارة اGركزية - إعانة Gراكز الراحة للمجاهدين........................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اGصالح الالمركزية التابعة للدولةاGصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واGنح اخملتلفة....
sـتــعـاقـدونGــسـتــخـدمــون اGـصــالح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـدولـة - اGا
الرواتبs منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.
مجموع القسم األوّل

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي..............
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير اجملاهدين.............................مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير اجملاهدين.............................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة التهيئة العمرانية والبيئة واGدينةوزارة التهيئة العمرانية والبيئة واGدينة

الفرع الفرع األولاألول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية
العنوانالعنوان الثالث الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اGركزية - التعويضات واGنح اخملتلفة..............................
اإلدارة اGــركــزيــة - اGـســتــخــدمــون اGــتــعــاقـدونs الــرواتبs مــنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم األوّل
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18 ذو احلجة  عام   ذو احلجة  عام  1434 هـ هـ
23 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2013 م م

6.531.000

6.531.000

10.350.000

10.350.000

48.072.000

48.072.000

112.808.000

11.825.000

124.633.000

28.202.000

28.202.000

152.835.000

152.835.000

200.907.000

200.907.000

اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )

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

03 - 33

01 - 36

12 - 31

13 - 31

13 - 33

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

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

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

اإلدارة اGــــركــــزيــــة - إعــــانــــة لــــلــــمــــركـــــز الــــوطــــني لــــتــــنــــمــــيــــة اGــــوارد
البيولوجية.........................................................................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اGصالح الالمركزية للبيئةاGصالح الالمركزية للبيئة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح

القسم األولالقسم األول
اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل

اGصالح الالمركزية للبيئة - التعويضات واGنح اخملتلفة...............
sالرواتب sـتـعـاقـدونGـسـتـخـدمـون اGـصـالح الالمـركـزيـة لـلـبـيـئة - اGا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............
مجموع القسم األوّل

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اGصالح الالمركزية للبيئة - الضمان االجتماعي.........................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول

مــجــمـــوع االعــتــمـــادات اخملــصـــصــــة لـــوزيـــر الــــتـــهـــيـــئــة الــعـــمــرانــيــةمــجــمـــوع االعــتــمـــادات اخملــصـــصــــة لـــوزيـــر الــــتـــهـــيـــئــة الــعـــمــرانــيــة
والبيئة واGدينة..................................................................والبيئة واGدينة..................................................................



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 53 26
18 ذو احلجة  عام   ذو احلجة  عام  1434 هـ هـ
23 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2013 م م

10.550.000

2.450.000

13.000.000

2.637.000

2.637.000

8.379.000

2.280.000

3.796.000

14.455.000

30.092.000

30.092.000

118.850.000

11.420.000

130.270.000

اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )

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

02 - 31

03 - 31

03 - 33

03 - 36

04 - 36

05 - 36

12 - 31

13 - 31

وزارة النقلوزارة النقل
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية
العنوانالعنوان الثالث الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اGركزية - التعويضات واGنح اخملتلفة..............................
اإلدارة اGــركــزيــة - اGـســتــخــدمــون اGــتــعــاقـدونs الــرواتبs مــنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم األوّل

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

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

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

اإلدارة اGركزية - إعانة للمدرسة الوطنية العليا للبحرية....................
اإلدارة اGركزية - إعانة للمعهد العالي للتكوين في السكك احلديدية.
اإلدارة اGركزية - إعانة للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري..
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اGصالح الالمركزية التابعة للدولةاGصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واGنح اخملتلفة....
sـتــعـاقـدونGــسـتــخـدمــون اGـصــالح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـدولـة - اGا
الرواتبs منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.
مجموع القسم األوّل
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18 ذو احلجة  عام   ذو احلجة  عام  1434 هـ هـ
23 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2013 م م

29.712.000

29.712.000

159.982.000

159.982.000

190.074.000

190.074.000

25.645.000

2.456.000

28.101.000

6.411.000

6.411.000

25.985.000

4.863.000

6.403.000

20.162.000

28.258.000

13.692.000

22.335.000

5.571.000

اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )

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

13 - 33

02 - 31

03 - 31

03 - 33

35 - 36

39 - 36

45 - 36

49 - 36

51 - 36

53 - 36

58 - 36

59 - 36

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اGركزية - الضمان االجتماعي............................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصـصـة لـوزيـر النقل...................................مجموع االعتمادات اخملصـصـة لـوزيـر النقل...................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية
العنوانالعنوان الثالث الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اGركزية - التعويضات واGنح اخملتلفة..................................
اإلدارة اGـركـزيـة - اGسـتـخدمـون اGـتـعاقـدونs الـرواتبs مـنح ذات طابع
عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي........................................
مجموع القسم األوّل

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

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

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانات Gعاهد تكوين معلمي اGدرسة األساسية وحتسX مستواهم.....

إعانة للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وحتسX مستواهم.

إعانة للمعهد الوطني للبحث في التربية.......................................

إعانة للديوان الوطني حملو األمية وتعليم الكبار..............................

إعانة للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.............................

إعانة Gركز التموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية..........

إعانة للديوان الوطني لالمتحانات واGسابقات...............................
إعانة للمركز الوطني للوثائق البيداغوجية...................................
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18 ذو احلجة  عام   ذو احلجة  عام  1434 هـ هـ
23 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2013 م م

3.533.000

3.821.000

5.140.000

139.763.000

174.275.000

174.275.000

924.173.000

50.971.000

975.144.000

231.044.000

231.044.000

1.206.188.000

1.206.188.000

17.964.634.000

1.052.369.000

6.540.156.000

635.312.000

26.192.471.000

اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )

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

60 - 36

61 - 36

62 - 36

12 - 31

13 - 31

13 - 33

22 - 31

23 - 31

32 - 31

33 - 31

إعانة للمرصد الوطني للتربية والتكوين.......................................
إعانة للمركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت...........
إعــانــة لــلــمــركــز الــوطــني إلدمــاج االبــتــكــارات الــبــيــداغــوجــيــة وتــنــمــيــة
تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في التربية.................................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اGصالح الالمركزية التابعة للدولةاGصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واGنح اخملتلفة........
sــتــعــاقــدونGـــســتــخــدمـــون اGــصـــالح الالمــركـــزيــة الــتــابــعـــة لــلــدولــة - اGا
الرواتبs منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.....
مجموع القسم األوّل

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

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

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
اGصــالح الالمركـزية الـتابـعة لـلدولـة - مـؤسـسات الـتــعـلــيـم األسـاسي
- التعويضات واGنح اخملتلفة.....................................................
اGصــالح الالمركـزية الـتابـعة لـلدولـة - مـؤسـسات الـتــعـلــيـم األسـاسي
- اGــــســــتـــخــــدمــــون اGــــتــــعـــاقــــدونs الــــرواتبs مــــنح ذات طــــابـع عـــائــــلي
واشتراكات الضمان االجتماعي.................................................
اGـصــالح الالمـركـزيـة التـابـعـة لـلدولـة - مــؤسـسـات الــتـعــلــيـم الـثـانوي
والتقني - التعويضات واGنح اخملتلفة.........................................
اGـصــالح الالمـركـزيـة التـابـعـة لـلدولـة - مــؤسـسـات الــتـعــلــيـم الـثـانوي
والتقني - اGسـتخدمون اGتعاقدونs الرواتبs منح ذات طابع عائلي
واشتراكات الضمان االجتماعي.................................................
مجموع القسم األوّل
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18 ذو احلجة  عام   ذو احلجة  عام  1434 هـ هـ
23 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2013 م م

4.491.159.000

1.635.039.000

6.126.198.000

32.318.669.000

32.318.669.000

33.699.132.000

33.699.132.000

24.670.000

4.107.000

28.777.000

6.180.000

6.180.000

4.591.000

40.892.000

25.146.000

8.648.000

44.564.000

4.345.000

اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )

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

23 - 33

33 - 33

02 - 31

03 - 31

03 - 33

01 - 36

03 - 36

04 - 36
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واGرأة والطفولة..................................................................

مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول
الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني

اGصالح الالمركزية التابعة للدولةاGصالح الالمركزية التابعة للدولة
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واGنح اخملتلفة.....
اGـصـالح الـالمـركـزيـة الــتـابـعــة لـلـدولــة - اGـسـتــخـدمـون اGــتـعـاقـدون -

الرواتبs منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اGوظفون ـ اGعاشات واGنحاGوظفون ـ اGعاشات واGنح

اGـــصــالـح الالمــركـــزيــة الـــتــابـــعــة لـــلــدولـــة - مــعـــاش اخلــدمـــة واألضــرار
اجلسدية..............................................................................
مجموع القسم الثاني

244.186.000

11.921.000

6.030.000

5.858.000

844.000

268.839.000

268.839.000

268.839.000

201.964.000

11.211.000

213.175.000

300.000

300.000
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اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )

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

13 - 33

02 - 31

03 - 31

03 - 33

01 - 36

05 - 36

10 - 36

11 - 36

19 - 36

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون ــ التكاليف االجتماعيةاGوظفون ــ التكاليف االجتماعية

اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي..............
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مـجـمـوع االعـتـمـادات اخملـصـصـة لـوزيرة الـتـضـامن الـوطـنـي واألسرةمـجـمـوع االعـتـمـادات اخملـصـصـة لـوزيرة الـتـضـامن الـوطـنـي واألسرة
وقضايا اGرأة.........................................................................وقضايا اGرأة.........................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الثقافةوزارة الثقافة
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون ــ مرتبات العملاGوظفون ــ مرتبات العمل
اإلدارة اGركزية - التعويضات واGنح اخملتلفة..............................
اإلدارة اGــركــزيــة - اGـســتــخــدمــون اGــتــعــاقـدونs الــرواتبs مــنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون ــ التكاليف االجتماعيةاGوظفون ــ التكاليف االجتماعية

اإلدارة اGركزية ــ الضمان االجتماعي.........................................
مجموع القسم الثالث

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعـــانـــات لـــلـــمـــعــهـــد الـــوطـــنـي الـــعــالـي واGـــعـــاهـــد اجلـــهــويـــة لـــلـــتـــكـــوين
اGوسيقي............................................................................
إعــــــانــــــات لــــــلـــــمــــــدرســــــة الـــــعــــــلــــــيــــــا واGـــــدارس اجلــــــهــــــويــــــة لـــــلــــــفــــــنـــــون
اجلميلة...............................................................................
إعانات للمتاحف الوطنية واجلهوية...........................................
إعانات لدور الثقافة................................................................
إعانة Gكتبة اGطالعة العمومية..................................................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

50.492.000

50.492.000

263.967.000

263.967.000

532.806.000

532.806.000

26.000.000

4.600.000

30.600.000

8.500.000

8.500.000

29.600.000

35.000.000

34.600.000

433.800.000

259.000.000

792.000.000

831.100.000

831.100.000
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اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )

العناويــنالعناويــنرقم األبوابرقم األبواب

12 - 31

13 - 31

13 - 33

02 - 31

03 - 31

03 - 33

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اGصالح الالمركزية التابعة للدولةاGصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون ــ مرتبات العملاGوظفون ــ مرتبات العمل
اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واGنح اخملتلفة............
sالرواتب sتعـاقدونGستـخدمـون اGـصالح الالمركـزية التـابعـة للدولـة - اGا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي........................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون ــ التكاليف االجتماعيةاGوظفون ــ التكاليف االجتماعية

اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي.....................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئى الثاني
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزيرة الثقافة......................................مجموع االعتمادات اخملصصة لوزيرة الثقافة......................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة التجارةوزارة التجارة
الفرع  األولالفرع  األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون ــ مرتبات العملاGوظفون ــ مرتبات العمل
اإلدارة اGركزية - التعويضات واGنح اخملتلفة......................................
اإلدارة اGــركــزيــة - اGــســتــخــدمــون اGـتــعــاقــدونs الــرواتبs مــنح ذات طــابع
عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.............................................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
 اGوظفون - التكاليف االجتماعية اGوظفون - التكاليف االجتماعية 

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

380.260.000

36.860.000

417.120.000

95.116.000

95.116.000

512.236.000

512.236.000

1.343.336.000

1.343.336.000

24.100.000

3.850.000

27.950.000

6.080.000

6.080.000

االعتمادات اخملصصة االعتمادات اخملصصة ( دج )( دج )
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اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )

العناويــنالعناويــنرقم األبوابرقم األبواب

09 - 36

12 - 31

13 - 31

13 - 33

22 - 31

23 - 31

23 - 33

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للمركز اجلزائري Gراقبة النوعية والتوضيب والرزم.................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اGديريات الوالئية للتجارةاGديريات الوالئية للتجارة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
اGديريات الوالئية للتجارة - التعويضات واGنح اخملتلفة.....................
اGـديـريات الـوالئـيـة للـتـجارة - اGـسـتـخدمـون اGـتعـاقـدونs الـرواتبs منح
ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.............................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اGديريات الوالئية للتجارة - الضمان االجتماعي...............................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
اGديريات اجلهوية للتجارةاGديريات اجلهوية للتجارة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
اGديريات اجلهوية للتجارة - التعويضات واGنح اخملتلفة.....................
اGـديـريـات اجلـهـويـة للـتـجـارة - اGـسـتخـدمـون اGـتـعـاقـدونs الرواتـبs منح
ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.............................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون ــ التكاليف االجتماعيةاGوظفون ــ التكاليف االجتماعية

اGديريات اجلهوية للتجارة - الضمان االجتماعي................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع األول

مجموع االعـتمادات اخملصصـة لوزير التجارة.....................................مجموع االعـتمادات اخملصصـة لوزير التجارة.....................................

30.000.000

30.000.000

64.030.000

64.030.000

173.150.000

23.700.000

196.850.000

40.337.000

40.337.000

237.187.000

237.187.000

28.210.000

3.775.000

31.985.000

6.177.000

6.177.000

38.162.000

38.162.000

339.379.000

339.379.000

االعتمادات اخملصصة  ( دج )االعتمادات اخملصصة  ( دج )
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اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )

العناويــنالعناويــنرقم األبوابرقم األبواب

02 - 31

03 - 31

03 - 33

02 - 31

03 - 31

وزارة العالقات مع البرGانوزارة العالقات مع البرGان
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيد فرع وحيد 

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اGركزية - التعويضات واGنح اخملتلفة..............................
اإلدارة اGــركــزيــة - اGـســتــخــدمــون اGــتــعــاقـدونs الــرواتبs مــنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون ــ التكاليف االجتماعيةاGوظفون ــ التكاليف االجتماعية

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

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير العالقات مع البرGان.............مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير العالقات مع البرGان.............
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

XهنيGوزارة التكوين والتعليم اXهنيGوزارة التكوين والتعليم ا

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح

القسم األولالقسم األول
اGوظفون ــ مرتبات العملاGوظفون ــ مرتبات العمل

اإلدارة اGركزية - التعويضات واGنح اخملتلفة..............................
اإلدارة اGــركــزيــة - اGـســتــخــدمــون اGــتــعــاقـدونs الــرواتبs مــنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم األول

5.700.000

1.422.000

7.122.000

1.520.000

1.520.000

8.642.000

8.642.000

8.642.000

8.642.000

17.100.000

3.560.000

20.660.000

االعتمادات اخملصصة  ( دج )االعتمادات اخملصصة  ( دج )
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اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )

العناويــنالعناويــنرقم األبوابرقم األبواب

03 - 33

07 - 36

12 - 31

13 - 31

13 - 33

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

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

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانات Gعاهدة التعليم اGهني...................................................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اGصالح الالمركزية التابعة للدولةاGصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح

القسم األولالقسم األول
اGوظفون ــ مرتبات العملاGوظفون ــ مرتبات العمل

اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واGنح اخملتلفة.....
sــتـعــاقـدونGـســتــخـدمــون اGـصــالح الالمــركــزيـة الــتـابــعــة لـلــدولــة - اGا
الرواتبs منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي..

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون ــ التكاليف االجتماعيةاGوظفون ــ التكاليف االجتماعية

اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي...............

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

......XهنيGمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التكوين والتعليم ا......XهنيGمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التكوين والتعليم ا

4.275.000

4.275.000

43.854.000

43.854.000

68.789.000

68.789.000

267.830.000

10.813.000

278.643.000

66.959.000

66.959.000

345.602.000

345.602.000

414.391.000

414.391.000

االعتمادات اخملصصة  ( دج )االعتمادات اخملصصة  ( دج )
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اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )

العناويــنالعناويــنرقم األبوابرقم األبواب

02 - 31

03 - 31

03 - 33

12 - 31

13 - 31

13 - 33

وزارة السكن والعمرانوزارة السكن والعمران
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اGركزية - التعويضات واGنح اخملتلفة...............................
اإلدارة اGــركــزيــة - اGـســتــخــدمــون اGــتــعــاقـدونs الــرواتبs مــنح ذات 
  طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي..............................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

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

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اGصالح الالمركزية التابعة للتعمير والبناءاGصالح الالمركزية التابعة للتعمير والبناء

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح

القسم األولالقسم األول
اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل

اGصالح الالمركزية التابعة للتعمير والبناء - التعويضات واGنح اخملتلفة.
اGصالح الالمركزية التابـعة للتعمير والبناء - اGستخدمون اGتعاقدون
الرواتبs منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.......
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اGصالح الالمركزية التابعة للتعمير والبناء - الضمان االجتماعي.
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني

20.694.000

3.204.000

23.898.000

5.174.000

5.174.000

29.072.000

29.072.000

873.842.000

27.421.000

901.263.000

218.461.000

218.461.000

1.119.724.000

1.119.724.000

االعتمادات اخملصصة  ( دج )االعتمادات اخملصصة  ( دج )
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اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة (االعتمادات اخملصصة ( دج ) دج )العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

12 - 31

13 - 31

13 - 33

02 - 31

03 - 31

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
اGصالح الالمركزية التابعة للسكن والتجهيزات العموميةاGصالح الالمركزية التابعة للسكن والتجهيزات العمومية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون ــ مرتبات العملاGوظفون ــ مرتبات العمل
اGــصــالح الالمــركــزيــة الـتــابــعــة لـلــســكن والــتــجـهــيــزات الــعـمــومــيـة -
التعويضات واGنح اخملتلفة....................................................
اGـصـالـح الالمـركـزيــة الـتــابـعـة لـلـســكـن والـتـجـهـيــزات الـعـمـومـيـــة -
اGــــســـتــــخـــدمــــون اGـــتــــعـــاقــــدونs الـــرواتـبs مـــنح ذات طــــابع عــــائـــلي
واشتراكات الضمان االجتماعي.............................................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون ــ التكاليف االجتماعيةاGوظفون ــ التكاليف االجتماعية

اGــصــالح الالمــركــزيــة الـتــابــعــة لـلــســكن والــتــجـهــيــزات الــعـمــومــيـة -
الضمان االجتماعي...............................................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير السكن والعمران..................مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير السكن والعمران..................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

الفرع األولالفرع األول
اإلدارة اGركزيةاإلدارة اGركزية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون ــ مرتبات العملاGوظفون ــ مرتبات العمل
اإلدارة اGركزية ـ التعويضات واGنح اخملتلفة...............................
اإلدارة اGــركــزيــة - اGـســتــخــدمــون اGــتــعــاقـدونs الــرواتبs مــنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم األول

1.087.606.000

55.202.000

1.142.808.000

271.902.000

271.902.000

1.414.710.000

1.414.710.000

2.563.506.000

2.563.506.000

13.246.000

1.974.000

15.220.000



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 53 42
18 ذو احلجة  عام   ذو احلجة  عام  1434 هـ هـ
23 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2013 م م

العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

03 - 33

22 - 31

23 - 31

23 - 33

22 - 31

23 - 31

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون ــ التكاليف االجتماعيةاGوظفون ــ التكاليف االجتماعية

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

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اGصالح الالمركزية للتشغيلاGصالح الالمركزية للتشغيل

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون ــ مرتبات العملاGوظفون ــ مرتبات العمل
اGصالح الالمركزية للتشغيل - التعويضات واGنح اخملتلفة............
sالرواتب sتعاقدونGستخدمون اGصالح الالمركزية للتشغيل - اGا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون ــ التكاليف االجتماعيةاGوظفون ــ التكاليف االجتماعية

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

الفرع الثانيالفرع الثاني
اGفتشية العامة للعملاGفتشية العامة للعمل
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون ــ مرتبات العملاGوظفون ــ مرتبات العمل
اإلدارة اGركزية للمفتشية العامة للعمل - التعويضات واGنح اخملتلفة.......
    sـتـعـاقدونGـسـتـخـدمـون اGـركـزيـة لـلـمفـتـشـيـة الـعـامـة لـلـعـمل - اGاإلدارة ا
   الرواتبs منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............
مجموع القسم األول

3.312.000

3.312.000

18.532.000

18.532.000

93.484.000

5.808.000

99.292.000

23.371.000

23.371.000

122.663.000

122.663.000

141.195.000

2.459.000

126.000

2.585.000

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)

اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )
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615.000

615.000

3.200.000

3.200.000

128.627.000

19.714.000

148.341.000

32.157.000

32.157.000

180.498.000

180.498.000

183.698.000

324.893.000

العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

23 - 33

12 - 31

13 - 31

13 - 33

القسم الثالثالقسم الثالث

اGوظفون ــ التكاليف االجتماعيةاGوظفون ــ التكاليف االجتماعية

اإلدارة اGـــــركـــــزيـــــة لــــــلـــــمـــــفـــــتـــــشـــــيـــــة الـــــعـــــامـــــة لـــــلـــــعـــــمل - الـــــضـــــمـــــان
االجتماعي...........................................................................

مجموع القسم الثالث

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني

اGصالح الالمركزية التابعة للدولةاGصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اGصالحوسائل اGصالح

القسم األولالقسم األول

اGوظفون ــ مرتبات العملاGوظفون ــ مرتبات العمل

اGصـالح الالمركزية التابـعة للمفتشـية العامة للـعمل - التعويضات
واGنح اخملتلفة................................................................

اGصالح الالمركزية التابـعة للمفتشية العامة للعمل - اGستخدمون
اGـتعاقدونs الـرواتبs منح ذات طابع عـائلي واشتراكـات الضمان
االجتماعي...........................................................................

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث

اGوظفون ــ التكاليف االجتماعيةاGوظفون ــ التكاليف االجتماعية

اGـصـالح الالمـركـزيـة الـتــابـعـة لـلـمـفـتـشـيـة الــعـامـة لـلـعـمل - الـضـمـان
االجتماعي..........................................................................

مجموع القسم الثالث

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

مجموع الفرع الثاني

مـجـمـوع االعـتـمـادات اخملـصـصـة لـوزيـر الـعـمل والـتـشـغـيل والـضـمـانمـجـمـوع االعـتـمـادات اخملـصـصـة لـوزيـر الـعـمل والـتـشـغـيل والـضـمـان
االجتماعي..........................................................................االجتماعي..........................................................................

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)

اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )
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العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

02 - 31

03 - 31

03 - 33

02 - 36

04 - 36

05 - 36

06 - 36

07 - 36

08 - 36

09 - 36

10 - 36

11 - 36

12 - 36

13 - 36

وزارة الصحة والسكان وإصالح اGستشفياتوزارة الصحة والسكان وإصالح اGستشفيات
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح

القسم األولالقسم األول
اGوظفون ــ مرتبات العملاGوظفون ــ مرتبات العمل

اإلدارة اGركزية - التعويضات واGنح اخملتلفة...............................
اإلدارة اGــركــزيــة - اGــســـتــخــدمــون اGــتــعـــاقــدونs الــرواتبs مــنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي................................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون ــ التكاليف االجتماعيةاGوظفون ــ التكاليف االجتماعية

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

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية......................................
إعانة للمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة.....................
إعانة للمخبر الوطني Gراقبة اGنتجات 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 Gعاهد التكوين شبه الطبي............................................
إعانة Gدرسة التكوين شبه الطبي باألغواط...............................

مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث

42.865.000

7.816.000

50.681.000

10.716.000

10.716.000

55.090.000

6.090.000

47.090.000

61.120.000

5.560.000

4.060.000

53.060.000

374.320.000

62.214.000

39.860.000

5.714.000

714.178.000

775.575.000

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)

اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )
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العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

01 - 46 

12 - 31

13 - 31

13 - 33

العنوان الرابعالعنوان الرابع

التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم السادسالقسم السادس

النشاط االجتماعي ــ اGساعدة والتضامنالنشاط االجتماعي ــ اGساعدة والتضامن

مـــســـاهــــمـــة الـــدولــــة في نـــفــــقـــات تـــســـيــــيـــر اGـــؤســــســـات الـــعــــمـــومـــيـــة
االســــتـــشــــفــــائـــيــــة واGـــؤســــســــات الـــعــــمــــومـــيــــة لـــلــــصــــحـــة اجلــــواريـــة
واGــؤسـســات االسـتــشـفــائـيــة اGـتــخـصــصـة واGــراكـز االســتـشــفـائــيـة
اجلامعية.............................................................................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اGصالح الالمركزية التابعة للدولةاGصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
اGــــصـــالـح الالمـــركــــزيــــة الـــتــــابـــعــــة لــــلـــدولــــة - الـــتــــعـــويــــضــــات واGـــنح
اخملتلفة........................................................................
sـتــعـاقـدونGــسـتــخـدمــون اGـصــالح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـدولـة - اGا
الــــــرواتـبs مــــــنـح ذات طــــــابـع عـــــــائــــــلـي واشــــــتـــــــراكــــــات الـــــــضــــــمــــــان
االجتماعي...........................................................................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي .............
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مــجــمــوع االعــتــمــادات اخملــصـصــة لــوزيــر الــصــحــة والــسـكــان وإصالحمــجــمــوع االعــتــمــادات اخملــصـصــة لــوزيــر الــصــحــة والــسـكــان وإصالح
اGستشفيات........................................................................اGستشفيات........................................................................

55.132.538.000

55.132.538.000

55.132.538.000

55.908.113.000

185.008.000

23.345.000

208.353.000

46.252.000

46.252.000

254.605.000

254.605.000

56.162.718.000

56.162.718.000

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)

اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )
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العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

02 - 31

03 - 31 

03 - 33

01 - 36

02 - 36

03 - 36

04 - 36

وزارة السياحة والصناعة التقليديةوزارة السياحة والصناعة التقليدية

الفرع األولالفرع األول

فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اGصالحوسائل اGصالح

القسم األولالقسم األول

اGوظفون ــ مرتبات العملاGوظفون ــ مرتبات العمل

اإلدارة اGركزية - التعويضات واGنح اخملتلفة...............................

اإلدارة اGـــركــزيــة - اGــســـتــخــدمـــون اGــتــعــاقـــدونs الــرواتبs مــنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي..............................

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث

اGوظفون ــ التكاليف االجتماعيةاGوظفون ــ التكاليف االجتماعية

اإلدارة اGركزية ــ الضمان االجتماعي..........................................

مجموع القسم الثالث

القسم السادسالقسم السادس

إعانات التسييرإعانات التسيير

اإلدارة اGركزية - إعانة للديوان الوطني للسياحة.........................

اإلدارة اGركزية - إعانة للمدرسة الوطنية العليا للسياحة.............

اإلدارة اGركزية - إعانة   للمعهد الوطني للفندقة والسياحة بتيزي وزو..

اإلدارة اGركزية - إعانة للمعهد الوطني للفندقة والسياحة ببوسعادة..

مجموع القسم السادس

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

14.819.000

2.800.000

17.619.000

3.729.000

3.729.000

7.600.000

4.420.000

9.383.000

6.863.000

28.266.000

49.614.000

49.614.000

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)

اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )
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العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

12 - 31

13 - 31

13 - 33

02 - 31

03 - 31

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اGصالح الالمركزية التابعة للدولةاGصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل

اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واGنح اخملتلفة....
sـتــعـاقـدونGــسـتــخـدمــون اGـصــالح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـدولـة - اGا
الرواتبs منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي..
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث

اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

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

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية.مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة

الفرع األول الفرع األول 

فرع وحيدفرع وحيد
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون ــ مرتبات العملاGوظفون ــ مرتبات العمل

اإلدارة اGركزية - التعويضات واGنح اخملتلفة..............................
اإلدارة اGــركــزيــة - اGـســتــخــدمــون اGــتــعــاقـدونs الــرواتبs مــنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................

مجموع القسم األول

179.758.000

10.300.000

190.058.000

44.789.000

44.789.000

234.847.000

234.847.000

284.461.000

284.461.000

70.964.000

11.876.000

82.840.000

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)

اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )
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03 - 33

01 - 36

02 - 36

03 - 36

05 - 36

06 - 36

07 - 36

21 - 36

41 - 36

12 - 31

13 - 31

القسم الثالثالقسم الثالث

اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اGركزية - الضمان االجتماعي........................................

مجموع القسم الثالث

القسم السادسالقسم السادس

إعانات التسييرإعانات التسيير

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

إعانة للثانوية الرياضية الوطنية بدرارية.................................
إعانة للمركز الوطني لطب الرياضة........................................

إعانات Gراكز التجمع وحتضير اGواهب والنخبة الرياضية..........
إعانات للمدارس الرياضية الوطنية واجلهوية اGتخصصة............
إعانة للمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها....................
إعانات لدواوين مؤسسات الشباب للوالية.................................
إعانات لدواوين اGركبات اGتعددة الرياضات في الواليات............
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اGصالح الالمركزية التابعة للدولةاGصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون ــ مرتبات العملاGوظفون ــ مرتبات العمل
اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واGنح اخملتلفة....
sـتــعـاقـدونGــسـتــخـدمــون اGـصــالح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـدولـة - اGا
الرواتبs منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي..

مجموع القسم األول

17.738.000

17.738.000

19.474.000

24.758.000

1.906.000

1.198.000

11.526.000

2.700.000

717.286.000

453.282.000

1.232.130.000

1.332.708.000

1.332.708.000

3.106.980.000

102.124.000

3.209.104.000

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)

اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )
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العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

13 - 33

02 - 31

03 - 31

03 - 33

01 - 36

02 - 36

03 - 36

09 - 36

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون ــ التكاليف االجتماعيةاGوظفون ــ التكاليف االجتماعية

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الصناعة واGؤسسات الصغيرة واGتوسطة وترقيةوزارة الصناعة واGؤسسات الصغيرة واGتوسطة وترقية

االستثماراالستثمار
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون ــ مرتبات العملاGوظفون ــ مرتبات العمل
اإلدارة اGركزية - التعويضات واGنح اخملتلفة..............................
اإلدارة اGــركــزيــة - اGـســتــخــدمــون اGــتــعــاقـدونs الــرواتبs مــنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون ــ التكاليف االجتماعيةاGوظفون ــ التكاليف االجتماعية

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

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للوكالة الوطنية لترقية االستثمار...................................
إعانات Gراكز التسهيل للمؤسسات الصغيرة واGتوسطة..............
إعانة للوكالة الوطنية لتطوير اGؤسسات الصغيرة واGتوسطة.....
إعانة للديوان الوطني للقياسة القانونية...................................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

766.134.000

766.134.000

3.975.238.000

3.975.238.000

5.307.946.000

5.307.946.000

25.065.000

3.867.000

28.932.000

6.267.000

6.267.000

59.172.000

31.886.000

4.833.000

31.710.000

127.601.000

162.800.000

162.800.000

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)

اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )
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العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

12 - 31

13 - 31

13 - 33

02 - 31

03 - 31

03 - 33

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اGصالح الالمركزية التابعة للدولةاGصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واGنح اخملتلفة....
sـتــعـاقـدونGــسـتــخـدمــون اGـصــالح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـدولـة - اGا
الرواتبs منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي..
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي..............
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مـــجـــمـــوع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة لـــوزيـــر الـــصـــنـــاعـــة واGـــؤســـســـاتمـــجـــمـــوع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة لـــوزيـــر الـــصـــنـــاعـــة واGـــؤســـســـات
الصغيرة واGتوسطة وترقية االستثمار..................................الصغيرة واGتوسطة وترقية االستثمار..................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون ــ مرتبات العملاGوظفون ــ مرتبات العمل
اإلدارة اGركزية - التعويضات واGنح اخملتلفة..............................
اإلدارة اGــركــزيــة - اGـســتــخــدمــون اGــتــعــاقـدونs الــرواتبs مــنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

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

134.839.000

11.246.000

146.085.000

33.710.000

33.710.000

179.795.000

179.795.000

342.595.000

342.595.000

18.926.000

3.904.000

22.830.000

4.732.000

4.732.000

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)

اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )
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العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

02 - 36

12 - 31

13 - 31

13 - 33

02 - 31

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

اإلدارة اGــركـزيـة - إعــانـة لـلــمـعـهـد الــوطـني لــلـبـريــد وتـكـنــولـوجـيـات
اإلعالم واالتصـال باجلزائر......................................................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اGصالح الالمركزية التابعة للدولةاGصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
اGصالح الالمركزية التابعة للدولة ــ التعويضات واGنح اخملتلفة.....
sـتــعـاقـدونGــسـتــخـدمــون اGـصــالح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـدولـة - اGا
الرواتبs منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي..
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي..............
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجـموع االعـتمـادات اخملصـصة لـوزير الـبريـد وتكـنولوجـيات اإلعالممجـموع االعـتمـادات اخملصـصة لـوزير الـبريـد وتكـنولوجـيات اإلعالم
واالتصال............................................................................واالتصال............................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الصيد البحري واGوارد الصيديةوزارة الصيد البحري واGوارد الصيدية
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون ــ مرتبات العملاGوظفون ــ مرتبات العمل

اإلدارة اGركزية - التعويضات واGنح اخملتلفة..............................

7.810.000

7.810.000

35.372.000

35.372.000

136.001.000

12.700.000

148.701.000

34.000.000

34.000.000

182.701.000

182.701.000

218.073.000

218.073.000

11.834.000

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)

اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )
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03 - 31

03 - 33

05 - 36

06 - 36

07 - 36

08 - 36

03 - 44

12 - 31

13 - 31

اإلدارة اGــركــزيــة - اGـســتــخــدمــون اGــتــعــاقـدونs الــرواتبs مــنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون ــ التكاليف االجتماعيةاGوظفون ــ التكاليف االجتماعية

اإلدارة اGركزية ــ الضمان االجتماعي.........................................
مجموع القسم الثالث

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانات Gدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية اGائيات...
إعانة للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية اGائيات........
إعــانــة لــلــمـعــهــد الــتــكــنــولــوجي لــلــصــيــد الــبــحــري وتــربــيــة اGــائــيـات
بوهران..............................................................................
إعانة للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية اGائيات بالقل...
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

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

مـسـاهـمـة لـلــمـركـز الـوطـني لـلــبـحث والـتـنـمـيــة في الـصـيـد الـبـحـري
وتربية اGائيات...................................................................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اGصالح الالمركزية التابعة للدولةاGصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واGنح اخملتلفة....
sـتــعـاقـدونGــسـتــخـدمــون اGـصــالح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـدولـة - اGا
الرواتبs منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي..
مجموع القسم األول

1.993.000

13.827.000

2.959.000

2.959.000

10.023.000

6.249.000

1.723.000

3.046.000

21.041.000

37.827.000

14.721.000

14.721.000

14.421.000

52.548.000

44.164.000

8.781.000

52.945.000

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)

اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )
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13 - 33

02 - 31

03 - 31

03 - 33

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اGصالح الالمركزية التابعة للدولة ــ الضمان االجتماعي...............
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الصيد البحري واGوارد الصيدية..مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الصيد البحري واGوارد الصيدية..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة االتصالوزارة االتصال
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون ــ مرتبات العملاGوظفون ــ مرتبات العمل
اإلدارة اGركزية - التعويضات واGنح اخملتلفة..............................
اإلدارة اGــركــزيــة - اGـســتــخــدمــون اGــتــعــاقـدونs الــرواتبs مــنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون ــ التكاليف االجتماعيةاGوظفون ــ التكاليف االجتماعية

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

11.041.000

11.041.000

63.986.000

63.986.000

116.534.000

116.534.000

12.397.000

2.334.000

14.731.000

3.099.000

3.099.000

17.830.000

17.830.000

17.830.000

17.830.000

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)

اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )

مـــرســـوم رئـــاسي رقـم مـــرســـوم رئـــاسي رقـم 13 -  - 344 مــؤرخ في مــؤرخ في 16 ذي احلـــجــة ذي احلـــجــة
عـام عـام  1434 اGـوافــق  اGـوافــق 21 أكـتـوبـر سـنـة  أكـتـوبـر سـنـة s2013 يــرخـصs يــرخـص
بـــــاكــــــتـــــتـــــــــاب اجلــــــزائـــــــربـــــاكــــــتـــــتـــــــــاب اجلــــــزائـــــــر فــي إعــــــادة الـــــتـــــأســـــيسفــي إعــــــادة الـــــتـــــأســـــيس

السادس عشر Gـوارد اجلمعيـة الدوليـة للتنميـة.السادس عشر Gـوارد اجلمعيـة الدوليـة للتنميـة.
ــــــــــــــــــــ

 sإن رئيس اجلمهـوريـة
sاليةGبناء على تقرير وزير ا -

-  وبنـاء على الـدسـتورs ال سـيـما اGـادّتان 77 (3 و8)
sو125 (الفقرة األولى) منه

- و�ــقــتــضـى الــقــانــون رقم 63 - 320 اGــؤرخ في 31
غــــشت ســــنـــة 1963 الــــذي يـــرخـص انـــضــــمـــام اجلــــمـــهــــوريـــة
sاجلزائريـة الد�قـراطية الـشعـبية إلى االتـفاقات الـدولية

sادة 3 منهGال سيما ا
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 82-14 اGــــؤرخ في 14
ربـــيع األول عـــام 1403 اGــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1982
واGــتـضـمن قــانـون اGــالـيـة لــسـنـة s1983 ال سـيــمـا اGـادة 26

sمنه
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اGـــــؤرّخ في 8
شـــوال عــام 1404 اGــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واGـــتـــعــلق

sادة 24 منهGال سيما ا sتمّمGعدّل واGا sاليةGا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اGــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اGــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واGــتــعــلق

sتممGعدل واGا sباحملاسبة العمومية
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 12-12  اGــــؤرخ في 12
صفر عام 1434 اGوافق 26 ديسمبر سنة 2012  واGتضمن

s2013 الية لسنةGقانون ا
- وبـنـاء عـلى الـقـانـون األسـاسي لـلـجـمـعـيـة الـدولـيـة

sالفقرة ج s1 القسم s3 ادةGا sللتنمية
- وبـــــعـــــد االطالع عـــــلى الـالئــــحـــــة رقم 227 اGـــــصــــادق
عـــلـــيـــهـــا من قـــبل مـــجـــلس مـــحـــافـــظي اجلـــمـــعـــيـــة الـــدولـــيــة
لـلـتـنـمـيـة بـتـاريخ 26 أبـريل سـنة 2011 واGـتــعـلـقـة بـزيـادة
مــــوارد اجلـــمــــعــــيـــة الــــدولـــيــــة لـــلــــتـــنــــمــــيـــة في إطــــار إعـــادة

sواردهاG التأسيس السادس عشر
يرسـم  ما يأتي :يرسـم  ما يأتي :

اGــــادة األولى :اGــــادة األولى :  يـــرخص لــــلـــجــــمـــهــــوريـــة اجلــــزائـــريـــة
الـد�ــقـراطــيـة الــشـعــبـيــة بـاالكـتــتـاب فـي إعـادة الـتــأسـيس

السادس عشر Gوارد اجلمعية الدولية للتنمية.
اGاداGادّة ة 2 : : يـتم دفع االكـتتـاب اGذكـور أعاله من أموال
اخلزينة العموميةs وفق األشكال اGقررة في الالئحة رقم
227  اGـــــصـــــادق عـــــلـــــيـــــهــــا بـــــتـــــاريخ 26 أبـــــريـل ســـــنــــة 2011

واGذكورة أعاله.
3 :  :  يـــــــنــــــشــــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــاداGـــــادّة ة 
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة. 
حــرّر بــاجلــزائــر في 16 ذي احلــجــة عــام 1434 اGــوافق

21 أكتوبر سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسي رقم مـــرســـوم رئـــاسي رقم 13  - - 345 مــؤرخ في  مــؤرخ في 16 ذي احلـــجــة ذي احلـــجــة
21 أكــتـوبــر ســنـة  أكــتـوبــر ســنـة s2013 يــتــضـمنs يــتــضـمن عـام عـام 1434 اGـوافـق اGـوافـق 
احملــــــروقـــــات اGــــــوافـــــــقــــــة عــــــلـى عــــــقــــــود الـــــــبــــــحثاGــــــوافـــــــقــــــة عــــــلـى عــــــقــــــود الـــــــبــــــحث عـن احملــــــروقـــــاتعـن 
واسـتــغاللـهـا اGــبـرمــة �ـديـنــة اجلـزائـر في واسـتــغاللـهـا اGــبـرمــة �ـديـنــة اجلـزائـر في 21 أبـريل أبـريل
ســنــة ســنــة 2013 بــX الـوكــالــة الــوطــنــيـة لــتــثــمــX مـوارد بــX الـوكــالــة الــوطــنــيـة لــتــثــمــX مـوارد
sاحملـروقات (ألنـفط) والشركة الـوطنيـة سوناطـراكsاحملـروقات (ألنـفط) والشركة الـوطنيـة سوناطـراك

شــركــة ذات أســهــم.شــركــة ذات أســهــم.
ــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهوريـة

sناجمGبناء على تقرير وزير الطاقة وا -
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورs ال ســـيّــــمـــا اGـــادتـــان 8-77

sو125 ( الفقرة األولى) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اGــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اGـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

sتممGعدل واGا sتضمن قانون األمالك الوطنيةGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اGــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اGــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واGتـعلق باحملـروقاتs اGـعدل واGتـممs ال سيّمـا اGادتان 30

sو 32 منه
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 95-102 اGـؤرخ
في 8 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1415 اGــوافق 8 أبـــريل ســـنـــة 1995

sتضمن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةGوا
- و�ــقـتــضى اGــرســوم الـرئــاسي رقم 98-48 اGـؤرخ
في 14 شـــوال عـــام 1418 اGــــوافق 11 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واGـتـضـمن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وحتـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

sتممGعدل واGا s"سوناطراك"
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 09-144 اGـؤرخ
في  2 جـــمـــادى األولى عـــام 1430 اGــــوافق 27 أبـــريل ســـنـــة
2009 واGتـضمن اGـوافقـة على عـقد الـبحث عن احملـروقات

واستغاللها في اGسـاحة اGسماة "قرن القـصة" (الكتلتان:
316 أ و317 أ) اGــبـرم �ــديــنـة اجلــزائـر في 17 يــنـايــر ســنـة

2009 بـX الــوكــالــة الــوطــنــيـة لــتــثــمــX مــوارد احملــروقـات

(ألـنـفط) والـشـركـة الـوطـنـيـة "سـونـاطـراك" وشـركة "ب غ
s"(ب غ أجليريا) نورث سي هولد ينقس ليميتد

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 09-191 اGـؤرخ
في 21  جـــمـــادى األولى عــام 1430 اGــوافق  16 مــايـــو ســنــة
2009 واGــــتــــضـــــمـــن اGــــوافـــــقــــــة عــــلـى عــــــقــــد الــــبـــــحث عن

احملــروقـــات واســـتــغاللـــهـــا في اGـــســاحـــة اGـــســمـــاة "كــرزاز"
(الــكــتل : 316 ب و 319 أ و321 أ) اGــبـــرم �ــديــنــة اجلــزائــر
Xالـوكالـــة الوطـنـية لـتثـم Xفي 17 يـنـايـر سـنــة 2009 ب
مــــــوارد احملــــــروقــــــات (ألــــــنــــــفـط) والــــــشــــــركــــــة الــــــوطــــــنــــــيـــــة
"سـونـاطـراك" وشـركـة "إني أجلـيريـا إكـسـبـلـوريشن ب.ف

s"(إني)
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اGـؤرخ في 5  ذي الـقــعــدة عـام 1434 اGـوافق 11 ســبـتــمــبـر

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2013 وا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 07-127 اGؤرخ
في 17 ربـيع الـثـانـي عام 1428 اGـوافق 5 مـايـو سـنـة 2007
واGتعـلق بتعـيX حدود األمالك اGـنجـمية وتـصنيـفها إلى
sمـناطق وحتديد مـساحات الـتنقيب والـبحث واالستغالل

sتممGعدل واGا
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- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 07-183 اGؤرخ
في 23 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اGــوافق 9 يــونـــيـــو ســـنــة
2007 الــذي يــحـــدد إجــراءات االنــتــقــاء وحتـــديــد اGــســاحــات

مـــوضــوع طــلب فـــتــرة االســتــبـــقــاء ومــســـاحــات االســتــغالل
sردودة من مساحة البحثGساحات اGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 07-184 اGؤرخ
في 23 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اGــوافق 9 يــونـــيـــو ســـنــة
2007 الـــــــذي يـــــــحــــــــدد إجـــــــراءات إبـــــــرام عــــــــقـــــــود الـــــــبــــــــحث

واالســـــتــــغـالل وعــــقـــــود اســــتـــــغالل احملـــــروقــــات بـــــنــــاء عـــــلى
sمناقصة للمنافسة

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 07-185 اGؤرخ
في 23 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اGــوافق 9 يــونـــيـــو ســـنــة
2007 الــذي يـــحــدد شـــروط تــســـلــيـم الــســـنــدات اGـــنــجـــمــيــة

sلنشاطات البحث و/أو استغالل احملروقات
- و�ــــقـــــتــــضى اGـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 266-07
اGـؤرخ في 27 شعـبـان عام 1428 اGـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة

sناجمG2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- وبـــعــد االطالع عـــلى عــقـــود الــبــحـث عن احملــروقــات
واسـتــغاللـهـا اGــبـرمــة �ـديـنــة اجلـزائـر في 21 أبــريل سـنـة
2013 بـX الــوكــالــة الــوطــنــيـة لــتــثــمــX مــوارد احملــروقـات

(ألــنـــفط) والــشـــركــة الـــوطــنـــيــة ســـونــاطـــراكs شــركــة ذات
sأسهم

sوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -
 يرسم  ما يأتـي : يرسم  ما يأتـي :

اGــــــاداGــــــادّة األولى :ة األولى : يـــــــوافـق عـــــــلى عـــــــقـــــــود الـــــــبـــــــحـث عن
احملــروقــات واســتـغـاللــهــا اGــبــرمـة �ــديــنــة اجلــزائــر في 21
أبــريل سـنـة 2013 بـX الـوكــالـة الـوطـنــيـة لـتــثـمـX مـوارد
احملروقات (ألنفط) والـشركة الوطنية سوناطراكs شركة
ذات أسهمs وتنفذ طبـقا للتشريع والتنظيم اGعمول بهما

في اGساحات اGسماة كما يأتي :
s(الكتل : 228 ب  و229 أ  و231 ب) "Xتيحيقال" -
s(الكتل : 352 أ و 353 أ و 354 أ و 362 أ) "سباع" -

- "جلـــــــــمـــــــــيط 2" (الـــــــــكـــــــــتل : 212 ج و236 ج  و404 أ3
s(و405 ب2  و440 ب

s(الكتلتان : 415 ب  و424 ج) "توقرت شرق 2" -
s(الكتلتان : 316 أ  و317 أ) "قرن القصة" -

- "كرزاز" (الكتل : 316 ب  و319 أ  و321 أ).
اGــاداGــادّة ة 2 :   :  تـــلـــغى أحـــكــام اGـــرســــــوم الــرئـــاسي رقـــم
09-144 اGـؤرخ في 2 جــمـادى األولى عـام 1430 اGـوافق 27

أبــريل ســنـة 2009 وكــذا أحـكـــام اGــرســــوم الــرئــاسـي رقم
09-191 اGــؤرخ في 21  جـــمـــادى األولى عـــام 1430 اGــوافق

16 مايو سنة 2009 واGذكورين أعاله.

اGاداGادّة ة 3 :   :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 16 ذي احلــجــة عــام 1434 اGــوافق
21 أكتوبر سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم رئــاسي رقم مــرسـوم رئــاسي رقم 13  -  -  346  مـؤرخ في   مـؤرخ في 16 ذي احلـجـة ذي احلـجـة
21 أكــتـوبــر ســنـة  أكــتـوبــر ســنـة s2013 يــتــضـمنs يــتــضـمن عـام عـام 1434 اGـوافـق اGـوافـق 
اGــــــوافــــــقــــــة عــــــلى عــــــقــــــود الــــــبــــــحثاGــــــوافــــــقــــــة عــــــلى عــــــقــــــود الــــــبــــــحث عـن احملــــــروقــــــاتعـن احملــــــروقــــــات
واسـتــغاللـهــا اGــبـرمــة �ـديــنــة اجلـزائـر في واسـتــغاللـهــا اGــبـرمــة �ـديــنــة اجلـزائـر في 5 غـشـت غـشـت
ســنــة ســنــة 2013  بـX الــوكـالــة الــوطـنــيـة لــتــثـمــX مـواردبـX الــوكـالــة الــوطـنــيـة لــتــثـمــX مـوارد
sاحملـروقات (ألنـفط) والشركة الـوطنيـة سوناطـراكsاحملـروقات (ألنـفط) والشركة الـوطنيـة سوناطـراك

شــركــة ذات أســهــم. شــركــة ذات أســهــم. 
ــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهوريـة
sناجمGبناء على تقرير وزير الطاقة وا -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورs ال ســـيّــــمـــا اGـــادتـــان 8-77
sو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اGــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اGـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

sتممGعدل واGا sتضمن قانون األمالك الوطنيةGوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اGــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اGــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واGتـعلق باحملـروقاتs اGـعدل واGتـممs ال سيّمـا اGادتان 30

sو 32 منه

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 95-102 اGـؤرخ
في 8 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1415 اGــوافق 8 أبـــريل ســـنـــة 1995

sتضمن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةGوا

- و�ــقـتــضى اGــرســوم الـرئــاسي رقم 98-48 اGـؤرخ
في 14 شـــوال عـــام 1418 اGــــوافق 11 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واGـتـضـمن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وحتـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

sتممGعدل واGا s"سوناطراك"

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 02-393 اGـؤرخ
في 20 رمـضـان عام 1423 اGـوافق 25 نـوفـمـبـر سـنة  2002
واGـــتـــضـــمـن اGــوافـــقـــة عـــلى عـــقـــد الـــبـــحث عـن احملـــروقــات
واسـتغاللـهـا في اGسـاحـة اGسـمـاة "زملـة الـناقـة" (الـكتـلة :
403 ج و ح) اGــبــرم �ـــديــنــة اجلــزائــر في 10 يـــولــيــو ســنــة

2002 بـــX الـــشــركـــة الـــوطـــنـــيـــة "ســـونـــاطــراك" وشـــركـــتي

"أنـــــاداركــــو أجلــــيـــــريــــا الــــكـــــتــــلــــة : 403 ج و ح كــــومـــــبــــاني"
s"و"مايرسك أولي أجليريات أ/س
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- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اGـؤرخ في 5  ذي الـقــعــدة عـام 1434 اGـوافق 11 ســبـتــمــبـر

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2013 وا
- و�ــــقـــتـــضى اGـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 105-2000
اGـؤرخ في 6 صــفـر عـام 1421 اGـوافق 10 مـايــو سـنـة 2000
واGـــتـــضـــمـن اGــوافـــقـــة عـــلى عـــقـــد الـــبـــحث عـن احملـــروقــات
"II ـســمــاة "بـرج عــمـر إدريسGــسـاحــة اGواسـتــغاللـهــا في ا
(الكتلة : 222 ب)s اGبرم �دينة اجلزائر في 30 مايو سنة
1999 بX الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "أجيب

s"(أجليريا) إكسبلوريشن ب.ف
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 07-127 اGؤرخ
في 17 ربـيع الـثـانـي عام 1428 اGـوافق 5 مـايـو سـنـة 2007
واGتعـلق بتعـيX حدود األمالك اGـنجـمية وتـصنيـفها إلى
sمـناطق وحتديد مـساحات الـتنقيب والـبحث واالستغالل

sتممGعدل واGا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 07-183 اGؤرخ
في 23 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اGــوافق 9 يــونـــيـــو ســـنــة
2007 الــذي يــحـــدد إجــراءات االنــتــقــاء وحتـــديــد اGــســاحــات

مـــوضــوع طــلب فـــتــرة االســتــبـــقــاء ومــســـاحــات االســتــغالل
sردودة من مساحة البحثGساحات اGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 07-184 اGؤرخ
في 23 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اGــوافق 9 يــونـــيـــو ســـنــة
2007 الـــــــذي يـــــــحــــــــدد إجـــــــراءات إبـــــــرام عــــــــقـــــــود الـــــــبــــــــحث

واالســـــتــــغـالل وعــــقـــــود اســــتـــــغالل احملـــــروقــــات بـــــنــــاء عـــــلى
sمناقصة للمنافسة

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 07-185 اGؤرخ
في 23 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اGــوافق 9 يــونـــيـــو ســـنــة
2007 الــذي يـــحــدد شـــروط تــســـلــيـم الــســـنــدات اGـــنــجـــمــيــة

sلنشاطات البحث و/أو استغالل احملروقات
- و�ــــقـــــتــــضى اGـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 266-07
اGـؤرخ في 27 شعـبـان عام 1428 اGـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة

sناجمG2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- وبـــعــد االطالع عـــلى عــقـــود الــبــحـث عن احملــروقــات
واســتــغاللــهــا اGــبــرمــة �ــديـنــة اجلــزائــر في 5 غــشت ســنـة
2013 بـX الــوكــالــة الــوطــنــيـة لــتــثــمــX مــوارد احملــروقـات

(ألــنـــفط) والــشـــركــة الـــوطــنـــيــة ســـونــاطـــراكs شــركــة ذات
sأسهم

sوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -
يرسم  ما يأتـي :يرسم  ما يأتـي :

اGــــــاداGــــــادّة األولى : ة األولى : يــــــوافـق  عــــــلـى عــــــقـــــــود الــــــبــــــحـث عن
احملــروقـــات واســتــغـاللــهـــا اGــبـــرمــة �ــديـــنــة اجلـــزائــر في 5
غــشت ســنـة 2013 بــX الـوكــالـة الـوطــنـيــة لـتـثــمـX مـوارد
احملروقات (ألنفط) والـشركة الوطنية سوناطراكs شركة
ذات أسهمs وتنفذ طبـقا للتشريع والتنظيم اGعمول بهما

في اGساحات اGسماة كما يأتي :

s(الكتلة : 212 أ) "الواعر شرق" -
s(الكتل : 235 و 239 ب و 244 ج) "تمسيت شرق" -

s(الكتلة : 403 ج و ح) "زملة الناقة" -
- "بـرج عـمـر إدريس" (الـكتل : 220 ج و 221 أ و 222

s(ب و 238 ج
s(الكتلتان : 426 ب و 438 د) "زايد شرقGا" -

s(الكتلتان : 321 ج و 325 ب) "تيميمون شمال" -
- "حمدات الـقلتـة" (الكتل : 414 س  و 432  و442 ب

 و443 ب  و443 ج  و444 أ).
2 : :  تــــلـــغى أحـــكــــام اGـــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم اGــاداGــادّة ة 
2000-105 اGــؤرخ في 6 صــفــر عـام 1421 اGــوافق 10 مــايــو

ســنــة 2000 وكــذا أحــكــــام اGــرســوم الـــرئــاسي رقم 393-02
اGؤرخ في 20 رمـضان عام 1423 اGوافق 25 نوفـمبر سنة

 2002 واGذكورين أعاله.
اGاداGادّة ة 3 : :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بــاجلــزائــر في 16 ذي احلــجــة عــام 1434 اGــوافق

21 أكتوبر سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسي رقم مـــرســـوم رئـــاسي رقم 13  - - 347 مــؤرخ في  مــؤرخ في 16 ذي احلـــجــة ذي احلـــجــة
21 أكــتـوبــر ســنـة  أكــتـوبــر ســنـة s2013 يــتــضـمنs يــتــضـمن عـام عـام 1434 اGـوافـق اGـوافـق 
اGـوافــقـة عـلـى اGـلــحق رقم اGـوافــقـة عـلـى اGـلــحق رقم 1 بـالـعـــقــد اGـؤرخ في  بـالـعـــقــد اGـؤرخ في 23
أبـــــــريــل ســـــــنــــــــة أبـــــــريــل ســـــــنــــــــة 2005 لـــــــلـــــــبــــــــحـث عـن احملـــــــروقــــــــات لـــــــلـــــــبــــــــحـث عـن احملـــــــروقــــــــات
وتقديرها وتــطـويـرهـا واستـغــاللهـا في اGــسـاحـةوتقديرها وتــطـويـرهـا واستـغــاللهـا في اGــسـاحـة
اGـســـمـاة "بـــوررحـــات جــنــوب" (الـكـتـلــتـان : اGـســـمـاة "بـــوررحـــات جــنــوب" (الـكـتـلــتـان : 230
و و 231) اGــبـرم �ـديـنــة اجلـزائــر في ) اGــبـرم �ـديـنــة اجلـزائــر في 3 يـنـايـــر سـنــة يـنـايـــر سـنــة
sالــشــركـــــة الـــــوطــنــــيـــة ســـونــاطـــــراك Xبــــ  sالــشــركـــــة الـــــوطــنــــيـــة ســـونــاطـــــراك X2013  بــــ

شـركــــة ذات أســهــم وشـــركــة  "شـركــــة ذات أســهــم وشـــركــة  "BP إكسـبلـوريشن إكسـبلـوريشن
(أجليريا) ليميتد".(أجليريا) ليميتد".

ــــــــــــــــــــ
sإنّ رئيس اجلمهوريـة

sناجمGبناء على تقرير وزير الطاقة وا -
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورs ال ســـيّــــمـــا اGـــادتـــان 8-77

sو125 ( الفقرة األولى) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اGــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اGـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

sتممGعدل واGا sتضمن قانون األمالك الوطنيةGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اGــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اGــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واGـتــعـلق بــاحملـروقـاتs اGــعـدل واGـتــممs ال سـيّــمـا اGـادة 30

sمنه
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- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 95-102 اGـؤرخ
في 8 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1415 اGــوافق 8 أبـــريل ســـنـــة 1995

sتضمن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةGوا
- و�ــقـتــضى اGــرســوم الـرئــاسي رقم 98-48 اGـؤرخ
في 14 شـــوال عـــام 1418 اGــــوافق 11 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واGـتـضـمن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وحتـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

sتممGعدل واGا s"سوناطراك"
- و�ــقـتــضى اGــرســوم الـرئــاسي رقم 07-73 اGـؤرخ
في 11 صــــفــــر عــــام 1428 اGـــــوافق أول مـــــارس ســــنــــة 2007
واGـــتــضـــمن اGــوافـــقــة عــلـى عــقــود الـــبــحث عـن احملــروقــات
واسـتـغاللـهـا اGـبــرمـة �ـديـنـة اجلـزائـر في 18 مــارس سـنـة
2006 بـX الــوكــالــة الــوطــنــيـة لــتــثــمــX مــوارد احملــروقـات

sشركة ذات أسهم s(ألنفط) وسوناطراك
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اGـؤرخ في 5  ذي الـقــعــدة عـام 1434 اGـوافق 11 ســبـتــمــبـر

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2013 وا
- و�ــــقـــــتــــضى اGـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 266-07
اGـؤرخ في 27 شعـبـان عام 1428 اGـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة

sناجمG2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- وبـعـد االطالع عـلى اGـلـحـق رقـم 1 بـالـعــقــد اGؤرخ
في 23 أبــــــريــل ســــــنـــــــة 2005 لـــــــلــــــبــــــحــث عن احملــــــروقـــــــات
وتــقــديـرهـــا وتـــطــويـــرهـــا واسـتـــغــاللــهــا فـــي اGـــســـاحــة
اGســمــاة "بـــوررحــات جــنــوب"(الكـتلـتـان : 230 و231)
اGــــبـــرم �ـــديـــنـــة اجلـــزائـــــر فـــي 3  يــنـــايـــر ســـنـــــة 2013
بــــX الــشـــــــركـــــة الــــوطــنــــيــــة ســـونــاطـــــراكs شـــركــــة
ذات أســــهــــم وشـــــركـــــة "BP إكــســبــلــوريــشن (أجلــيــريــا)

s"ليميتد
sوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

يرسم  ما يأتـي :يرسم  ما يأتـي :
اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : يـوافق عــلى  اGـلــحـق رقـم 1 بـالــعــقــد
اGـؤرخ في 23 أبـريـل سـنـة 2005 لـلـبـحـث عن احملـروقــات
وتـقــديــرهـــا وتـــطـــويــرهـــا واســتـــغــاللــهـــا فـي اGــــســـاحــة
اGســمــاة "بـــوررحــات جــنــوب"(الكـتلـتـان : 230 و231)
Xــبــرم �ــديـنــة اجلـزائــر فـي 3  يـنـايــر سـنــة 2013  بــGا
الشركـــة الـــوطنــية سـونـاطـــراكs شـركـــة ذات أســهــم
وشــركـــة "BP إكـسبلوريـشن (أجليريا) لـيميتـد"s وينـفـذ

طبقــا للتشريع والتنظيـم اGعمول بهما.
اGاداGادّة ة 2 :   :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بــاجلــزائــر في 16 ذي احلــجــة عــام 1434 اGــوافق

21 أكتوبر سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مـــرســـوم رئـــاسي رقم مـــرســـوم رئـــاسي رقم 13  - - 348 مــؤرخ في  مــؤرخ في 16 ذي احلـــجــة ذي احلـــجــة
عـام عـام 1434 اGـوافـق  اGـوافـق 21 أكــتـوبــر ســنـة  أكــتـوبــر ســنـة s2013 يــتــضـمنs يــتــضـمن
اGـوافـقة عـلى اGـلـحق رقم اGـوافـقة عـلى اGـلـحق رقم 4 بـالـعــقـــد اGـؤرخ في  بـالـعــقـــد اGـؤرخ في 25
مايـــو سنـة مايـــو سنـة 1992 للبـحــث عن احملـروقــات الـسائلـة للبـحــث عن احملـروقــات الـسائلـة
واســـــتـــــــغـاللــــــهــــــا فـي اGــــــســـــــاحـــــة اGــــــســـــــمـــــاة "روردواســـــتـــــــغـاللــــــهــــــا فـي اGــــــســـــــاحـــــة اGــــــســـــــمـــــاة "رورد
يعقوب"(الكـتلـة : يعقوب"(الكـتلـة : 406 أ) اGـبرم  �دينة اجلزائر في أ) اGـبرم  �دينة اجلزائر في
28 مـــــايــــو ســـــنــــة  مـــــايــــو ســـــنــــة 2013 بـــــX الــــشـــــركـــــة الــــــوطــــنــــيــــة بـــــX الــــشـــــركـــــة الــــــوطــــنــــيــــة

ســـــونـــــاطــــــراكs  شـــــــركـــــــة ذات أســـــــهـــم وشـــــــركــــــةســـــونـــــاطــــــراكs  شـــــــركـــــــة ذات أســـــــهـــم وشـــــــركــــــة
"الكــومــبـانــيـا إسـبــانيــوال دي بتــروليـوس س - أ"الكــومــبـانــيـا إسـبــانيــوال دي بتــروليـوس س - أ

(سيبسا)".(سيبسا)".
ــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهوريـة
sناجمGبناء على تقرير وزير الطاقة وا -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورs ال ســـيّــــمـــا اGـــادتـــان 8-77
sو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اGــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اGـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

sتممGعدل واGا sتضمن قانون األمالك الوطنيةGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اGــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اGــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واGـتــعـلق بــاحملـروقـاتs اGــعـدل واGـتــممs ال سـيّــمـا اGـادة 30

sمنه
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 95-102 اGـؤرخ
في 8 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1415 اGــوافق 8 أبـــريل ســـنـــة 1995

sتضمن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةGوا
- و�ــقـتــضى اGــرســوم الـرئــاسي رقم 98-48 اGـؤرخ
في 14 شـــوال عـــام 1418 اGــــوافق 11 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واGـتـضـمن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وحتـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

sتممGعدل واGا s"سوناطراك"
- و�ــقـتــضى اGــرســوم الـرئــاسي رقم 07-74 اGـؤرخ
في 11 صــــفــــر عــــام 1428 اGـــــوافق أول مـــــارس ســــنــــة 2007
واGتضمن اGوافقة على عقود استغالل احملروقات اGبرمة
�ــديـــنـــة اجلــزائـــر في 18 مـــارس ســـنــة 2006 بــX الــوكــالــة
sموارد احملروقات (ألنفط) وسوناطراك Xالوطنية لـتثم

sشركة ذات أسهم
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اGـؤرخ في 5  ذي الـقــعــدة عـام 1434 اGـوافق 11 ســبـتــمــبـر

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2013 وا
- و�ــــقـــــتــــضى اGـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 266-07
اGـؤرخ في 27 شعـبـان عام 1428 اGـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة

sناجمG2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- وبعـد االطالع على اGلـحـق رقـم 4 بالـعـقــد اGـؤرخ
في 25 مـــــايـــــــو ســـــنــــــة 1992 لـــــلـــــبـــــحـــث عن احملــــــروقـــــــات
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الـــســائــلـــة  واســـتـــغـاللــهــــا في اGـــســـاحـــة اGــســــمــاة "رورد
يـعــقـوب "(الـكــتـلـة : 406 أ) اGــبـرم �ــديـنـة اجلـزائـر في 28
sالــشـركـــة الــــوطـنــيــة سـونــاطــراك Xمـايــو ســنـة 2013 بـــ
شـــــــــركــــــــة ذات أســــــــهـــم وشــــــــركـــــــــة "الكــــــــومـــــــبــــــــانـــــــيـــــــا

s"(سيبسا) إسـبـانيـوال دي بتـروليـوس  س - أ
sوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

    يرسم  ما يأتـي :    يرسم  ما يأتـي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : يـوافق عــلى اGــلــحـق رقـم 4 بـالــعــقـــد
اGـؤرخ في 25 مايـــو سنـة 1992 للـبحــث عن احملـروقــات
الـــســائــلـــة  واســـتـــغـاللــهــــا في اGـــســـاحـــة اGــســــمــاة "رورد

يـعــقـوب "(الـكــتـلـة : 406 أ) اGــبـرم �ــديـنـة اجلـزائـر في 28
sالــشـركـــة الــــوطـنــيــة سـونــاطــراك Xمـايــو ســنـة 2013 بـــ
شـــــــــركــــــــة ذات أســــــــهـــم وشــــــــركـــــــــة "الكــــــــومـــــــبــــــــانـــــــيـــــــا
إسـبــانـيـوال دي بـتــروليــوس  س - أ (سـيبـسـا)"s وينــفـذ

طبقــا للتشريع والتنظيـم اGعمول بهما.

اGاداGادّة ة 2 :   :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 16  ذي احلــجــة عـام 1434 اGـوافق
21 أكتوبر سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسرمـان رئـاسيمـرسرمـان رئـاسيّـان مـؤرـان مـؤرّخان في خان في 15 ذي احلـج ذي احلـجّة عام ة عام 1434
اGـوافق اGـوافق 20  أكـتـوبــر سـنـة   أكـتـوبــر سـنـة s2013 يـتــضـمs يـتــضـمّـنــان إنـهـاءـنــان إنـهـاء
مـهام سـفيـرين فوق الـعادة ومـفوضـX للـجمـهوريةمـهام سـفيـرين فوق الـعادة ومـفوضـX للـجمـهورية

اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 15 ذي احلـــجّـــة
عــام 1434 اGـوافق 20 أكــتــوبــر ســنـة 2013 تـنــهىs ابــتــداء
sمهـام الـسّيـد مـيسـوم سـبيح s2013 من 30 سـبـتمـبـر سـنة
بـــصـــفـــته ســـفــيـــرا فـــوق  الـــعـــادة ومــفـــوضـــا لـــلــجـــمـــهـــوريــة
اجلـزائـريـة الـد�ـقـراطـيـة الـشــعـبـيـة بـبـاريس (اجلـمـهـوريـة

الفرنسية).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 15 ذي احلـــجّـــة
عــام 1434 اGـوافق 20 أكــتــوبــر ســنـة 2013 تـنــهىs ابــتــداء
sمـهام الـسّـيد عـمـار بن جامع s2013 من 30 سـبـتمـبر سـنة
بـــصـــفـــته ســـفـــيـــرا فـــوق الـــعـــادة ومـــفـــوضـــا لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة
اجلـزائــريــة الــد�ـقــراطــيــة الـشــعــبـيــة بــبــروكـسـل (اGـمــلــكـة

البلجيكية)s لتكليفه بوظيفة أخـرى
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.مـــــرســــــوم رئــــــاسيمـــــرســــــوم رئــــــاسيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 15 ذي احلـــــج ذي احلـــــجّــــــة عــــــام ــــــة عــــــام 1434
Xن تــعــيـXيــتــضــمّن تــعــيـ sيــتــضــم s2013 ــوافـق 20 أكـــتــوبــر ســنــة  أكـــتــوبــر ســنــةGــوافـق اGا
سفـير فوق الـعادة سفـير فوق الـعادة ومفـوض ومفـوض للجـمهوريـة اجلزائريةللجـمهوريـة اجلزائرية
الــد�ـــقــراطـــيـــة الــد�ـــقــراطـــيـــة الــشـــعــبـــيـــة الــشـــعــبـــيـــة بــبـــاريس (اجلـــمــهـــوريــةبــبـــاريس (اجلـــمــهـــوريــة

الفرنسية).الفرنسية).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــــوجـب مـــــــرســـــــــــــوم رئــــــــــاسـيّ مـــــــؤرّخ في 15 ذي
احلـــجّـــة عـــام 1434 اGــوافق 20 أكــتـــوبـــر ســـنــة 2013 يـــعــيّن

الــسّـــيــد عـــمــار بـن جــامعs ســـفــيـــرا فــوق الـــعــادة ومـــفــوضــا
لـلـجـمـهـوريـة اجلـزائـريـة الـد�قـراطـيـة الـشـعـبـيـة بـبـاريس
(اجلــمــهــوريـــــة الــفــرنــســيــة)s ابــتــــــــداء من 30 ســبــتــمــبـر

سنــة 2013.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســــــوم رئــــــاسـيمــــــرســــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 15 ذي احلــــــج ذي احلــــــجّــــــة عـــــــام ــــــة عـــــــام 1434
Xن تـعـيـXيـتـضـمـّن تـعـيـ sيـتـضـمـ s2013 ـوافـق 20 أكـتـوبـــر سـنــة  أكـتـوبـــر سـنــةGـوافـق اGا

أعضـاء في اللجنة اGصرفية لبنك اجلزائر.أعضـاء في اللجنة اGصرفية لبنك اجلزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 15 ذي احلـــجّـــة
عــام 1434 اGـوافق 20 أكــتــوبــر ســنـة 2013 تــعــيّن الــسّــيـدة
والــسّـادة اآلتـيـة أسـمـاؤهم أعـضــاء فـي الـلـجـنـة اGـصـرفـيـة

لبنك اجلزائرG sدة خمس (5) سنوات :

sسعيد ديب -

sرمضان إيدير -

sفادية ورتسي -

sمالك وهيب بن حمو -

sحمانة خنفار -

sعبد اللطيف عزيز -

- عبد الرحمان رحماني.
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رئاسة اجلمهوريةرئاسة اجلمهورية
قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 18 رمـــضـــان عــام  رمـــضـــان عــام 1433
اGـوافق اGـوافق 6 غــشت سـنـة  غــشت سـنـة s2012 يـعـدل الــقـرار الـوزاريs يـعـدل الــقـرار الـوزاري
اGـشــتــرك اGـؤراGـشــتــرك اGـؤرّخ خ في في 29 صــفــر عـام  صــفــر عـام 1430 اGـوافق  اGـوافق 25
فـــبـــرايـــر ســـنـــة فـــبـــرايـــر ســـنـــة s2009 الـــذي يـــحــــدد تـــعـــداد مـــنـــاصبs الـــذي يـــحــــدد تـــعـــداد مـــنـــاصب
الــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوانالــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوان
الــــعــــامـــــلــــX في نـــــشــــاطــــات احلــــفـظ أوالــــصــــيــــانــــة أوالــــعــــامـــــلــــX في نـــــشــــاطــــات احلــــفـظ أوالــــصــــيــــانــــة أو
اخلــــدمــــات بـــعــــنـــوان اGــــديـــريــــة الــــعـــامــــة لـــلــــوظـــيــــفـــةاخلــــدمــــات بـــعــــنـــوان اGــــديـــريــــة الــــعـــامــــة لـــلــــوظـــيــــفـــة

العمومية.العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sالعام للحكومة Xإن األم
sاليةGووزير ا

- �ـقتـضى اGـرسوم الـرئاسي رقم 07 - 308  اGؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اGـوافق 29 سـبـتـمـبـر سـنة 2007
الــــذي يـــحــــدد كـــيــــفــــيـــات تــــوظــــيف األعــــوان اGـــتــــعــــا قـــديـن
وحـقـوقـهـــم وواجـبـاتـهـــم  والـعـنــاصـر اGـشـكّـلــة لرواتـبـهــم
والـقــواعــد اGــتـعــلــقـة بــتــســيـيــرهم وكــذا الــنـظــام الــتــأديـبي

sادة 8 منهGال سيما ا sطبق عليهــمGا
- و�ـــــقــــــتــــــضى اGــــــرســــــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اGـؤرخ في 14 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1431 اGـوافق 28 مـايـو

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2010  وا

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
- و�قتـضى اGرسوم التنفيذي رقم 95 - 54  اGؤرخ
في 15 رمــضــان عــام 1415 اGــوافق 15 فـــبــرايــر ســنــة 1995

sاليةGالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ـــقـــتـــضى اGـــرســـوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 03 - 190
اGــؤرخ في 26 صـــفـــر عــام 1424 اGــوافق 28 أبـــريل ســـنــة
2003  الـــذي يـــحـــدد صالحـــيـــات اGــديـــر الـــعـــام لــلـــوظـــيـــفــة

sالعمومية

- و�ـقـتـضى اGــرسـوم الـرئـاسي  اGـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002  واGـتضمن

sالعام للحكومة Xاألم Xتعي

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اGــشـتــرك اGـؤرّخ في
29 صـــفـــر عــام 1430 اGــوافق25 فــبـــرايـــر ســـنــة 2009 الــذي

يــحــدد تــعــداد مــنــاصب الـــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد
اخلـاص باألعوان العـاملX في نـشاطات احلفظ أوالـصيانة
sديرية العامة للوظيفة العموميةGأو اخلدمات بعنوان ا

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اGــادة األولى: اGــادة األولى:  يــعــدل جــدول تــعــداد مــنــاصب الــشــغل
اGنـصوص عـليه في الـقرار الـوزاري اGشـترك اGؤرّخ في
29 صفر عام 1430 اGوافق 25 فبـراير سنة 2009 واGذكور

أعالهs كما يأتي :

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

الصنفالصنفمناصب الشغلمناصب الشغل

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

(2)
عقد محدد اGدةعقد محدد اGدة

(1)
عقد غير محدد اGدةعقد غير محدد اGدة

- عامل مهني من اGستوى األول
- عون اخلدمة من اGستوى األول

- حارس
- سائق سيارة من اGستوى األول
- عامل مهني من اGستوى الثاني

- سائق سيارة من اGستوى الثاني
- عون خدمة من اGستوى الثاني

-

-
-
-
-
-

-

-

-
-
-
-
-

-

24

-
-
-
-
-

-

7

-
8

3

-

1

4

31

-
8

3

-
1

4

1

2

3

200

219

240
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اGـاداGـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 18 رمــضــان عـام 1433 اGـوافق 6
غشت سنة 2012.

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

- سائق سيارة من اGستوى الثالث

- عامل مهني من اGستوى الثالث

- عون خدمة من اGستوى الثالث

- عون وقاية من اGستوى األول

- عامل مهني من اGستوى الرابع

- عون وقاية من اGستوى الثاني

اجملموع العاماجملموع العام

1

1

-

11

2

3

65

263

288

315

348

4

5

6

7

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

(2)
عقد محدد اGدةعقد محدد اGدة

(1)
عقد غير محدد اGدةعقد غير محدد اGدة

-
-

-

-

-

-

24

1

1

-

11

2

3

41

عن وزير اGاليةعن وزير اGالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

قــــــرار مرار مــــؤرؤرّخ في خ في 28 رم رمــــضــــان عان عــــام ام 1434 اG اGــــوافق وافق 6 غ غــــشتشت
s2013 يs يــــــتــــــضــــــمّــن جتن جتــــــديديــــــد تد تــــــشــــــكــــــيــــــلــــــة الة الــــــلّــــــجــــــانان ســــــنــــة ة 
اGاGــــــتــــــــســــــاوياويــــــة األعة األعــــــــضــــــاء اء اخملاخملــــــــتــــــصّــــــــة بة بــــــأسالك مأسالك مــــــــوظوظــــــفيفي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاGديرية العاماGديرية العامّة للوظيفة العمومية للوظيفة العموميّة.ة.

�ــــــوجـب قــــــرار مــــــؤرّخ في 28 رمــــــضــــــان عــــــام 1434
اGــوافـق 6  غـــشت ســـنــة s2013 جتـــدد تـــشـــكـــيــلـــة الـــلـــجــان
اGـتــســاويــة األعــضــاء اخملـتــصّــة بــأسالك مــوظــفي اGــديــريـة

العامة للوظيفة العموميةs وفقا للجدول اآلتي :

XوظفGثلو ا¥XوظفGثلو اإلدارة¥ثلو اإلدارة¥ثلو ا¥
األسالك والراألسالك والرّتبتب األعضاء األعضاء اللجاناللجان

اإلضافيوناإلضافيون
األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاء األعضاء 
اإلضافيوناإلضافيون

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

- نادية بوراي

- خـــــــــــــــديــــــــــــــجــــــــــــــة
رزيـــــــــــقـي (م) بـن

فرحات
- رضا مرزوقي
- إسحاق الشيخ

- حكيم عيشوش

- عـــــــــمــــــــر جنــــــــيب
عادل عبد العزيز

- محمد بركاني
- نبيل عبدو

- خـــــــيــــــــر الـــــــدين
ياصف

- الــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــربـي
بلقاسمي

- كمال عبيب
- عمر بايو

- ياسX بوفطة

- عبـد القادر بن
سليمان

- رضا رمضان
- محمد شرنون

مفتشو الوظيفة العمومية
مدققو الوظيفة العمومية

اGتصرفون
اGترجمون - التراجمة

اGهندسون في اإلعالم اآللي
اGهندسون في اإلحصائيات
الوثائقيون أمناء احملفوظات

اGهندسون في اخملبر والصيانة

رقم 1

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-



61اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 53
18 ذو احلجة  عام   ذو احلجة  عام  1434 هـ هـ
23 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2013 م م

اGـراقـبـون الـرئـيسـيـون لـلـوظـيـفة
العمومية

مراقبو الوظيفة العمومية
ملحقو اإلدارة

احملاسبون اإلداريون الرئيسيون

التقنيون في اإلعالم اآللي

التقنيون في اإلحصائيات
كتاب اGديريات الرئيسيون

أعــــــوان الـــــــرقــــــابـــــــة لــــــلـــــــوظــــــيـــــــفــــــة
العمومية

احملاسبون اإلداريون
أعوان اإلدارة

كتاب اGديريات
الكتاب

أعوان حفظ البيانات
اGــعــاونــون الــتــقـنــيــون في اإلعالم

اآللي
األعــــوان الـــــتــــقــــنــــيـــــون في اإلعالم

اآللي

العمال اGهنيون
سائقو السيارات

احلجاب

XوظفGثلو ا¥XوظفGثلو اإلدارة¥ثلو اإلدارة¥ثلو ا¥
األسالك والراألسالك والرّتبتب اللجاناللجان

- عـــــبــــد الـــــوهــــاب
زروال

- مختار بوبكر

- فـــــــــــــــــاطـــــــــــــــــمـــــــــــــــــة
توشيشت

- عــــبــــد الــــنــــاصـــر
أوجغوت

- سامية حريزي

- مصطفى ياحي

- حسينة البار

- ميلود سويدي

- مــــــــــــــــــــــــــولــــــــــــــــــــــــــود
فوضيلي

- روان قوقة

رقم  2

رقم  3

رقم  4

األعضاء األعضاء 
اإلضافيوناإلضافيون

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

- عــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــاس
بلقايدي

- عــــبــــد احلــــمــــيـــد
صاحلي

- بـــــــــــــــشـــــــــــــــيــــــــــــــرة
حركات

- عمر بولقرون

- مليكة أمبارك

- إســـــــــــمــــــــــاعــــــــــيـل
سقومة

- أحمد رحال

- جــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــال
إمرزوقان

- ياسX بوفطة

- عبـد القادر بن
سليمان

- مــــــــــــــســــــــــــــعـــــــــــــود
بوسنة

- حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج
إسماعيلي

- ياسX بوفطة

- عبـد القادر بن
سليمان

- أحمد بوزيدي

- ياسX بوفطة

- عبـد القادر بن
سليمان

- أبـــــــــــــو بـــــــــــــكـــــــــــــر
فشيت

- مــــحــــمـــد نــــزيـــد
يوسفي

- زهرة زيبرة

- لــزهــر بن عــبــد
الرحمان

- مــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــنــى
إكروبركان

- محمد عليش

- جمال عثامنة

- ناصر فالح

- بوعالم قرنيش

- حسان بوزيد

- قــــــــــــــدور بـــن

ساسي

األعضاء األعضاء 
اإلضافيوناإلضافيون

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون
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وزارة الداخليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللواجلماعات احمللّيةية
قــــــرار مــــــؤرقــــــرار مــــــؤرّخ في خ في 20 ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام  ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1434 اGـــــوافق  اGـــــوافق 26
ســبــتـمــبـر ســنـة ســبــتـمــبـر ســنـة s2013 يــتـضــمs يــتـضــمّن تــفــويض اإلمــضـاءن تــفــويض اإلمــضـاء

إلى اGندوب الوطني للمخاطر الكبرى.إلى اGندوب الوطني للمخاطر الكبرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sوزير الداخلية واجلماعات احمللية sإنّ وزير الدولة
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اGؤرّخ
في 2 ربـيع األوّل عـام 1415 اGـوافــق 10 غـشت سـنة 1994
sالذي يحدّد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-248 اGؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اGــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
واGتـضـمّن تـنظـيم اإلدارة اGـركـــزيـة فـي وزارة الداخـلـية

sتمّمGعدّل واGا sواجلماعات احمللية
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-194 اGؤرّخ
في 19 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1432 اGــوافق 22 مــايــو ســنــة
2011 واGـــتــضــمّن مــهــام اGـــنــدوبــيــة الــوطــنـــيــة لــلــمــخــاطــر

sالكبرى وتنظيمها وسيرها
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

sالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اGــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اGــؤرّخ
في 14 ذي الــقـــعــدة عــام 1433 اGــوافق 30 ســبـــتــمــبـــر ســنــة
2012 واGتـضـمّن تـعيـX الـسّـــيـد الطـاهـر مـليـزيs مـنـدوبا

sوطنيا للمخاطر الكبرى

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :
sـادّة األولى : ة األولى : يــفــوّض إلى الـسّــيــد الـطــاهــر مـلــيـزيGـاداGا
اGــنـدوب الـوطـني لـلــمـخـاطـر الـكــبـرىs اإلمـضـاء في حـدود
صـالحـــــيــــــاتـهs بــــــاسم وزيــــــر الــــــدولــــــةs وزيـــــر الــــــداخــــــلــــــيـــــة
واجلـمــاعـات احملــلـــيــةs عــلى جـمــــيع الــــوثـائق واGــقـــررات
�ـــــــا فــــــيـــــهـــــــا أوامــــــر الـــــدفــع أو الـــــتــــــحـــــويــلs وتـــــفــــــويض
االعــتــمــادات ورســـائل إشــعـــار بــاألمــر بــالـــصــرف ووثــائق
sـــــصــــاريـف وبـــــيــــانـــــات اإليــــراداتGاإلثـــــبــــات اخلـــــاصـــــة بــــا

باستثناء القرارات.
اGـاداGـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــــرّر بـــــاجلـــــــزائــــــر في 20 ذي الــــــقــــــعــــــــدة عــــــام 1434

اGوافــق 26 سبتمبر سنة 2013.
الطيب بلعيزالطيب بلعيز

قــــــرار مــــــؤرقــــــرار مــــــؤرّخ في خ في 20 ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام  ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1434 اGـــــوافق  اGـــــوافق 26
ســبــتـمــبـر ســنـة ســبــتـمــبـر ســنـة s2013 يــتـضــمs يــتـضــمّن تــفــويض اإلمــضـاءن تــفــويض اإلمــضـاء

إلى مدير اGيزانية واحملاسبة.إلى مدير اGيزانية واحملاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sوزير الداخلية واجلماعات احمللية sإنّ وزير الدولة
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اGؤرّخ
في 2 ربـيع األوّل عـام 1415 اGـوافــق 10 غـشت سـنة 1994
sالذي يحدّد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-248 اGؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اGــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
واGتـضـمّن تـنظـيم اإلدارة اGـركـــزيـة فـي وزارة الداخـلـية

sتمّمGعدّل واGا sواجلماعات احمللية
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

sالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اGــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اGــؤرّخ
في 28 ذي احلـجة عام 1432 اGوافق 24 نوفـمبـر سنة 2011
واGـــتـــضــمّن تـــعـــيــX الـــسّــــيـــد رمـــضـــان حـــديــوشs مـــديــرا
sللميزانية واحملاسبة بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :
sـادّة األولى : ة األولى : يفـوّض إلى الـسّـيد رمـضـان حـديوشGـاداGا
sاإلمضـاء في حدود صالحـياته sيزانـية واحملـاسبـةGمديـر ا
sوزيــر الـداخـلـيــة واجلـمـاعــات احملـلـيـة sبـاسم وزيــر الـدولـة
بـصــفـته اآلمــر بـالــصـرف الــرئـيـسـي حلـســاب الـتـخــصـيص
رقم 042-302 الذي عـنوانه "صـندوق الـكوارث الـطبـيعـية

واألخطار التكنولوجية الكبرى".
اGـاداGـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــــرّر بـــــاجلـــــــزائــــــر في 20 ذي الــــــقــــــعــــــــدة عــــــام 1434

اGوافــق 26 سبتمبر سنة 2013.
الطيب بلعيزالطيب بلعيز

وزارة وزارة الثقافةالثقافة
قـــــرار وزاري مـــــشــــــتـــــرك مـــــؤرقـــــرار وزاري مـــــشــــــتـــــرك مـــــؤرّخ في خ في 17  رجب عـــــام   رجب عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 27 مـايـو سـنـة  مـايـو سـنـة s2013 يـحـدs يـحـدّد قـائـمـة األجـهزةد قـائـمـة األجـهزة

اخلاضعة إلتاوة االستنساخ اخلطي.اخلاضعة إلتاوة االستنساخ اخلطي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن وزيرة الثقافة
sاليةGووزير ا
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وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

وزير اGاليةوزير اGالية
كر¨ جوديكر¨ جودي

- �ـقــتــضى األمـر رقم 03-05 اGـؤرّخ في 19 جـمـادى
األولى عـام 1424 اGـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واGــتــعـلّق

sؤلف واحلقوق اجملاورةGبحقوق ا
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اGـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةGالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اGـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اGــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

sالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-294 اGؤرّخ
في 18 رمـــضـــان عـــام 1432 اGــــوافق 18 غــــشت ســــنـــة 2011
واGـتعلّق بكـيفيات حتـصيل اإلتاوة عن أجهـزة االستنساخ

sادّة 2 منهGال سيّما ا sاخلطي وتوزيعها

يقـريقـرّران مــا يأتي :ران مــا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى : ة األولى : تـطـبـيقـا ألحـكـام الـفـقرة 2 من ااGـادّة 2
مـن اGـــــرســــــوم الـــــتّــــــنــــــفـــــيــــــذيّ رقم 11-294 اGـــــؤرّخ في 18
رمــضـان عـام 1432 اGـوافق 18 غــشت سـنـة 2011 واGـذكـور
أعـالهs يـــهــــدف هـــذا الــــقـــرار إلـى حتـــديــــد قـــائــــمـــة األجــــهـــزة

اخلاضعة إلتاوة االستنساخ اخلطي.

اGـــــاداGـــــادّة ة 2 : : حتـــــــدّد قـــــائـــــمــــــــة األجـــــهـــــــزة اخلـــــاضـــــعــــــــة
إلتـــــاوة االستنساخ اخلطي في ملحق هذا القرار.

اGـاداGـادّة ة 3 : : يـنشـر هـذا الـقـــرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّة الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 17 رجـب عـــام 1434 اGــــوافق 27
مايو سنة 2013.

اGلحقاGلحق
قائمة أجهزة االستنساخ اخلطي اخلاضعة لإلتاوةقائمة أجهزة االستنساخ اخلطي اخلاضعة لإلتاوة

اGالحظةاGالحظةالبند الفرعي التعريفيالبند الفرعي التعريفيبيان اGنتوجاتبيان اGنتوجاتاGنتوجاGنتوج

أجهزة نسخ

أجهزة فاكسميلي

آالت استنساخ

آالت أوفست

- -  آالت طـباعـة تؤدي وظيـفتـX أو أكثر
(طــبــاعــة أو نــسخ أو فــاكـســمــيــلي) قــابــلـة
للـتوصيل بـآلة معـاجلة ذاتيـة للمـعلومات

أو لشبكة عمل.
- - -غيـرهـا

- - - أجـهـزة فـاكسـمـيـلـي قـابلـة لـلـتـوصـيل
بآلة معاجلة ذاتية للمعلومات

- - -غيـرهـا

-آالت استنساخ

- -آالت وأجهزة للطباعة (أوفست) تغذى
بلفات ورق

- -آالت وأجهزة للطباعة (أوفست) تغذى
بصفـائح الورق من النوع اGـستعمل في
اGكـاتب (أحد جـانـبيـهـا ال يتـجاوز 22 سم
واجلــــانـب اآلخـــــر ال يــــتـــــجــــاوز 36 سـم في

حالته غير اGطوية)

84 43.31.00

م. 43.39.90 84

م. 43.32.20 84

م. 43.39.90 84

84 72.10.00

84 43.11.00

84 43.12.00

تـــتـــمـــثل هـــذه األجـــهـــزة في
آالت مـــــــــتـــــــــعـــــــــددة اGـــــــــهـــــــــام

تتضمن وظيفة النسخ.

تـــتـــمـــثل هـــذه األجـــهـــزة في
آالت تقوم بـوظيفـة النسخ

فقط.

تـــتـــمـــثل هـــذه األجـــهـــزة في
أجــهـــزة فـــاكــســـمــيـــلي غـــيــر
تلك القابـلة للتـوصيل بآلة
معاجلة ذاتية للمعلومات.



اGلحق (تابع)اGلحق (تابع)

اGالحظةاGالحظةالبند الفرعي التعريفيالبند الفرعي التعريفيبيان اGنتوجاتبيان اGنتوجاتاGنتوجاGنتوج

آالت سكانير

آالت طباعة

نظــام

- -آالت وأجـــــــهـــــــزة أخـــــــرى لـــــــلـــــــطـــــــبـــــــاعــــــة
باألوفست

- -آالت طـبــاعـة تـؤدي وظـيـفـتـX أو أكـثـر
(طــبــاعــة أو نــسخ أو فــاكـســمــيــلي) قــابــلـة
للـتوصيل بـآلة معـاجلة ذاتيـة للمـعلومات

أو لشبكة عمل.

-غيـرهـا

- -آالت طـبــاعـة تـؤدي وظـيـفـتـX أو أكـثـر
(طــبــاعــة أو نــسخ أو فــاكـســمــيــلي) قــابــلـة
للـتوصيل بـآلة معـاجلة ذاتيـة للمـعلومات

أو لشبكة عمل.

- - -آالت طباعـة تعمل بنفث احلبرs آالت
طباعة أخرى

- - -آالت طباعـة تعمل بنفث احلبرs آالت
طباعة أخرى

- -غيرهاs مقدمة في شكل أنظمة

84 43.13.00

84 43.31.00

م. 71.90.00 84

84 43.31.00

84 43.32.10

84 43.39.10

م. 71.49.00 84

تــــــتـــــــمـــــــثل هـــــــذه اآلالت في
آالت مـــــــــتـــــــــعـــــــــددة اGـــــــــهـــــــــام
تتضمن وظيفة السكانير.

تــــــتـــــــمـــــــثل هـــــــذه اآلالت في
آالت أجــــــهــــــزة ســــــكــــــانــــــيــــــر
اGـكـتب واGـوصـولـة بـجـهـاز

لإلعالم اآللي.

تــــــتـــــــمـــــــثل هـــــــذه اآلالت في
آالت مـتـعـددة اGـهام والـتي

تتضمن وظيفة الطباعة.

تتـمثل هذه اآلالت في تلك
الــقـــابـــلـــة لــلـــتـــوصـــيل بـــآلــة
معاجلة ذاتية للمعلومات.

تــــــتـــــــمـــــــثل هـــــــذه اآلالت في
آالت غــــيــــر تـــــلك الــــقــــابــــلــــة
لـــلــــتـــوصـــيل بــــآلـــة مـــعـــاجلـــة

ذاتية للمعلومات.

يـــتـــمــــثل هـــذا الــــنـــظـــام في
مـجــمــوعـات تــتــضـمـن عـلى
األقـل وحـــــــــــدة مـــــــــــعـــــــــــاجلـــــــــــة
مــركـــزيـــة مع وحـــدة إدخــال
(جــــهـــــاز ســـــكــــانـــــيــــر) و/ أو
وحــــــــــــــــــدة إخــــــــــــــــــراج (آلــــــــــــــــــة

طـابعــة).

18 ذو احلجة  عام   ذو احلجة  عام  1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 6453
23 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2013 م م
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