
العدد العدد 23
السالسّنة الواحدة واخلمسوننة الواحدة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب 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

اIطلوب 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 23 جمادى الثانية عام جمادى الثانية عام 1435 هـ هـ
اIوافق اIوافق 23  أبريل سنة أبريل سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

حي البساتtX بئر مراد رايسt 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

إعالناتإعالنات
اجمللس الداجمللس الدّستوريستوري

إعالن رقم 02/إ.م د/ 14 مــؤرخ في 22 جــمــادى الـثــانــيــة عــام 1435 اIـوافـق 22 أبــريـل ســنـة t2014 يــتــضــمن نــتــائـج انــتــخــاب
رئيس اجلمهوريـة........................................................................................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم تـنـفـيذيّ رقم 14 - 135 مـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1435 اIـوافق 14 أبـريـل سـنة t2014 يـتـضـمّن نـقل اعـتـماد
في ميزانية تسيير وزارة الداخلية واجلماعات احمللية....................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 25  جـمـادى األولـى عام 1435 اIـوافق 27  مـارس سـنـة t2014 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام رئـيس دراسـات
برئاسة اجلمهورية.......................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 25  جمـادى األولى عام 1435 اIـوافق 27  مارس سـنة t2014 يـتضـمّن إنـهـاء مهـام رئـيـسي دراسات
باجمللس األعلى للغة العربية..........................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 25  جـمـادى األولـى عام 1435 اIـوافق 27  مـارس سـنـة t2014 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام رئـيس مـصـلـحـة
الوسائل باIعهد الوطني للدّراسات االستراتيجية الشاملة...............................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 25  جمـادى األولى عام 1435 اIوافق 27  مارس سـنة t2014 يـتضـمّن إنهـاء مهـام الكـاتب العـامّ لدى
رئيس دائرة أوالد سيدي إبراهيم في والية اIسيلة...........................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 25  جـمــادى األولى عـام 1435 اIـوافق 27  مـارس ســنـة t2014 يــتـضــمّن إنــهـاء مــهــام اIـفــتش الــعـامّ
لوزارة العدل..............................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 25  جمـادى األولى عام 1435 اIوافق 27  مارس سـنة t2014 يـتضمّن إنهـاء مهام مكـلّف بالدّراسات
والتلخيص بوزارة العدل.............................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 25  جـمـادى األولـى عام 1435 اIـوافق 27  مـارس سـنـة t2014 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـفـتـشـة بـوزارة
العدل.........................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 25  جـمــادى األولى عـام 1435 اIـوافق 27  مـارس ســنـة t2014 يـتــضـمّن إنـهــاء مـهـام اIـديــرة الـعـامـة
لعصرنة العدالة بوزارة العدل......................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 25  جمـادى األولى عام 1435 اIـوافق 27  مارس سـنة t2014 يتـضـمّن إنـهـاء مهـام بـاIـديريـة الـعـامّة
إلدارة السجون وإعادة اإلدماج بوزارة العدل...................................................................................................

مراسيم رئاسية مؤرّخة في 25  جمادى األولى عام 1435 اIوافق 27  مارس سنة t2014 تتضمّن إنهاء مهام قضـاة...............

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 25  جمـادى األولى عام 1435 اIوافق 27  مارس سـنة t2014 يـتضمّن إنـهاء مهام األمـX العامّ جمللس
قضاء ورقلة................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 25  جـمـادى األولـى عام 1435 اIـوافق 27  مـارس سـنـة t2014 يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـام مــديـر بـالـوكـالـة
الوطنية لتطوير االستثمار..........................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 25  جمـادى األولى عام 1435 اIوافق 27  مارس سـنة t2014 يـتضمّن إنهـاء مهام مكـلّف بالدّراسات
والتلخيص بوزارة الفالحة والتنمية الريفـية.................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 25  جـمـادى األولـى عام 1435 اIـوافق 27  مـارس سـنـة t2014 يـتضـمّن إنـهـاء مـهـام مـحـافظ الـغـابات
في والية تندوف..........................................................................................................................................

مـرسـومـان رئاسـيّـان مـؤرّخان في 25  جـمـادى األولـى عام 1435 اIـوافق 27  مارس سـنة t2014 يتـضـمّـنان إنـهـاء مهـام مـديري
.........................................................................................................................................Xجهوي Xمسرح

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 16  جــمــادى األولـى عـام 1435 اIـوافق 18  مــارس ســنــة t2014 يــتــضـــمّن إنــهــاء مــهــام اIــديــر الــعــامّ
للمركز الوطني للسجـل التجاري................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 16  جـمــادى األولى عـام 1435 اIـوافق 18  مـارس ســنـة t2014 يــتــضـمّن إنــهـاء مــهـام اIــديـــر الــعـــامّ
للمركــز اجلـزائـري Iراقبـة النـوعـية والـرزم..................................................................................................

مـراسيم رئـاسـيّة مـؤرّخة في 25  جمـادى األولى عام 1435 اIـوافق 27  مارس سـنة t2014 تـتضـمّن إنـهـاء مهـام بـوزارة الـعمل
والضمان االجتماعي - سابقا......................................................................................................................

مـرسـومـان رئـاسـيّان مـؤرّخـان في 25  جـمـادى األولـى عام 1435 اIـوافق 27  مـارس سـنـة t2014 يـتـضـمّـنـان إنـهاء مـهـام نـائـبي
مدير بوزارة العمـل والتشغيل والضمان االجتماعي......................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25  جمادى األولى عام 1435 اIوافق 27  مارس سنة t2014 يتضمّن إنهاء مهام مدير التشغـيل في
والية اجللفة...............................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 25  جـمـادى األولـى عام 1435 اIـوافق 27  مارس سـنة t2014 يـتضـمّن تـعـيX مـديـر إدارة الـوسائـل
باجملمع اجلزائري للغة العـربـية......................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 25  جمـادى األولى عام 1435 اIوافق 27  مارس سـنة t2014 يـتضمّن تـعيX مديـر دراسات باجمللس
األعلى للغة العربية......................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 25  جـمـادى األولـى عام 1435 اIـوافق 27  مـارس سـنـة t2014 يتـضـمّن تـعـيـX رئيـس قسم بـالـهـيـئة
الوطنية للوقاية من الفساد ومكـافحتـه..........................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 25  جـمــادى األولى عـام 1435 اIـوافق 27  مـارس ســنـة t2014 يـتـضـمّن تــعـيـX مـكــلّف بـالـدّراسـات
والتلخيص بوزارة العدل.............................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 25  جـمـادى األولـى عام 1435 اIـوافق 27  مـارس سـنـة t2014 يـتـضـمّن تـعـيـX مـديـــرة الـدّراســـات
القـانـونــية والـوثـائق بـوزارة العدل.............................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 25  جـمــادى األولى عـام 1435 اIـوافق 27  مـارس ســنـة t2014 يـتـضـمّن تــعـيـX مـكــلّف بـالـدّراسـات
والتلخيص بوزارة الفالحة والتنمية الريفية..................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25  جمادى األولى عام 1435 اIوافق 27  مارس سنة t2014 يتضمّن تعـيX مدير الثقافة في والية
اIسيلة.......................................................................................................................................................

مــراسـيم رئـاســيّـة مـؤرّخـة في 25  جـمــادى األولى عـام 1435 اIـوافق 27  مـارس ســنـة t2014 تـتــضـمّن الـتّـعــيـX بـوزارة الـعـمل
والتشغيل والضمان االجتماعي...................................................................................................................

مــرسـومــان رئـاســيّـان مــؤرّخـان في 25  جـمــادى األولى عـام 1435 اIـوافق 27  مـارس ســنـة t2014 يـتـضــمّـنـان تــعـيــX مـديـرين
..................................................................................................................................Xللتشغيل في واليت
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)

قراراتE مقرقراراتE مقرّراتE آراءراتE آراء

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

قـرار وزاري مـشـتــــرك مــــؤرخ في 4 ربـيــــع األول عــــام 1435 اIـوافق 6 يـنـايـر سـنة t2014  يـحـدد إطـار مـيـزانـيـة الـبـلـدية
ويضبط عنوان و رقم تقسيمات األبواب  و احلسابات......................................................................................

قرار مؤرخ في 22 جمـادى األولى عام 1435 اIوافق 24 مارس سـنة t2014 يعـدل القرار اIؤرّخ في 24 رجب عام 1434 اIوافق
3 يونيو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية......................

وزارة الطاقة و اOناجموزارة الطاقة و اOناجم

قــرار مــؤرّخ في 2  ربــيع الــثـانـي عـام 1435 اIـوافـق 2 فــبــرايــر ســنـة t2014 يــحــدد تــســعــيــرات الــشــراء اIــضــمــونــة و شــروط
تطبيقها على الكهرباء اIنتجة عن طريق اIنشآت التي تستعمل فرع الرياح.......................................................

قــرار مــؤرّخ في 2  ربــيع الــثـانـي عـام 1435 اIـوافـق 2 فــبــرايــر ســنـة t2014 يــحــدد تــســعــيــرات الــشــراء اIــضــمــونــة و شــروط
تطبيقها على الكهرباء اIنتجة عن طريق اIنشآت التي تستعمل فرع الشمسي الكهروضوئي................................

الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 19 شـوال عام 1434 اIـوافق 26 غـشت t2013 يـحـدد تـعـداد مـنـاصب الـشـغل وتـصـنـيـفـهـا ومـدة
الـعـقــد اخلـاص بـاألعـوان الـعـامـلـX في نـشـاطـات احلـفظ أو الـصـيـانــة أو اخلـدمـات بـعـنـوان الـهـيـئـة الـوطـنـيـة لـلـوقـايـة من
الفساد ومكافحته........................................................................................................................................
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اجمللس الداجمللس الدّستوريستوري

إعالن رقم إعالن رقم 02/إ.م د//إ.م د/ 14 مــؤرخ في مــؤرخ في 22 جـمـادى الـثـانـيـة عـام جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1435 اIـوافـق اIـوافـق 22 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة t2014 يـتـضـمن نـتـائـج انـتـخــابt يـتـضـمن نـتـائـج انـتـخــاب
رئيس اجلمهوريـة.رئيس اجلمهوريـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
tإن اجمللس الدستوري

tواد 71 و 73 و 74 و 75 و 163 منهIال سيما ا tبناء على الدستور -

- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12- 01 اIـؤرخ في 18 صــفــر عــام 1433 اIـوافـق 12 يــنـايــر ســنـة 2012 واIــتــعـلق
 tواد 134  و 142 و 145 و 157 (الفقرة 2) و 159 (الفقرة 4) و167 منهIال سيما ا tبنظام االنتخابات

- و�ـقتـضـى الـنظـام اIـؤرخ في 24 جـمـادى األولى عـام 1433 اIـوافق 16 أبـريل سـنة 2012 احملـدد لـقـواعـد عمـل اجمللس
 tالدستوري

- و�ــقـــتـــضى اIـــرســـوم الـــرئـــاسي رقم 14- 08 اIــؤرخ في 15 ربـــيع األول عـــام 1435 اIــوافـق 17 يـــنـــايـــر ســـنـــة 2014
tالنتخاب رئيس اجلمهورية Xتضمن استدعاء هيئة الناخبIوا

- و�قـتـضى قـرار اجملـلس الـدسـتوري رقم  15/ق .م د/ 14 اIـؤرخ في 11 جـمـادى األولى عـام 1435 اIـوافق 13 مـارس
tلالنتخاب لرئاسة اجلمهورية XترشحIسنة 2014 احملدد لقائمة ا

- وبـعـد االطالع عـلى مـحـاضـر فـرز األصـوات ومـحاضـر اإلحـصـاء الـبـلـديt ومـحاضـر تـركـيـز الـنـتـائج اIـعـدة من طرف
tفي اخلارج Xعد من طرف اللجنة االنتخابية للمقيمIاللجان االنتخابية الوالئية ومحضر جمع النتائج ا

tرفوعة إلى اجمللس الدستوريIوبعد دراسة الطعون ا  -

tقرّرينIوبعد االستماع إلى األعضاء ا -

tادية لضبط النتائج النهائية لالقتراعIوبعد تصحيح األخطاء ا -

يصريصرّح:ح:

أوأوّال : حول العمليات االنتخابية:ال : حول العمليات االنتخابية:

اعتبارا أن الطعون اIرفوعة إلى اجمللس الدستوري وعددها  94  قد � رفضها وال تأثير لها بالتالي على النتائج.

ثانيا : حول النتائج النهائية لالقتراع:ثانيا : حول النتائج النهائية لالقتراع:

اعتبارا أنه بعد تصحيح األخطاء اIاديةt تضبط نتائج الدور األول النتخاب رئيس اجلمهورية كاآلتي:

- الناخبون اIسجلون:     - الناخبون اIسجلون:     22.880.678

- الناخبون اIصوتون:     - الناخبون اIصوتون:      11.600.984

- نسبة اIشاركة:             - نسبة اIشاركة:             %50,70

إعالناتإعالنات
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- األصوات اIلغاة:            - األصوات اIلغاة:            1.132.136

- األصوات اIعبر عنها:     - األصوات اIعبر عنها:     10.468.848

األغلبية اIطلقة:            األغلبية اIطلقة:               5.234.425

- األصوات التي حتصل عليها كل مترشحt مرتبة ترتيبا تنازليـا :

السيد بوتفليقـة عبد العزيـز: 8.531.311

السيد بن فليس علي :          1.288.338

السيد بلعيد عبد العزيز:       328.030

السيدة حنون لويزة:             157.792

السيد رباعيـن علي فـوزي:    105.223

السيد تواتي موسى:             58.154

- واعتبارا أنه وفقا للمادة 71 (الفقرة 2) من الدستــورt يتم الفوز في االنتخاب لرئاسة اجلمهورية باحلصول على
tعبر عنهاIا Xطلقة من أصوات الناخبIاألغلبية ا

- واعـتـبـارا أن اIـتـرشح بــوتـفـلـيـقـة عـبـد الـعـزيـز حتـصل في الـدور األول عــلى األغـلـبـيـة اIـطـلـقـة من األصـوات اIـعـبّـر
tعنها

tوبالنتيجـةtوبالنتيجـة

يعلـن :يعلـن :

السيد بوتفليقة عبد العزيز رئيسا للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيـة.

ويباشر مهمته فور أدائه اليمX طبقا للمادة 75 من الدستور.

ينشر هذا اإلعالن في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية .

بـهــذا تـداول اجملـلس الـدســتـوري في جـلـســتـيه اIـنـعــقـدتـX بـتـاريخ 21 و22 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1435 اIـوافـق 21 و22
أبريـل سنـة 2014.

رئيس اجمللس الدستـوريرئيس اجمللس الدستـوري

مراد  مدلسيمراد  مدلسي

أعضاء اجمللس الدستوري :أعضاء اجمللس الدستوري :

tحنيفة بن شعبان -

tعبد اجلليل بلعلى -

tإبراهيم بوتخيل -

tداود Xحس -

tعبد النور قراوي -

tمحمد ضيف -

tفوزية بن قلة -

- سماعيل بليت.
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13

14

15

16

17
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19

20

21

22

23

24

25

عدد

مكاتب

التصويت

480

1486

529

877

1421

1152

1000

432

1549

923

268

981

1687

1413

1194

4956

978

1022
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923
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عدد
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700202
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عدد

ا;صوت?

نسبة

ا;شاركة
%

68,58

56,6

70,41

43,45

42,47

23,44

52,26

60,86

43,77

34,22

69,85

54,91

63,19

63,12

20,11

37,79

72,76

44,08

46,63

64,3

52,7

66,89

53,52

57,65

43,05

عدد
األصوات
ا;عبر
عنها

141319

365993

162418

157660

247876

108315

210699

111005

252997

153511

84271

220362

390417

318492

122748

600342

363863

153491

368334

144287

265930

280371

203933

188170

213273

عدد

األوراق

ا;لغاة

9585

30326

10524

19295

20672

15716

23840

10985

46361

20411

4593

17064

29640

21627

14874

114372

18186

28535

66775

9339

46027

22148

30876

24346

39417

132295

330410

151501

85091

96187

47809

177085

103470

206401

120089

78624

187931

362672

298761

73401

427724

336608

73591

245785

135694

189797

262486

156597

123095

152920

93,61

90,28

93,28

53,97

38,81

44,14

84,05

93,22

81,59

78,23

93,3

85,28

92,89

93,81

59,8

71,25

92,52

47,95

66,73

94,04

71,37

93,62

76,79

65,42

71,7

3954

16016

5487

61273

127121

46868

21939

3446

27715

23313

2872

21603

11657

8671

33441

120500

12521

60684

86064

4295

49292

8236

30873

46037

39059

2,8

4,38

3,38

38,86

51,28

43,27

10,41

3,1

10,95

15,19

3,41

9,8

2,99

2,72

27,24

20,07

3,44

39,54

23,37

2,98

18,54

2,94

15,14

24,46

18,31

2398

9599

3189

6900

18737

4632

7259

2032

9062

4952

1382

5786

8026

4757

4597

24066

6884

9669

21044

2062

15287

4451

8888

11941

11587

1,7

2,62

1,96

4,38

7,56

4,28

3,44

1,83

3,58

3,22

1,64

2,63

2,06

1,49

3,75

4,01

1,89

6,3

5,71

1,43

5,75

1,59

4,36

6,35

5,43

736

4245

765

1920

2209

5495

1893

860

3988

2423

523

2447

3942

2649

7729

13414

3947

5113

7128

1034

5280

2585

4166

3500

5345

0,52

1,16

0,47

1,22

0,89

5,07

0,9

0,77

1,58

1,58

0,62

1,11

1,01

0,83

6,3

2,23

1,08

3,33

1,93

0,72

1,98

0,92

2,04

1,86

2,51

1167

3701

996

1803

2466

2499

1604

756

3089

1765

438

1766

2673

2478

2740

9137

2213

3091

5596

804

4555

1707

2361

2494

2898

0,83

1,01

0,61

1,14

0,99

2,31

0,76

0,68

1,22

1,15

0,52

0,8

0,68

0,78

2,23

1,52

0,61

2,01

1,52

0,56

1,71

0,61

1,16

1,32

1,36

769

2022

480

673

1156

1012

919

441

2742

969

432

829

1447

1176

840

5501

1690

1343

2717

398

1719

906

1048

1103

1464

0,54

0,55

0,3

0,43

0,47

0,93

0,44

0,4

1,08

0,63

0,51

0,38

0,37

0,37

0,68

0,92

0,46

0,87

0,74

0,27

0,65

0,32

0,51

0,59

0,69
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%
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%

150904

396319
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124031
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اIــاداIــادّة األولى :ة األولى :  يــلــغــى مــن مــيـزانـيـــــة ســنــة 2014
اعــتــمـــــاد قـــــدره مـلــيــاران ومـائــة وأربــعـة عــشــر مـلــيـون
تـســيـيـر ديـنـار (2.114.000.000 دج) مــقـــيّــد في مــيـزانــيــة 
وزارة الداخـلـية واجلـمـاعات احملـلـية وفي األبـواب اIـبيـنة

في اجلدول "أ" اIلحق بهذا اIرسوم.

اIــــــاداIــــــادّة ة 2 : :  يـــــــخــــــــصـــص Iـــــيـــــزانــــــيــــــة ســــــنــــــة 2014
اعـتــمـــاد قــدره مـلـيــاران ومـائــة وأربـعــة عـشــر مـلـيـــون
ديــنـار (2.114.000.000 دج)  يــقـيّـد في مـيزانـيـة تسـييـر
XبينIا Xوزارة الـداخلية واجلـماعات احمللـية وفي البابـ

في اجلدول "ب" اIلحق بهذا اIرسوم.

tـاليـــة ووزيـــر الـدولةIـادّة ة 3 : :  يكـلــــف وزيـــــر اIـاداIا
tكلّ فــيـــمـا يـخــصّــه tوزيـر الـداخــلـيـة واجلـمـاعــات احملـلـيـة
بـــتــــنـــفــــيــــذ هـــــذا اIــــرســـــوم الــــذي يـــنــــــشـــر فــي اجلـــريـــدة
الرّسميّـة للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 14 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عــام 1435
اIوافق 14  أبريل سنة 2014.

يوسف يوسفييوسف يوسفي

مــــــرسرســــوم توم تــــــنــــــفــــيــــــذيذيّ رقم  رقم 14 - - 135 م مــــؤ رؤ رّخ في خ في 14 ج جــــــمــــادىادى
t2014 ــــوافق وافق 14 أب أبــــــريل سريل ســــــنــــة ةIا Iالالــــثــــــانانــــــيــــــة عة عــــام ام 1435 ا
يــــتـضـمّن نن نـقل اعقل اعــــتـمـاد في ماد في مـيـزانزانــــيـة تة تـسـيـيـر وزارةر وزارة

الداخلية واجلماعات احملليةالداخلية واجلماعات احمللية. . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول بالنيابة
tاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورt ال ســيّـــمــا اIــادّتــان 85 - 3
tو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اIــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واIـــتـــعــلق

t تمّمIعدّل واIا tاليةIا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صـفر عام 1435 اIوافق 30 ديسـمبـر سنة 2013 واIـتضمن

t2014 الية لسنةIقانون ا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-35 اIـؤرخ
في 6 ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 6 فبـراير سنة 2014
tــتـضـمن تــوزيع االعـتـمــادات اخملـصـصـة لــوزيـر الـدولـةIوا
وزيـر الداخلـية واجلـماعات احملـليـة من ميـزانية الـتسـيير

t2014 الية لسنةIوجب قانون ا�
tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول "أ"اجلدول "أ"

االعتمادات اIلغاة (دج)االعتمادات اIلغاة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية
الفرع الثانيالفرع الثاني

اIديرية العامة لألمن الوطنياIديرية العامة لألمن الوطني
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل
األمن الوطني - الراتب الرئيسي للنشاط..........................
األمن الوطني - التعويضات واIنح اخملتلفة.........................

مجموع القسم األول

320.000.000

1.291.200.000

1.611.200.000



23 جمادى الثانية عام   جمادى الثانية عام  1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1023
23  أبريل  سنة  أبريل  سنة 2014 م م

اجلدول "أ" (تابع)اجلدول "أ" (تابع)

االعتمادات اIلغاة (دج)االعتمادات اIلغاة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

03 - 33

01 - 34

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

األمن الوطني - الضمان االجتماعي...................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

األمن الوطني - تسديد النفقات........................................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع الثاني

مجموع االعتمادات اIلغـاة................................................مجموع االعتمادات اIلغـاة................................................

402.800.000

402.800.000

100.000.000

100.000.000

2.114.000.000

2.114.000.000

2.114.000.000

2.114.000.000

اجلدول "ب"اجلدول "ب"

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

03 - 31

03 - 37

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية
الفرع الثانيالفرع الثاني

اIديرية العامة لألمن الوطنياIديرية العامة لألمن الوطني
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل
األمن الـوطــني - اIــسـتــخـدمــون اIـتــعــاقـدون - الــرواتب - مـنح
ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............

مجموع القسم األول
القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة
األمن الوطني - اIؤتمرات واIلتقيات................................

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

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

2.014.000.000

2.014.000.000

100.000.000

100.000.000

2.114.000.000

2.114.000.000

2.114.000.000

2.114.000.000
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مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIـوافق اIـوافق 27  مـارس سـنة  مـارس سـنة t2014 يـتـضــمt يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام

رئيس دراسات برئاسة اجلمهورية.رئيس دراسات برئاسة اجلمهورية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 27 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
الـــسّـــيـــد عـــبـــد الـــعـــزيـــز طـــبي عـــنــــانيt  بـــصـــفـــته رئـــيـــســـا

للدّراسات برئاسة اجلمهوريةt إلحالته على التّقـاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIـوافق اIـوافق 27  مـارس سـنة  مـارس سـنة t2014 يـتـضــمt يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام

رئيسي دراسات باجمللس األعلى للغة العربية.رئيسي دراسات باجمللس األعلى للغة العربية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 27 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
اآلنــســـة والـــسّــيـــد اآلتي اســـمـــاهــمـــا بـــصــفـــتـــهــمـــا رئـــيــسي

دراسات باجمللس األعلى للغة العربية :
tمسعودة سباطة -
- رضوان زيتوني.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIـوافق اIـوافق 27  مـارس سـنة  مـارس سـنة t2014 يـتـضــمt يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام
رئـــــيس مـــــصــــلـــــحـــــة الـــــوســــائـل بــــاIـــــعـــــهـــــد الــــوطـــــنيرئـــــيس مـــــصــــلـــــحـــــة الـــــوســــائـل بــــاIـــــعـــــهـــــد الــــوطـــــني

للدللدّراسات االستراتيجية الشاملة.راسات االستراتيجية الشاملة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
tــــوافق 27 مــــارس ســــنــــة 2014 تــــنــــهىIاألولـى عـــام 1435 ا
ابــتــداء من 19 يــونــيــو ســنـة t2013 مــهــام الــسّــيــد الــطــاهـر
معاشيt بصفته رئيسا Iصلحة الوسائل باIعهد الوطني

للدّراسات االستراتيجية الشاملةt بسبب الوفـاة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIـوافق اIـوافق 27  مـارس سـنة  مـارس سـنة t2014 يـتـضــمt يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام
الـــــكـــــاتـب الـــــعـــــامالـــــكـــــاتـب الـــــعـــــامّ لــــــدى رئـــــيـس دائـــــرة أوالد ســـــيـــــدي لــــــدى رئـــــيـس دائـــــرة أوالد ســـــيـــــدي

إبراهيم في والية اIسيلة.إبراهيم في والية اIسيلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 27 مارس سنـة 2014 تنهى مهام

السّيد إبراهيم بن عـبد الرحمانt بصفته كاتبا عاما لدى
tـــســيـــلــةIرئـــيس دائـــرة أوالد ســيـــدي إبــراهـــيم فـي واليــة ا

لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIـوافق اIـوافق 27  مـارس سـنة  مـارس سـنة t2014 يـتـضــمt يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام

اIفتش العاماIفتش العامّ لوزارة العدل. لوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 27 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
tبـصـفته مـفـتشـا عـاما لـوزارة الـعدل tالـسّيـد مـدني علـوي

إلعادة إدماجه في رتبته األصلية.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIـوافق اIـوافق 27  مـارس سـنة  مـارس سـنة t2014 يـتـضــمt يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام

مكلمكلّف بالدف بالدّراسات والتلخيص بوزارة العدل.راسات والتلخيص بوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 27 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
الـسّيـد محـمـد حسـان مـعاشيt بـصفـته مـكلّـفـا بالـدّراسات

والتلخيص بوزارة العدلt بناء على طلبه.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIـوافق اIـوافق 27  مـارس سـنة  مـارس سـنة t2014 يـتـضــمt يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام

مفتشة بوزارة العدل.مفتشة بوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 27 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
الــسّــيــدة شــفـــيــقــة بن صــولـــةt بــصــفــتــهـــا مــفــتــشــة بــوزارة

العدلt لتكليفها بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIـوافق اIـوافق 27  مـارس سـنة  مـارس سـنة t2014 يـتـضــمt يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام

اIديرة العامة لعصرنة العدالة بوزارة العدل.اIديرة العامة لعصرنة العدالة بوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 27 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
الــسّـيــدة لــيــنــدة بـركــةt بــصــفــتـهــا مــديــرة عــامّـة لــعــصــرنـة

العدالة بوزارة العدلt إلحالتها على التّقـاعد.
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مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIـوافق اIـوافق 27  مـارس سـنة  مـارس سـنة t2014 يـتـضــمt يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام
بــاIــديــريــة الــعــامبــاIــديــريــة الــعــامّــة إلدارة الــســجــون وإعــادة اإلدمـاجــة إلدارة الــســجــون وإعــادة اإلدمـاج

بوزارة العدل.بوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 27 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
الــسّـيــدة والــسّــيــدين اآلتــيـة أســمــاؤهم بــاIــديـريــة الــعــامّـة

إلدارة السجون وإعادة اإلدماج بوزارة العدل :
- مــحـــمــد جالويt بــصـــفــته مــديــر اIـــوارد الــبــشــريــة

tبناء على طلبه tوالنشاط االجتماعي
- مــحــمــد  مــانيt بــصــفــته مــديــر اIــالــيــة واIــنــشـآت

tإلعادة إدماجه في رتبته األصلية tوالوسائل
- هـواريـة مـحــدانيt بـصـفــتـهـا نــائـبـة مــديـر لـبـرامج
إعـــادة اإلدمـاج االجـتـمـاعـي لـلـمـحـبــوسـtX إلعــادة إدمـاجـهـا

في رتبتها األصلية.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مراسيـم رئاسيـة مؤرمراسيـم رئاسيـة مؤرّخة في خة في 25  جـمادى األولى عام   جـمادى األولى عام 1435
اIـوافق اIـوافق 27  مـارس سـنة  مـارس سـنة t2014 تـتـضــمt تـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام

قضـاة.قضـاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 27 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
الــسّـــيــدة مــبـــاركــة صـــخــريt بـــصــفـــتــهــا قـــاضــيـــة �ــحـــكــمــة

البرواقيةt إلحالتها على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
tــــوافق 27 مــــارس ســــنــــة 2014 تــــنــــهىIاألولـى عـــام 1435 ا
ابـتـداء من 22 ســبــتـمــبـر ســنـة t2013 مـهــام الــسّـيــدة مـر¡

فرحاتt بصفتها قاضيةt بسبب الوفاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
tــــوافق 27 مــــارس ســــنــــة 2014 تــــنــــهىIاألولـى عـــام 1435 ا
ابـتـداء من 10 أكـتـوبــر سـنـة t2013 مـهــام الـسّــيـد الـســعـيـد
نـــــاغـشt بـــصـــفــــتــه قـــــاضــــيـــــا �ــــحـــكـــمــــــة ذراع اIـــيـــــزان

بسـبب الـوفـاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
tــــوافق 27 مــــارس ســــنــــة 2014 تــــنــــهىIاألولـى عـــام 1435 ا
ابتـداء من 12 نوفـمبر سنـة t2013 مهام الـسّيد إبـراهـيم
بن فاضـلt بصفته قاضيا �حكمة تبسـةt بسبب الوفـاة.

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
tــــوافق 27 مــــارس ســــنــــة 2014 تــــنــــهىIاألولـى عـــام 1435 ا
ابـــتــداء من 20 نـــوفــمـــبــر ســـنــة t2013 مــهـــام اآلنــســـة أمــال

رمضانيt بصفتها قاضيةt بسبب الوفـاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
tــــوافق 27 مــــارس ســــنــــة 2014 تــــنــــهىIاألولـى عـــام 1435 ا
ابـتـداء من 10 ديـســمــبـر ســنـة t2013 مــهــام الـسّــيـد عــيـاش
زعــيــتــرt بــصــفــته رئــيــســا حملــكــمــة اIــديــة ورئــيــســا جملــلس

قضاء سكيكدةt بسبب الوفـاة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIـوافق اIـوافق 27  مـارس سـنة  مـارس سـنة t2014 يـتـضــمt يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام

األمX العاماألمX العامّ جمللس قضاء ورقلة. جمللس قضاء ورقلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 27 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
الــسّـيــد يـسـX طــوبـالt بـصــفـته أمــيـنـا عــامـا جملــلس قـضـاء

ورقلةt إلعادة إدماجه في رتبته األصلية.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIـوافق اIـوافق 27  مـارس سـنة  مـارس سـنة t2014 يـتـضــمt يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام

مديرمدير بالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار.الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 27 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
الــسّـيــد مــحـمــد نـصـــر الـدين حـــاج عــلـيt بـصــفـتـه مــديــرا
لــدى مــديـر الــدّراســات اIـكــلّف بــاالســتـثــمــارات اIـبــاشـرة
األجنـبـية واIـشـاريع الكـبـرى بالـوكـالة الـوطـنيـة لـتطـوير

االستثمارt لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIـوافق اIـوافق 27  مـارس سـنة  مـارس سـنة t2014 يـتـضــمt يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام
مــكـــلمــكـــلّف بـــالــدف بـــالــدّراســـات والــتـــلــخـــيص بــوزارة الـــفالحــةراســـات والــتـــلــخـــيص بــوزارة الـــفالحــة

والتنمية الريفـية.والتنمية الريفـية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 27 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
الـــسّـــيـــد مـــحـــمـــد بـــاحـــمــــدt بـــصـــفـــته مـــكـــلّـــفـــا بـــالـــدّراســـات
tوالـــتـــلـــخـــيص بـــوزارة الـــفالحــــة والـــتـــنـــمــــيـــة الــــريـــفــــيــة

إلحالتـه على التّقـاعـد.
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مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIـوافق اIـوافق 27  مـارس سـنة  مـارس سـنة t2014 يـتـضــمt يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام

محافظ الغابات في والية تندوف.محافظ الغابات في والية تندوف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 27 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
الـسّـيد مـختـار حلمرt بـصفـته محـافظا لـلغـابات في والية

تندوفt ابتداء من 28 غشت سنة t2013 بسبب الوفـاة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـومـان رئـاسـيمرسـومـان رئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخان في خان في 25  جـمـادى األولى عام  جـمـادى األولى عام
1435 اIــــوافق  اIــــوافق 27  مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــة t2014 يــــتــــضـــمt يــــتــــضـــمّــــنـــانــــنـــان

.Xجهوي Xإنهاء مهام مديري مسرح.Xجهوي Xإنهاء مهام مديري مسرح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 27 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
الـسّـيــد عـز الـدين مـحــمـد عـبـارt بــصـفـته مـديــرا لـلـمـسـرح

اجلهوي بسعيدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 25 جـمادى األولى
عام 1435 اIـوافق 27 مـارس سنـة 2014 تـنهـى مهـام السّـيد
اعمر معيوفt بصفته مديرا للمسرح اجلهـوي بسكيكـدة.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIوافق اIوافق 18  مـارس سنة  مـارس سنة t2014 يتضـمt يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام

اIدير العاماIدير العامّ للمركز الوطني للسجـل التجاري. للمركز الوطني للسجـل التجاري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 18 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
السّيد محمد ضيفt بصفته مديرا عاما للمركز الوطني

للسجـل التجاريt إلحالته على التّقـاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIـوافق اIـوافق 18  مـارس سـنة   مـارس سـنة t2014 يـتـضــمt يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام
اIــــديــــــر الـــــعــــــاماIــــديــــــر الـــــعــــــامّ لــــلــــمـــــركــــــز اجلـــــزائــــــري Iــــراقــــبـــــة لــــلــــمـــــركــــــز اجلـــــزائــــــري Iــــراقــــبـــــة

النـوعـية والـرزم.النـوعـية والـرزم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 18 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
السّيـد جمال عـبادt بصفـته مديرا عـاما للمـركز اجلزائري

Iراقبة النوعية والـرزم.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مراسيـم رئاسيمراسيـم رئاسيّـة مؤرـة مؤرّخة في خة في 25  جـمادى األولى عام   جـمادى األولى عام 1435
اIوافق اIوافق 27  مـارس سنة  مـارس سنة t2014 تتضـمt تتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام

بوزارة العمل والضمان االجتماعي - سابقا.بوزارة العمل والضمان االجتماعي - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 27 مارس سنـة 2014 تنهى مهام

الــــــســّــــــــــيــــــديــــن اآلتــــي اســــــمـــــــاهـــــمــــــا بــــــوزارة الـــــعــــــمل
والـــــضـــــمــــان االجــــــتـــمـــاعي - ســـابـــقـــاt إلحــــالـــتـــهـــمـــا عـــلى

التّقـاعد :
tبصفته مديرا لعالقات العمل tأحمد بوربيع -

- توفيق سعيديt بصفته نائب مدير للمعلوماتية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 27 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
الــسّــيــدتــX والــسّـــيــدين اآلتــيــة أســمــاؤهم بــوزارة الــعــمل

والضمان االجتماعي - سابقاt إلحالتهم على التّقـاعد :
tبصفتها مفتشة tسعيدة خنفار -

tبصفته نائب مدير للموارد البشرية tبوعالم نيراك -
- ســامـيـة بن الــقـزادريt بـصــفـتـهـا رئــيـسـة دراسـات

tؤسسةIكتب الوزاري لألمن الداخلي في اIبا
- صـالح روايـبيـةt بـصفـته رئـيس دراسات بـاIـكتب

الوزاري لألمن الداخلي في اIؤسسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 27 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
اآلنــســـة بــهـــيــة يــكـنt بــصــفــتــهــا نــائــبـــة مــديـــر لــلــتــعـــاون
بوزارة العمـل والضمــان االجتمـاعي - سابقـاt لتكليفهـا

بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـومـان رئـاسـيمرسـومـان رئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخان في خان في 25  جـمـادى األولى عام  جـمـادى األولى عام
1435 اIــوافق  اIــوافق 27  مـــارس ســـنــة  مـــارس ســـنــة t2014 يــتـــضـــمt يــتـــضـــمّـــنــانـــنــان

إنـهاء مهام نـائبي مديـر بوزارة العمـل والـتشغيلإنـهاء مهام نـائبي مديـر بوزارة العمـل والـتشغيل
والضمان االجتماعي.والضمان االجتماعي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 27 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
الـــسّــــيــــد عـــبــــد الــــكـــر¡ لــــعــــجـــانـيt بـــصــــفــــته نــــائب مــــديـــر
لـلــدراســات الــقـانــونــيــة واIـنــازعــات �ــديـريــة الــدراسـات
القانـونية والـتعـاون بوزارة العـمل والتـشغيل والـضمان

االجتماعيt لتكليفه بوظيفـة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 27 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
الــسّــيــد عالل عــمـرونـيt بـصــفــته نــائب مــديــر لــلــدراسـات
واإلحــصــائــيــات والــبـرامـج �ــديــريــة الــدراســات وأنــظــمـة
tاإلعالم بـوزارة الـعـمل والـتـشـغـيل والـضـمـان االجـتـمـاعي

لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.



23 جمادى الثانية عام   جمادى الثانية عام  1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1423
23  أبريل  سنة  أبريل  سنة 2014 م م

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIـوافق اIـوافق 27  مـارس سـنة   مـارس سـنة t2014 يـتـضــمt يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام

مدير التشغـيل في والية اجللفة.مدير التشغـيل في والية اجللفة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 27 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
الـسّــيـد سـلـيـمــــان زكـــــريt بـصـفـتــه مـديـــرا لـلـتـشـغــــيل

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــفي واليـة اجللفـة.
مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIوافق اIوافق 27  مـارس سنة  مـارس سنة t2014 يتضـمt يتضـمّن تعيX مديرن تعيX مدير

إدارة الوسائـل باجملمع اجلزائري للغة العـربـية.إدارة الوسائـل باجملمع اجلزائري للغة العـربـية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 27 مــــارس ســــنـــــة 2014 يــــعـــــيّن
الـــسّـــيـــد مـــحـــمــــد بـــربجt مـــديـــرا إلدارة الـــوســــائل بـــاجملـــمع

اجلزائري للغة العربية.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIوافق اIوافق 27  مـارس سنة   مـارس سنة t2014 يتضـمt يتضـمّن تعيX مديرن تعيX مدير

دراسات باجمللس األعلى للغة العربية.دراسات باجمللس األعلى للغة العربية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 27 مــــارس ســــنـــــة 2014 يــــعـــــيّن
الـسّـيـد أحمـد لـوصيـفt مديـرا لـلدّراسـات بـاجملـلس األعلى

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــللغـة العـربـية.
مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
Xن تــــعـــيـــXيـــتـــضــــمّن تــــعـــيـــ tيـــتـــضــــم t2014 ــــوافق 27  مــــارس ســــنــــة  مــــارس ســــنــــةIــــوافق اIا
رئـيس قـسم بـالـهـيئـة الـوطـنـيـة لـلـوقـايـة من الـفـسادرئـيس قـسم بـالـهـيئـة الـوطـنـيـة لـلـوقـايـة من الـفـساد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومكـافحتـه.ومكـافحتـه.

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 27 مــــارس ســــنـــــة 2014 يــــعـــــيّن
الــسّـــيــد مـــحـــمــد نـــصـــر الـــدين حــــاج عــليt رئـــيـــســا لـــقــسم
مــعـاجلــة الـتــصـريـحــات بــاIـمـتــلـكــات بـالــهـيـئـة الـــوطـنــيـة

للـوقايـة من الفساد ومكافحته.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
Xن تــــعـــيـــXيـــتـــضــــمّن تــــعـــيـــ tيـــتـــضــــم t2014 ــــوافق 27  مــــارس ســــنــــة  مــــارس ســــنــــةIــــوافق اIا

مكلمكلّف بالدف بالدّراسات والتلخيص بوزارة العدل.راسات والتلخيص بوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 27 مــــارس ســــنـــــة 2014 يــــعـــــيّن
الــسّــيــد أحــمــد رابــحيt مــكــلّــفــا بــالــدّراســات والــتــلــخــيص

بوزارة العدل.

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
Xن تــــعـــيـــXيـــتـــضــــمّن تــــعـــيـــ tيـــتـــضــــم t2014 ــــوافق 27  مــــارس ســــنــــة  مــــارس ســــنــــةIــــوافق اIا
مديــرة الدمديــرة الدّراســـات القـانـونــية والـوثـائق بـوزارةراســـات القـانـونــية والـوثـائق بـوزارة

العدل.العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 27 مــــارس ســــنـــــة 2014 تــــعـــــيّن
الـسّـيـدة شـفـيـقـة بن صـولـةt مـديـرة لـلـدّراسـات الـقـانـونـية

والوثائق بوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
Xن تــــعـــيـــXيـــتـــضــــمّن تــــعـــيـــ tيـــتـــضــــم t2014 ــــوافق 27  مــــارس ســــنــــة  مــــارس ســــنــــةIــــوافق اIا
مــكـــلمــكـــلّف بـــالــدف بـــالــدّراســـات والــتـــلــخـــيص بــوزارة الـــفالحــةراســـات والــتـــلــخـــيص بــوزارة الـــفالحــة

والتنمية الريفية.والتنمية الريفية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 27 مــــارس ســــنـــــة 2014 يــــعـــــيّن
الـسّـيــد بـلـقـاسم سـعـيـديt مـكـلّــفـا بـالـدّراسـات والـتـلـخـيص

بوزارة الفالحة والتنمية الريفية.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIوافق اIوافق 27  مـارس سنة   مـارس سنة t2014 يتضـمt يتضـمّن تعيX مديرن تعيX مدير

الثقافة في والية اIسيلة.الثقافة في والية اIسيلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 27 مــــارس ســــنـــــة 2014 يــــعـــــيّن
الـسّـيـد إبـــراهـــيم بـن عـبــد الـرحـمـــانt مـديـــرا لـلـثـقــافـــة

في واليـة اIسيلـة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مراسيـم رئاسيمراسيـم رئاسيّـة مؤرـة مؤرّخة في خة في 25  جـمادى األولى عام   جـمادى األولى عام 1435
XـعــيـXتــتـضــمّن الــتن الــتّـعــيـ tتــتـضــم t2014 27  مــارس ســنـة  مــارس ســنـة اIـوافق اIـوافق 

بوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي.بوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 27 مــــارس ســــنـــــة 2014 يــــعـــــيّن
الـــسّـــيـــدان اآلتي اســـمـــاهــمـــا بـــوزارة الـــعـــمل والـــتـــشــغـــيل

والضمان االجتماعي :
tرئيسا للديوان tجمال خزناجي -

- نور الدين مدادt مكلّفا بالدراسات والتلخيص.
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�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى األولى
عــــام 1435 اIــــوافق 27 مــــارس ســــنــــة 2014 تـــعـــيّـن اآلنـــســـة
والـــسّـــيــدة اآلتـي اســـمـــاهـــمــا بـــوزارة الـــعـــمـل والــتـــشـــغـــيل

والضمان االجتماعي :
- بــــــهــــيــــة يـــــكنt مــــديـــــرة لــــلــــدراســـــات الــــقــــانـــــونــــيــــة

tوالتعاون
- زرفـة بـنـورادt مـكـلـّفـة بـالدراسات والتلخيص.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى األولى
عـام 1435 اIــوافق 27 مــارس ســنــة 2014 يــعــيّن الــسّــيـدان
اآلتي اسـماهـمـا مـكـلـفـX بالـدراسـات والـتـلـخـيص بوزارة

العمل والتشغيل والضمان االجتماعي :
tعبد الكر¡ لعجاني -

- جمال شعالل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى األولى
عــام 1435 اIــــوافق 27 مـــارس ســـنــــة 2014 يـــعـــيّـن الـــسّـــيـــد
فيصل واقـنونيt مـكلّفـا بالـدراسات والتـلخـليص بوزارة

العمل والتشغيل والضمان االجتماعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجب مــــــرســـــوم رئـــــاســيّ مـــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولـى عــــــــــام 1435 اIــــــــــوافــق 27 مــــــــــارس ســـــــــنـــــــــة 2014 

يــــــعـــــيـّن الـــسّــــيـــــد عــالل عــــمـــرونـيt مـــديـــرا لـــلـــدراســـات
وأنـــــــظـــــــمــــــــة اإلعــــالم بــــــوزارة الـــــــعـــــــمـل والــــــتــــــشـــــغــــــيل

والضمان االجتماعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 27 مــــارس ســــنـــــة 2014 يــــعـــــيّن
السّـيد أحمـد شوقي فؤاد عـاشق يوسفt مـديرا للـتشريع
والـتنـظيم لـلـضمـان االجتـمـاعي والتـعاضـديـة االجتـماعـية
بــاIــديــريــة الــعــامــة لــلــضــمـان االجــتــمــاعي بــوزارة الــعــمل

والتشغيل والضمان االجتماعي.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـومـان رئـاسـيمرسـومـان رئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخان في خان في 25  جـمـادى األولى عام  جـمـادى األولى عام
1435 اIــوافق  اIــوافق 27  مـــارس ســـنــة  مـــارس ســـنــة t2014 يــتـــضـــمt يــتـــضـــمّـــنــانـــنــان

.Xمديرين للتشغيل في واليت Xتعي.Xمديرين للتشغيل في واليت Xتعي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 27 مــــارس ســــنـــــة 2014 يــــعـــــيّن
الـــــسّــــيـــــد الــــزيـن خــــلـــــيلt مـــــديــــرا لـــــلــــتـــــشــــغـــــيل فـي واليــــة

قسنطينـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 27 مــــارس ســــنـــــة 2014 يــــعـــــيّن

السّيد سمير أدرار مديرا للتشغيل في والية اIسيلة.

قراراتE مقرقراراتE مقرّراتE آراءراتE آراء
وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــــــرك مـــــــــؤرخ في قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــــــرك مـــــــــؤرخ في 4 ربـــــيــــع األول ربـــــيــــع األول
عــــام عــــام 1435 اIوافق  اIوافق 6 ينـاير سـنة  ينـاير سـنة t2014  يـحدد إطارt  يـحدد إطار
مـــــيـــــزانـــــيـــــة الـــــبـــــلـــــديـــــة  و يـــــضـــــبـط عـــــنـــــوان  و رقممـــــيـــــزانـــــيـــــة الـــــبـــــلـــــديـــــة  و يـــــضـــــبـط عـــــنـــــوان  و رقم

تقسيمات األبواب  و احلسابات. تقسيمات األبواب  و احلسابات. 
ــــــــــــــــــــ

tوزير الداخلية و اجلماعات احمللية tإن وزير الدولة
 tاليةIووزير ا

- �ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 86 - 266 اIـــــؤرخ في 2
ربــــيـع األول عــــام 1407 اIـــــوافق 4 نــــوفـــــمـــــبــــر ســـــنــــة 1986
واIـتــضـمـن تـنــظــيم صـنــدوق اجلــمـاعــات احملـلــيــة اIـشــتـرك

tوعمله

- و �ــــــقــــــتــــــضـى اIــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 312-13
اIــؤرخ في 5 ذي الــقــعــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســـبــتــمــبــر

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 وا
- و �ـــقـــتـــضى اIـــرســـوم  الـــتـــنــفـــيـــذي  رقم  247-94
اIــــــؤرخ في 2 ربــــــيـع األول عـــــام 1415 اIــــــوافق 10 غــــــشـت
سـنـة  1994 يـحـدد صالحـيـات وزيـر الـداخـلـيـة واجلـمـاعـات

tاحمللية
- و �قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 95- 54 اIؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIــوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

tاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و �ــــقــــتــــضى اIــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 227-98
اIــؤرخ في 19 ربـــيع األول عــام  1419 اIــوافق 13 يـــولـــيــو
سـنـة 1998 واIـتــعــلق بـنــفــقـات الــتـجــهــيـز لــلــدولـةt اIــعـدل

tتممIوا
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- و �ــــقــــتــــضى اIــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 334-11
اIــــؤرخ في 22 شــــوال عــــام 1432 اIــــوافـق 20 ســـبـــتـــمـــبــــر
سـنـة 2011 و اIـتضـمن القانـون األساسي اخلـاص �وظفي

tإدارة اجلماعات اإلقليمية
- و �ــــقــــتــــضى اIــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 315-12
اIؤرخ في 3 شـوال عام 1433 اIوافق 21 غـشت سنة 2012

 tالذي يحدد شكل ميزانية البلدية ومضمونها
- و �ــقـــتــضى الــقـــرار الـــوزاري اIــشـــتـــرك اIـــؤرخ
فـي 23 ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1387 اIـــــوافق 15 نـــــوفــــمـــــبــــر
سـنة 1968 واIتضـمن حتديـد شكل إطـار ميـزانيـة البـلدية

tوتقسيمها إلى مواد و مواد فرعية لكل باب
- و �ـقــتـضى الـقـرار الـوزاري اIـشـتـرك اIـؤرخ في
أول جـمـادى األولى عام 1405 اIـوافق 22 يـنـايـر سـنة 1985
واIـتـعـلق بـتـقـسيـم أبواب اIـصـالح والـبـرامج والـعـمـلـيات
الـتي ال تــنــدرج في أبــواب فـرعــيــة حلــسـابــات اIــصـاريف
واإليــرادات وبـــنــودt بـــشــأن إطــار مـــيــزانــيـــتي الــبـــلــديــات

tتممIعدل واIا tوحساباتها
يــقــرران مـا يـأتـي :يــقــرران مـا يـأتـي :

اIادة  األولى :اIادة  األولى :  تطبـيقا ألحكام اIادة 17 من اIرسوم
الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 12 -315 اIــــؤرخ في 3 شـــوال عـــام 1433
اIــوافق 21 غــشت ســنــة 2012 واIــذكــور أعالهt يــهــدف هـذا
الـــقــرار إلى حتـــديــد إطــار اIــيـــزانــيــة األولــيـــة واإلضــافــيــة
لـلبـلـديـة وحـسابـهـا اإلداريt ويـضبط عـنـوان ورقم تـقـسيم
كل بــاب إلى أبــواب فـرعــيــة تــقــسـيــمــيــة وكل حــسـاب إلى

مواد ومواد فرعية. 
الباب األولالباب األول

إطار ميزانية البلديةإطار ميزانية البلدية
اIادة اIادة 2 :  : يشـتمل إطار مـيزانيـتي البلـدية وحسـابها

اإلداري على ما يأتي :
 tعلومات العامةIا -

tموازنة عامة للحسابات -
- مـوازنـة للـمـصـالح والـبـرامج والـعمـلـيـات اخلـارجة

 tعن البرامج
- جـدول الــنـفــقـات و اإليــرادات مـقــسـمــة إلى أبـواب

tلكل مصلحة وبرنامج وعمليات خارج البرنامج
- اIالحق.

القسم  األولالقسم  األول
اIعلومات العامةاIعلومات العامة

اIــادة اIــادة 3 : : تــشـــتــمـل مــيـــزانـــيــتـــا الــبـــلـــديــة وحـــســابـــهــا
اإلداري على صفحة معلومات عامة.

يــــحـــدد شــــكل ومــــحــــتـــوى هــــذه الــــصـــفــــحـــة فـي إطـــار
الــتــعــلــيــمــة الــوزاريـة اIــشــتــركــة اIــنــصــوص عــلــيـهـــا فــي

اIــادة 14 أدناه.
القسم  الثانيالقسم  الثاني

اIوازنة  العامة للحساباتاIوازنة  العامة للحسابات
اIـادة اIـادة 4 :  : اIـوازنـة الـعـامـة تـمـثل اإلطـار الـذي يـشـمل

على  حسابات  اIيزانية و أعمدة  مزدوجة. 
1) بالنسبة للميزانيتX  األولية  واإلضافية :) بالنسبة للميزانيتX  األولية  واإلضافية :

- تــســجل  فـي الــعــمــود اIــزدوج األول تــخــصــيــصـات
حــســابـــات الــنــفــقــات واإليـــرادات الــتي يــقــتـــرحــهــا رئــيس

tاجمللس ويقرها  اجمللس
- تــسـجل  فـي الـعــمـود اIــزدوج الـثـانـي مـخــصـصـات
حـــســـابـــات  الـــنــــفـــقـــات واإليـــرادات  الـــتي تــــوافق عـــلـــيـــهـــا

السلطة الوصية. 
2) بالنسبة للحساب  اإلداري : ) بالنسبة للحساب  اإلداري : 

- تـــــســـــجـل في الـــــعـــــمـــــود اIـــــزدوج األولt حـــــسـب كل
حـسـابt حتـديـدات الــنـفـقـات واإليــرادات الـتي تـمت خالل

  tاليةIالسنة ا
- تــــســــجل فـي الــــعــــمــــود اIــــزدوج الــــثــــاني إجنــــازات

  tنفقات وإيرادات كل حساب
- يـسجـل في العـمـود اIزدوج الـثـالث البـاقي اIـقرر

إجنازه من النفقات واإليرادات. 
القسم  الثالثالقسم  الثالث

موازنة  اIصالح و البرامج  والعمليات  اخلارجة عنموازنة  اIصالح و البرامج  والعمليات  اخلارجة عن
البرامجالبرامج

5 :  : تــــــفـــــصـل مــــــوازنــــــة اIــــــصــــــالح والــــــبــــــرامج اIـــــادة اIـــــادة 
والـــعـــمـــلـــيـــات اخلـــارجـــة عن الـــبـــرامج في إطـــار يـــخـــصص

لتعداد األبواب وأعمدة مزدوجة.
1) بـــالــــنـــســــبـــة لــــلـــمــــيـــزانـــيــــة األولـــيــــة واIـــيــــزانـــيــــة) بـــالــــنـــســــبـــة لــــلـــمــــيـــزانـــيــــة األولـــيــــة واIـــيــــزانـــيــــة

اإلضافية :اإلضافية :
- يـسـجل  الـعـمـود اIـزدوج األول تقـديـرات الـنـفـقات
tواإليرادات التي يقترحها رئيس اجمللس ويقرها اجمللس
- يــــســـجـل الـــعــــمــــود اIـــزدوج الــــثــــاني مــــخـــصــــصـــات
الــــنـــفــــقـــات واإليــــرادات الــــتي تــــوافق عـــلــــيــــهـــا  الــــســـلــــطـــة

الوصية.
2) بالنسبة  للحساب  اإلداري  : ) بالنسبة  للحساب  اإلداري  : 

- يـسـجل  الـعـمـود اIـزدوج األول حتـديـدات الـنـفـقات
  tواإليرادات لكل باب
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- يـسجل الـعـمود اIـزدوج الـثاني إجنـازات الـنفـقات
 tواإليرادات لكل باب

- يــســـجل الـــعــمـــود اIــزدوج الـــثــالث الـــبــاقـي اIــقــرر
إجنازه من النفقات واإليرادات لكل باب.

القسم الرابعالقسم الرابع

جدول النفقات  و اإليراداتجدول النفقات  و اإليرادات

اIــــادة اIــــادة 6 :  : يــــشـــــتــــمـل جـــــدول الــــنـــــفــــقـــــات واإليــــرادات
اIقسمة إلى أبوابt على ما يأتي : 

- في جــزئه األيــسـرt صــفـحــة مـحــاســبـة تــرتب فـيــهـا
tحسب طبيعتها tنفقات الباب وإيراداته

- في جزئه األ�نt صـفـحة تـقـسم إلى أبـواب فرعـية
للنفقات واإليرادات اIسجلة في صفحة احملاسبة.

اIادة اIادة 7 :  : تشتمل صفحة احملاسبة على ما يأتي :
1- إطـــار يــخــصـص لــتـــعــداد اIــواد واIـــواد الــفـــرعــيــة

للـنـفـقـات واإليرادات اIـسـتـعـملـة في الـبـاب اIـعـنيt وهذا
بــالــنــســبــة لــلــمــيــزانــيــتــX األولــيــة واإلضــافــيــة واحلــسـاب

اإلداري. 
2- ثالثـة أعمدة  بالنـسبة للـميزانيـة األوليةt يثبت

tفيـها بالـنسبـة لقـسمي التـسيـير والتـجهـيز واالستـثمار
ما يأتي :  

- في العمــود األول "للـبيــان  اIيزانـيــة  السابقـة"
tحتديدات آخر حساب إداري

- في  الـــعــمــــود الـــثــانــي "االقــتــــراح" اخملــصـــصــــات 
tالتي اقترحتها وأقرتها البلدية

- في  الـعمـود  الـثـالث " اIـوافقـة" اخملـصـصـات التي
وافقت عليها السلطة الوصية.  

3- بالنسبة للميزانية اإلضافية : 

أ) قـسم الــتـسـيـيـر:  خــمـســـة أعـمـــدة يــثـبــت  فـيـهـــا
مـا  يأتي :  

- في الـعـمـود األول "اIـيـزانـيـة األولـيـة" اخملـصـصـات
 tيزانية  األوليةIصادق عليها باIا

- فـي  الـــــعــــــمــــــودين  الــــــثــــــاني  والــــــثــــــالث  الــــــلــــــذين
يــشــمـلــهــمـا عــنــوان "الـتــعـديـالت" مـا يــحــصل من زيـادة أو
نــقــصــان في اخملــصـــصــات اIــصــادق عــلــيـــهــا من اIــيــزانــيــة

  tاألولية
- في العمود الـرابع "اIقترحات  اجلـديدة" (مجموع

t(األعمدة  السابقة 

-  في الـعـمـود اخلــامس "اIـوافـقـة" اخملــصـصـات الـتي
  tتصادق عليها السلطة الوصية

ب) قـــسم  الـــتـــجـــهـــيـــز واالســـتـــثـــمـــار:  ســـتـــة أعـــمــدة
يثبت  فيها ما يأتي:

- في الـعـمود  األول "اIـيـزانيـة األولـية" اخملـصـصات
 tيزانية  األوليةIصادق  عليها  باIا

- في الــعـــمــــود الـــثــانـيt  الـــتــرحـــيالت مـن الـــســنـــة
  tالية السابقةIا

- فـي الـعـمـودين الــثـالث والـرابع الــلـذين يـشــمـلـهـمـا
 عـــــــنـــــــوان "الـــــــتـــــــعـــــــديـالت" مــــــا يـــــــحـــــــصــل مـــن زيـــــــادة أو
نقصان في  اخملـصصات اIسجلـة في العمود األول وكذلك
  tيزانية األوليةIقررة في اIاخملصصات اجلديدة  غير ا 

- فـي الـــعــمــــود اخلــامــس "اIـــقــتــرحــــات  اجلــديــــدة"
 t(مجموع األعمدة األربعة السابقة)

- في الـعـمـود الـسـادس "اIــوافـقـة" اخملـصـصـات الـتي
تصادق عليها السلطة الوصية. 

4- بـــالــنــســبــة لــلــحــســـاب اإلداري :  قــسم الــتــســيــيــر

وقسم التجهيزt  ستة أعمدة يثبت  فيها ما يأتي:  

- في الـعــمـود األول والــثـاني والــثـالث حتـت عـنـوان
"الـتـقــديـرات" :  اخملـصــصـات اIـصــادق عـلـيــهـا "بـاIــيـزانـيـة

 tاإلضافية والترخيصات اخلاصة " واجملموع

- في الـعـمـود الـرابع "التـحـديـد" حتـديدات الـنـفـقات
 tو اإليرادات

- فـي  الــــــعـــــــمــــــود اخلـــــــامس "اإلجنـــــــازات"  إجنــــــازات
tالنفقات واإليرادات

- في الـــعــــمـــود الــــســـادس"الـــبــــاقي إجنـــازه" الــــبـــاقي
اIقرر إجنازه من اإليرادات والنفقات.

اIـادة اIـادة 8 :  : تــشــتـمل الــصـفــحــة الــتــفـريــعـيـــة لـلــبـرامـج
على ما يأتي : 

1) بـــالـــنــــســـبـــة لـــلــــمـــيـــزانــــيـــة األولـــيــــة واIــــيـــزانـــيــــة
اإلضافية :

- يـتــضـمن الــعـمـود األول اإلشــارة إلى اIـواد واIـواد
 tستعملة في صفحة احملاسبةIالفرعية ا

- وتـــخـــــصص بـــاقـــي األعـــمــــــدة األخـــــرى لـــتـــفـــريــع
تـــــقــــــديـــــرات مــــــخـــــصــــــصـــــات كـل مـــــادة مـن الـــــنــــــفـــــقـــــات أو
اإليـــرادات اIــدرجــة في صـــفــحــة احملــاســبـــة حــسب كل بــاب
فـرعيt عـمــود "االقـتـراحــات" لـلـمـيــزانـيـة األولــيـةt وعـمـود

"االعتمادات اجلديدة " للميزانية اإلضافية.  



23 جمادى الثانية عام   جمادى الثانية عام  1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1823
23  أبريل  سنة  أبريل  سنة 2014 م م

2) احلساب  اإلداري :   
- يـتــضـمن الــعـمـود األول اإلشــارة إلى اIـواد واIـواد

 tستعملة  في صفحة احملاسبةIالفرعية ا
- وتـخــصص بــاقي األعــمـدة األخــرى لـتــوزيع تــفـريع
إجنـــــازات الــــــنـــــفــــــقـــــات واإليــــــرادات احملـــــددة فـي صـــــفــــــحـــــة
احملـاسـبـةt  حـسب كـل بـاب فـرعي ويـسـجل الـبـاقي إجنـازه
في هذه األعـمدة حـسب كل باب فـرعي في سـطرين تـباعا

لنفقات وإيرادات. 
القسم اخلامسالقسم اخلامس

اIالحقاIالحق
اIــادة اIــادة 9 :  : تــشـــتــمـل مــيـــزانـــيــتـــا الــبـــلـــديــة وحـــســابـــهــا

اإلداري على مالحق.
يــــــحــــــدد شــــــكـل ومــــــحـــــــتــــــوى هــــــذه اIـالحـق في إطــــــار
الــتــعــلــيــمــة الــوزاريـة اIــشــتــركــة اIــنــصــوص عــلــيـهـــا فــي

اIــادة 14 أدناه.

الباب الثاني الباب الثاني 
تقسيم  أبواب ميزانيتي البلدية وحسابها اإلداري إلىتقسيم  أبواب ميزانيتي البلدية وحسابها اإلداري إلى

أبواب فرعيةأبواب فرعية
اIــادة اIــادة 10 :  : تـــقــسـم  أبــواب مـــصــالـح قــسـم الــتـــســيـــيــر
اIـبـيــنـة  في اIـادة 7 من اIـرســوم الـتـنـفـيـذي رقم 315-12
اIـؤرخ فــي 3 شـــوال عــام 1433 اIـوافق 21 غـشـــت سـنـة
 2012 واIـذكور أعـالهt إلى أبـواب فرعـيـةt حـسب الـقـائـمة

والترقيم احملددين  فيما يأتي : 
اجملموعة اجملموعة 90 : اIصالح  غير  اIباشرة. : اIصالح  غير  اIباشرة.

الباب الباب 900 - اIصالح  اIالية - اIصالح  اIالية
9000 - دين  البلدية الناجم عن قرض حلسابها.  

9001 - دين  الــبـــلــديــة الــنـــاجم عن قــرض اقـــتــرضــته

حلساب وحداتها االقتصادية واIؤسسات العمومية.
 9002 - االقتطاع لنفقات التجهيز واالستثمار. 

9003 - التكاليف والعائدات غير اخملصصة. 

9009 - التكاليف والعائدات اIالية األخرى.

  XستخدمIأجور وأعباء ا -   XستخدمIالباب الباب 901 - أجور وأعباء ا
  .Xالدائم XوظفI9010 - مرتبات وأعباء ا

9011 - مرتبات وأعباء اIوظفX اIتعاقدين.

9012 - مرتبات مختلفة.

9013 - التكوين وجتديد اIعارف.

الباب الباب 902 - وسائل ومصالح  اإلدارة  العامة - وسائل ومصالح  اإلدارة  العامة

9020 - اجمللس الشعبي البلدي. 

9021 - مصالح اإلدارة العامة واألرشيف.

9029 - مصالح  اإلدارة العامة  األخرى.  

الـباب الـباب 903 - مجـموع  الـعـقارات  و اIـنـقوالت  غـير - مجـموع  الـعـقارات  و اIـنـقوالت  غـير
اIنتجة  للمداخيل اIنتجة  للمداخيل 

9030 - نفقات تسيير وصيانة مباني البلدية.

9031 - نفقات تسيير وصيانة اIدارس االبتدائية.

9032 - نفقات  تسيير وصيانة احلظيرة البلدية.

9033 - نفقات تسيير وصيانة الورشات. 

9034 - اIساكن اإللزامية و الوظيفية. 

9039 - نـفـقــات  تـسـيـيــر  وصـيـانــة اIـصـالح  األخـرى

غير  اIنتجة  للمداخيل.  
الباب الباب 904 - الطــرق  - الطــرق 

9040 - صيانة  الطرقات  البلدية وإشارات اIرور.

9041 - إنارة  الطرقات  البلدية. 

9042 - إزاحـة الـثــلـوج وكـسح الـرمــال عن الـطـرقـات

البلدية.
9043 - اIساحات اخلضراء واحلدائق. 

9044 - اخملابر. 

9049 - تكاليف أخرى للطرقات.  

الـــــــــــبـــــــــــاب الـــــــــــبـــــــــــاب 905 -  -  الـــــــــــشـــــــــــبـــــــــــكـــــــــــات و االتـــــــــــصـــــــــــاالتالـــــــــــشـــــــــــبـــــــــــكـــــــــــات و االتـــــــــــصـــــــــــاالت
والتكنولوجيات اجلديدة والتكنولوجيات اجلديدة 

9050 - التطهير.

9051 - التزويد باIاء الصالح للشرب.  

9052 - الكهرباء.  

9053 - الغاز. 

9054 - شبكات التكنولوجيات اجلديدة.

9059 - الشبكات األخرى.

الباب الباب 906 - األشغال  اIنجزة باالستغالل اIباشر  - األشغال  اIنجزة باالستغالل اIباشر 
tـــبــــاشـــرIــــنــــجـــزة بــــاالســــتـــغـالل اI9060 - األشــــغـــال ا

البناءات والتصليحات الكبرى للمباني.
tـــبــــاشـــرIــــنــــجـــزة بــــاالســــتـــغـالل اI9061 - األشــــغـــال ا

التصليحات  الكبرى  للعتاد واIنقوالت. 
tـــبــــاشـــرIــــنــــجـــزة بــــاالســــتـــغـالل اI9062 - األشــــغـــال ا

الطرق والشبكات. 
tــــبـــاشـــرIـــنـــجــــزة بـــاالســــتـــغالل اI9063 -  األشـــغــــال ا

احلدائق و اIساحات اخلضراء.
9069 - أشغال أخرى منجزة باالستغالل اIباشر. 
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907 -  الــنـــظــافـــة والــوقــايـــة وحــفظ الـــصــحــة-  الــنـــظــافـــة والــوقــايـــة وحــفظ الـــصــحــة الــبــاب الــبــاب 
العموميةالعمومية

9070 - الـــتـــطـــهـــيــــر وإبـــادة احلـــشـــرات واحلـــيـــوانـــات

اIؤذية والضارة.
9071 - مكتب الصحة البلدي .

9072 - الــــتـــــنــــظــــيف ورفـع الــــقــــمــــامــــات اIــــنــــزلــــيــــة

والنفايات الصلبة ومعاجلتها.
9079 - مصالح النظافة وحفظ الصحة األخرى.

اجملموعة اجملموعة 91 -  اIصالح  اإلدارية :  -  اIصالح  اإلدارية : 
الباب الباب 910 - اIصالح اإلدارية العمومية - اIصالح اإلدارية العمومية

9100 - احلالة  اIدنية.  

9101 - االنتخابات.

9102 - اخلدمة الوطنية وإحصاء السكان.

9103 - اإلعـالم واالســــــــتــــــــقـــــــــبــــــــال واالســــــــتــــــــشــــــــارات

العمومية ومجموعات القرارات اإلدارية. 
9104 - األعياد  العمومية  واحلفالت واIناسبات.

9105 - التعاون ما بX البلديات والتوأمة.

9109  - اIصالح  اإلدارية  األخرى.  

الباب الباب 911 - الوقاية و األمن - الوقاية و األمن
9110 - األمن البلدي. 

9111 - الوقاية. 

9119 - اIصالح األخرى. 

912 - اIــــســــاهــــمــــة في تــــكــــالـــيـف الــــتـــعــــلــــيم - اIــــســــاهــــمــــة في تــــكــــالـــيـف الــــتـــعــــلــــيم الـــبـــاب الـــبـــاب 
XوالتمهXوالتمه

9120 - التعليم االبتدائي.

.Xهني والتمهI9121 - التعليم ا

9122 - التعليم الثقافي والفني.

9129 - أنواع أخرى من التعليم.  

الــبــاب الــبــاب 913 - اIــصــالح االجـتــمــاعــيـةt اIــدرســيــة ومـا - اIــصــالح االجـتــمــاعــيـةt اIــدرســيــة ومـا
قبل اIدرسية قبل اIدرسية              

9130  - اIطاعم اIدرسية. 

9131 - اخمليمات الصيفية. 

9132 - النقل اIدرسي. 

9133 - دور احلضانة و حدائق األطفال. 

9139 - اIصالح  االجتماعية- اIدرسية  األخرى. 

الباب الباب 914 - الشبيبة والرياضة والترفيه - الشبيبة والرياضة والترفيه

9140 - منشآت رياضية.

9141 - بيوت ودور الشباب. 

9142 - ساحات اللعب. 

9143 - الشواطئ واIسابح. 

9149 - تشجيعات  للرياضات. 

الباب الباب 915 - الثقافة  - الثقافة 

9150 - اIتاحفt  الصرح التاريخي.  

9151 - اIكتبات وقاعات اIطالعة.

9152 - معاهد اIوسيقى  واIسرح.

9153 - اIراكز  الثقافية.

9159 - تشجيع ترقية احلركة اجلمعوية الثقافية.

الباب الباب 916 - العبادة - العبادة

9160 - اIساجد.  

9161 - اIدارس القرآنية.

9162 - اخلــــدمــــات اجلــــنــــائــــزيــــة و تــــهــــيــــئــــة اIــــقــــابــــر

وصيانتها.

9169 - اIؤسسات الدينية األخرى. 

اجملموعة اجملموعة 92 - اIصالح االجتماعية : - اIصالح االجتماعية :

الباب الباب 920 - اIساعدة االجتماعية اIباشرة - اIساعدة االجتماعية اIباشرة

tـــــســــــاعـــــدة االجـــــتـــــمــــــاعـــــيـــــة لـــــلــــــطـــــفل واألمI9200 - ا

واألسرة.

XــســنـIــسـاعــدة االجــتــمــاعـيــة لألشــخــاص اI9201 - ا

وذوي األمراض اIزمنة.

9202 - اIـــســـاعـــدات واحلـــمـــايـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــذوي

االحتياجات اخلاصة.

9209 - اIساعدات االجتماعية األخرى. 

921 - اIصالح واIؤسسات االجتماعية - اIصالح واIؤسسات االجتماعية

9210 - مراكز اإلقامة أواإليواء. 

9211 - مصلحة النشاط االجتماعي.  

9212 - اIـصـالح االجـتـمـاعـيـة ذات احملـاسـبـة  اخلـاصـة

بها.  

9219 - اIصالح واIؤسسات االجتماعية األخرى. 
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اجملموعة اجملموعة 93 - اIصالح  االقتصادية : - اIصالح  االقتصادية :
الباب الباب 930 - اIساهمة في التنمية االقتصادية   - اIساهمة في التنمية االقتصادية  

9300 - الفالحة  والرعي.

9301 - الصناعة.  

9302 - التوزيع. 

9303 - النقل. 

9304 - الصناعة التقليدية.

9305 - السياحة.  

9309 - اIصالح االقتصادية األخرى. 

931 - مـجموع الـعقارات واIـنقوالت اIـنتجة - مـجموع الـعقارات واIـنقوالت اIـنتجة الباب الباب 
للمداخيلللمداخيل

9310 - العقارات  اIبنية.  

9311 - األسواق ومساحات العرض.

9312 - اIذابح البلدية.

9313 - اIسمكات.

9314 - قـــاعــات الـــســيـــنــمـــا والــقـــاعــات الـــتــرفـــيــهـــيــة

األخرى.
9315 - اIواقف واحملاشر.

9316 - فضاءات اإلشهار.

9319 - األمالك األخرى.  

اجملموعة اجملموعة 94 - اIصالح  اجلبائية  :  - اIصالح  اجلبائية  : 
الباب الباب 940 - ناجت اجلباية - ناجت اجلباية

9400 - الضرائب اIباشرة.  

9401 - الضرائب غير اIباشرة.

9409 - ضرائب ورسوم أخرى.

الـبـاب الـبـاب 941 - ©ـنـوحـات  صــنـدوق اجلـمـاعـات احملـلـيـة - ©ـنـوحـات  صــنـدوق اجلـمـاعـات احملـلـيـة
اIشتركاIشترك

9410 - تخصيص معادلة التوزيع بالتساوي.

9411 - تخصيص اخلدمة العمومية.

9412 - اإلعانات االستثنائية.

9419 - اIمنوحات األخرى. 

الباب الباب 942 - مخصصات  الدولة - مخصصات  الدولة
9420 - اخملـصــصـات اIـمـنـوحـة مــقـابل اIـهـام اجلـديـدة

أو احملولة من طرف الدولة.
9421 - تعويضات نقص القيم اجلبائية.

9429 - اخملصصات األخرى.

اIــــادة اIــــادة 11 :  : تــــقـــسـم  أبـــواب الــــبـــرامـج و الـــعــــمـــلــــيـــات
خـــارج الــبـــرامج اخلــاصـــة بــقـــسم الــتـــجــهــيـــز واالســتـــثــمــار
اIـذكـورة في اIادة 8 من اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 315-12
اIؤرخ في 3 شـوال عام 1433 اIوافق 12 غـشت سنة 2012
واIـــــذكــــــورأعـالهt إلى أبــــــواب  فـــــرعــــــيــــــة حــــــسب اIــــــدونـــــة

والترقيم احملددين أدناه :
اجملموعة اجملموعة 95 - برامج  البلدية  :  - برامج  البلدية  : 

الباب الباب 950 -  البنايات و التجهيزات  اإلدارية -  البنايات و التجهيزات  اإلدارية
9500 - مقر البلدية.

9501 - اIندوبيات واIلحقات البلدية.

9502 - حظيرة البلدية.

9509 - اIباني اإلدارية األخرى.  

الباب الباب 951 - الطرق - الطرق
9510 - التجهيزات بالوسائل اIادية.  

9511 - تـهـيـئـة وجتـهـيز الـطـرقـاتt اIـنـشـآت الـفـنـية

واإلنارة العمومية واIواقف.  
9519 - أشغال الطرق األخرى.

الباب الباب 952 - الشبكات  اخملتلفة - الشبكات  اخملتلفة
9520 - التطهير. 

9521 - التزويد باIاء الصالح للشرب. 

9522 - الكهرباء.  

9523 - الغاز.

9524 - شبكات التكنولوجيات اجلديدة.

9529 - الشبكات األخرى. 

953 - الــــتـــجــــهــــيــــزات اIـــدرســــيــــة ومـــا قــــبل - الــــتـــجــــهــــيــــزات اIـــدرســــيــــة ومـــا قــــبل الـــبـــاب الـــبـــاب 
اIـدرسـيـة والـرياضـيـة والـثـقـافـيـة والـترفـيـهـيـة واIـتـصـلةاIـدرسـيـة والـرياضـيـة والـثـقـافـيـة والـترفـيـهـيـة واIـتـصـلة

بالعبادةبالعبادة
9530 - اIدارس االبتدائية واIطاعم اIدرسية.  

9531 - مـــؤســـســـات ومــــراكـــز اســـتـــقـــبـــال الـــطـــفـــولـــة

الصغيرة.
9532 - التجهيزات الرياضية.

9533 - جتهيزات للمنشآت الثقافية.

9534 - األرشــــيفt اIــــكـــتــــبــــات وقـــاعــــات اIــــطـــالــــعـــة

والصرح التاريخي. 
9535 - برامج التجهيز اخلاصة بالعبادة واIقابر.

9539 - الـــــتـــــجــــهـــــيــــزات الـــــريــــاضـــــيـــــة والــــثـــــقــــافـــــيــــة

والترفيهية األخرى.  
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الباب الباب 954 - التجهيزات الصحية واالجتماعية - التجهيزات الصحية واالجتماعية
9540 - مـؤسـسـات االسـتـشـفـاء بـاحلـمـامـات اIـعـدنـيـة

واIناخية.
9541 - اخملابر.

 9542 - التجهيزات اIتعلقة �واجهة الكوارث.

9549 - التجهيزات الصحية واالجتماعية  األخرى.

الباب الباب 955 - التوزيع والنقل  واالتصاالت - التوزيع والنقل  واالتصاالت
9550 - التوزيع.  

9551 - النقل.  

9552 - االتصاالت.  

الباب الباب 956- التعمير واإلسكان- التعمير واإلسكان
9560 - األراضي اجملزأة والترقية العقارية.  

9561 - مراكز العبور.  

9562 - مراكز االستقبال.   

9563 - اIساكن اإللزامية والوظيفية.

9564 - اجملموعات العقارية.  

الـــــبــــاب الـــــبــــاب 957  - الـــــتـــــجـــــهـــــيـــــز الـــــصـــــنـــــاعي واحلـــــرفي - الـــــتـــــجـــــهـــــيـــــز الـــــصـــــنـــــاعي واحلـــــرفي
والسياحيوالسياحي

9570 - التجهيزالصناعي.  

9571 - التجهيز احلرفي.  

9572 - التجهيز السياحي.  

9573 - التجهيزات الفالحية والري.

الباب الباب 958 - اIصالح الصناعية والتجارية - اIصالح الصناعية والتجارية
9580 - األســــــواقt قــــــاعــــــات الــــــعــــــرض واIــــــســــــاحـــــات

التجارية األخرى.
9581 - اIذابح البلدية.

9582 - اIسمكات.

9589 - اIصالح  األخرى. 

الباب الباب 959 - التهيئة احلضرية والبيئة - التهيئة احلضرية والبيئة
9590 - اIـــســـاحــات اخلـــضــراء واحلـــدائق الـــعـــمــومـــيــة

واIشاتل.
9591 - العتاد احلضري.

9592 - اIفرغات.

اجملـــمـــوعـــة اجملـــمـــوعـــة 96 - بـــرامـج  حلـــســـاب الـــغـــيـــر والـــبـــرامج - بـــرامـج  حلـــســـاب الـــغـــيـــر والـــبـــرامج
اIتعلقة بالتعاون اIشترك ما بX البلديات.اIتعلقة بالتعاون اIشترك ما بX البلديات.

الـباب الـباب 960 - برامج  لـفائـدة  اIؤسـسـات  العـمومـية - برامج  لـفائـدة  اIؤسـسـات  العـمومـية
البلديةالبلدية

9600 - اIؤسسات الـعمومية ذات الـطابع الصناعي

والتجاري.
9601 - اIؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري.

9609 - اIؤسسات األخرى.

الـباب الـباب 961 - برامـج  لفـائدة  الـوحدات  االقـتصـادية - برامـج  لفـائدة  الـوحدات  االقـتصـادية
البـلـدية (تـقسـيم حـسب االحتـياج  بـقـرار وزاري مشـتركالبـلـدية (تـقسـيم حـسب االحتـياج  بـقـرار وزاري مشـترك

بX الوزير اIكلف باجلماعات احمللية و وزير اIالية).بX الوزير اIكلف باجلماعات احمللية و وزير اIالية).
الباب الباب 962 - برامج التعاون ما بX البلديات - برامج التعاون ما بX البلديات

9620 - التعاون ما بX بلديات الوالية.

9621 - التعاون الوطني ما بX البلديات.

9622 - التعاون الدولي ما بX البلديات.

الباب الباب 969 - برامج لفائدة أطراف أخرى   - برامج لفائدة أطراف أخرى  
9690 - برامج لفائدة أطراف أخرى.

اجملموعة اجملموعة 97 - عمليات  خارج البرامج  : - عمليات  خارج البرامج  :
الـبـاب الـبـاب 970 - الـعـمـلــيـات اIـنـقـولــة والـعـقـاريـة خـارج - الـعـمـلــيـات اIـنـقـولــة والـعـقـاريـة خـارج

البرامج   البرامج   
9700 - العمليات على السندات والقيم.  

9701 - الهبات والوصايا.  

9702 - الــعـمــلـيـات خــارجـة الـبــرامج عـلى الــعـقـارات

واIنقوالت. 
9709 - الـعـمــلـيـات خـارج الــبـرامج األخـرى اIــنـقـولـة

وغير اIنقولة. 

الباب الباب 971 - حركة اIديونية والدائنية  - حركة اIديونية والدائنية 
9710 - ســـداد الـــقـــروض الــتـي تــقـــتـــرضـــهــا الـــبـــلـــديــة

حلسابها. 
9711 - ســـداد الــقـــروض الــتي  تـــقــتـــرضــهـــا الــبـــلــديــة

لوحداتها  االقتصادية واIؤسسات العمومية.
9712 - سداد القروض التي تضمنها  البلدية. 

9713 - الـقــروض الـتـي تـقــدمـهــا الـبــلــديـة لــلـغــيـر من

مواردها اخلاصة. 
9719 - الــقــروض الــتي تــقـدمــهــا الــبــلـديــة لــلــوحـدات

االقتصادية واIؤسسات العمومية.
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الــــبــــاب الــــبــــاب 979 - الــــعــــمــــلـــــيــــات  األخــــرى  اخلــــارجــــة عن - الــــعــــمــــلـــــيــــات  األخــــرى  اخلــــارجــــة عن
البرامج.  البرامج.  

9790 - نفقات الدراسات واIتابعة واألبحاث.  

9791 - األرصدة اIتبقية من اإلعانات. 

9792 - األرصدة اIتبقية من السلفيات. 

9793 - تـخصيـصات  لفائـدة  الوحدات  االقـتصادية

البلدية. 
9794 - إعانات التجهيز لفائدة اجلماعات احمللية.

9799 - الفائض  اIتوفر. 

الباب  الثالثالباب  الثالث
تقسيم  حسابات قسم التسيير وقسم التجهيز  تقسيم  حسابات قسم التسيير وقسم التجهيز  

و االستثمار إلى مواد ومواد فرعيةو االستثمار إلى مواد ومواد فرعية

12 :  : تـــقـــسم حـــســـابـــات الـــنـــفـــقـــات واإليـــرادات اIــادة اIــادة 
والـــنــتــائج اخلــاصـــة بــقــسم تـــســيــيــر مـــيــزانــيــتـي الــبــلــديــة
وحــــســـابــــهــــا اإلداري اIــــذكـــورة فـي اIـــادة 10 مـن اIــــرســـوم
الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 12-315 اIــــؤرخ في 3 شــــوال عــــام 1433
اIــوافق 12 غـــشت ســـنــة2012  و اIـــذكــور أعـالهt إلى مــواد

ومواد فرعية حسب القائمة والترقيم احملددين أدناه.  
حسابات النفقاتحسابات النفقات
احلساب احلساب  � 60 األغذية واللوازم.  األغذية واللوازم. 

600 - اIنتجات  الصيدلية.  

601 -  التغذية واإلطعام.

610 -  اإلطعام.

611 - اIواد الغذائية.

602 - اIالبس.

603 - الوقود.

604 - احملروقات.

605 - لوازم صيانة اIباني واIنقوالت والعتاد.

6050 - لوازم صيانة اIباني.

6051 - لوازم صيانة اIنقوالت والعتاد.

606 - لوازم ومعدات الطرق واإلنارة العمومية. 

607 - اللوازم اIدرسية. 

608 - لـــــــــوازم اIــــــــــكــــــــــتـب واإلعـالم اآللـي والــــــــــطــــــــــبع

والتجليد.
6080 - لوازم اIكتب واإلعالم اآللي.

6081 - برامج اإلعالم اآللي. 

6082 - الطبع والتجليد.

609 - اللوازم  األخرى.  

احلساباحلساب � 61 األشغال واخلدمات اخلارجية.   األشغال واخلدمات اخلارجية.  
610 - اإليجار وتكاليف الكراء. 

611 - الصيانة والترميم.

612 - اقتناء العتاد واألدوات الصغيرة.      

613 - اIاء.

614 - الغاز والكهرباء. 

615 - التأمX على اIنقوالت والعقارات.

616 - تقد¡ اخلدمات للبلدية.

619 - النفقات األخرى  على اIنقوالت والعقارات. 

احلساب احلساب 62 -  مصاريف التسيير العام.   -  مصاريف التسيير العام.  
620 - التعويضات ألعضاء  اجمللس الشعبي البلدي.

621 - مصاريف اIهمة.  

622 - مصاريف النقل.

623 - تأمX اIسؤولية اIدنية.

624 - اIــصـــاريف اIـــتـــعــلـــقـــة بــاIـــلـــتــقـــيــات ودورات

التكوين و حتسX اIستوى.  
625 - التوثيق العام.

626 - مصاريف البريد واالتصاالت واإلنترنت.

6260 - مصاريف الهاتف الثابت.

6261 - مصاريف الهاتف احملمول.

6262 - مصاريف اإلنترنت.

6263 - مصاريف مصالح البريد.

627 - مصاريف العقود واIنازعات والنشر.

6270 - مصاريف العقود.

6271 - مصاريف اIنازعات.

6272 - النشر واإلشهار.

628 - األعياد واحلفالت والزيارات الرسمية. 

6280 - األعياد واحلفالت.

6281 - الزيارات الرسمية.

629 - مصاريف التسيير العام األخرى.  

  .XستخدمIمصاريف  ا -   .XستخدمIاحلساب احلساب 63 - مصاريف  ا
  .Xالدائم XوظفI630 - مرتبات ا

631 - مرتبات اIوظفX اIتعاقدين.

632 - مرتبات مختلفة.

633 - األعباء االجتماعية. 

634 - اIــــــصــــــاريف اIـــــــتــــــعــــــلــــــقــــــة بــــــاالمــــــتــــــحــــــانــــــات

واIسابقات.
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احلساب احلساب 64 - الضرائب والرسوم.   - الضرائب والرسوم.  
640 - الضرائب على اIرتبات.  

649 - الضرائب والرسوم األخرى.  

احلساب احلساب 65 - مصاريف مالية. - مصاريف مالية.
650 - الفوائد. 

651 - تـكــالــيف اIــصـالـح ذات احملـاســبــة اخلـاصــة بــهـا

وغير اIتمتعة بالشخصية اIعنوية. 
659 - النفقات اIالية األخرى.  

احلساب احلساب 66 -  اIنح واإلعانات.   -  اIنح واإلعانات.  
660 - الـــتــــشــــجــــيـــعــــات اIــــقــــدمـــة لــــآلداب والــــفــــنـــون

والعلوم. 
661 - التعليم العموميt اIنح الدراسية واجلوائز. 

662 - التشجيع للتنمية االقتصادية.  

663 - اإلعانات  خملتلف الهيئات. 

664 - منح ومعونات.  

665 - احلـــمـــايـــة االجــــتـــمـــاعـــيـــة لــــذوي االحـــتـــيـــاجـــات

اخلاصة. 
.XسنIعونة االجتماعية لألشخاص اI666 - ا

667 - التخصيص اخلاص  للهبات.

668 - اإلعانات لألشخاص اIعوزين.

669 - اIنح واإلعانات األخرى.  

احلـــســـاب احلـــســـاب 67 - اIـــســـاهــــمـــات  واحلـــصـص واخلـــدمـــات - اIـــســـاهــــمـــات  واحلـــصـص واخلـــدمـــات
لفائدة الغير. لفائدة الغير. 

670 - اIــسـاهــمــة في صـنــدوق الـضــمــان لـلــجـمــاعـات

احمللية.
671 - اIــــســــاهــــمــــة في صــــنــــدوق الــــواليــــة لــــتــــرقــــيـــة

مبادرات الشباب والرياضة.
672 - اIساهمة في تكاليف ما بX البلديات.  

673 - االشتراكات.  

679 - اIساهمات واخلدمات األخرى  لفائدة الغير. 

احلــــــســــــاب احلــــــســــــاب 68 - اخملــــــصــــــصــــــات  حلــــــســــــاب  االهــــــتالك - اخملــــــصــــــصــــــات  حلــــــســــــاب  االهــــــتالك
واIؤونات واIؤونات 

حتـــدد شـــروط وكـــيـــفــــيـــات اســـتـــخـــدام هـــذا احلـــســـاب
بتعليمـة وزارية مشتركة بX الـوزير اIكلف باجلماعات

احمللية ووزير اIالية.
احلساب احلساب 69 - األعباء االستثنائية.   - األعباء االستثنائية.  

690 - النفقات غير اIتوقعة. 

691 - سداد مبالغ بدون حق.  

692 - اإلعانات االستثنائية التي تدفعها  البلدية. 

699 - األعباء االستثنائية.   

حسابات اإليراداتحسابات اإليرادات
احلساب احلساب 70 - ناجت االستغالل.   - ناجت االستغالل.  

700 - مبيعات اIنتجات أواخلدمة.  

701 - النسخ  اإلدارية.  

702 - خدمات اIوظفX اIدفوعة األجر.  

703 - حقوق الزيارة والدفع.  

704 - األتاوى التابعة للمذابح.

705 - الرسم اجلنائزي. 

706 - حقوق احملشر.

709 - عائدات االستغالل األخرى.  

احلساب احلساب 71 - ناجت  األمالك الوطنية.  - ناجت  األمالك الوطنية. 
710 - بيع احملصول.  

711 - كراء اIباني واIنقوالت والعتاد.

7110 - كراء اIباني.

7111 - كراء اIنقوالت والعتاد.

712 - حقوق الطرق والساحة وأماكن الوقوف.

713 - ناجت االمتياز. 

714 - ناجت كراء األسواق واIذابح واIسمكات.

719 - العائدات األخـرى لألمالك العمـومية واخلاصة

للبلدية.
احلساب احلساب 72 - التحصيالت  واإلعانات واIساهمات. - التحصيالت  واإلعانات واIساهمات.

720 - الـتحصـيل من أرصدة تعـويض اIنح العـائلية

واخلدمات اIدفوعة نقدا.
721 - اIساهمة في اإلعانات االجتماعية.  

722 - تخفيض نسب الفوائد. 

723 - إعانات اجلماعات العمومية.

729 - الـــــتـــــحـــــصــــــيالت واإلعـــــانــــــات واIـــــســـــاهـــــمـــــات

األخرى. 
احلساباحلساب 73 - تخفيض  األعباء. - تخفيض  األعباء. 

730 - أشغال التجهيز اIنجزة باالستغالل اIباشر.

739 - تخفيضات التكاليف األخرى.  

احلـسـاب احلـسـاب 74 - ©ـنـوحـات صــنـدوق اجلـمـاعــات احملـلـيـة - ©ـنـوحـات صــنـدوق اجلـمـاعــات احملـلـيـة
اIشترك.  اIشترك.  

740 - منح معادلة التوزيع  بالتساوي.  

741 - منح مخصصات اخلدمة العمومية.  
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742 - اإلعانات االستثنائية.

743 - إعــــانــــات الــــتــــكــــوين والــــدراســــات وتـــشــــجــــيع

البحوث.
749 - إعانات وتخصيصات أخرى.

احلساب احلساب 75 - الضرائب غير اIباشرة - الضرائب غير اIباشرة
750 - الرسم على القيمة اIضافة. 

751 - الرسم الصحي على اللحوم. 

752 - الرسم على اإلقامة.  

753 - حقوق األفراح واحلفالت.

754 - الـــــرسم اخلـــــاص عــــلـى اإلعالنــــات والـــــصـــــفــــائح

اIهنية.
755 - الرسم اخلاص على الرخص العقارية.

756 - الرسوم اIتعلقة باحملافظة على البيئة.

759 - الضرائب والرسوم األخرى.  

احلساب احلساب 76 - الضرائب  اIباشرة - الضرائب  اIباشرة
760 - الرسم العقاري.  

761 - الرسم على رفع القمامات اIنزلية.

762 - الرسم على النشاط اIهني.  

7620 - الرسم على النشاط اIهني.

7621 - الـــــرسم  عـــــلـى الـــــنـــــشـــــاط اIـــــهـــــني- نـــــقل

احملروقات بواسطة األنابيب.
763 - الـــــضــــريـــــبـــــة عـــــلى الـــــدخل اإلجـــــمـــــالي صـــــنف

اIداخيل العقارية.  
764 - الضريبة على األمالك.

765 - الضريبة اجلزافية الوحيدة.  

769 - الرسوم والضرائب األخرى. 

احلساب احلساب 77 - النواجت  اIالية - النواجت  اIالية
770 - عائدات السندات والريوع.  

771 - فوائد القروض والديون.  

772 - عــائــدات اIــصــالـح ذات احملــاســبــة اخلــاصــة بــهــا

والتي ليست لها شخصية معنوية.  
779 - العائدات اIالية األخرى. 

 احلساب  احلساب 78- مخصصات الدولة- مخصصات الدولة
780 - مـــــخــــصـــــصـــــات صـــــيـــــانـــــة وحـــــراســـــة اIــــدارس

االبتدائية.
781 - اخملـــصـــصــات اIـــتـــعــلـــقـــة بــالـــزيـــادة في األجــور

واألنظمة التعويضية.
782 - تعويضات نقص القيم اجلبائية.

789 - مخصصات أخرى.

احلساب احلساب 79 - النواجت االستثنائية. - النواجت االستثنائية.
799 - نواجت استثنائية أخرى.

حسابات النواجتحسابات النواجت
احلساب احلساب 82 : األعباء والنواجت السابقة : األعباء والنواجت السابقة

820 - العجز اIرحل.  

820 - الفائض اIرحل.  

826 - أعـــبــاء الـــســنـــوات اIــالـــيــة الــســـابــقـــةt  بــواقي

اإلجناز.  
827 - نـــواجت الــســـنـــوات اIـــالـــيـــة الـــســـابــقـــةt بـــواقي

اإلجناز.  
828 - الـتــخـفــيـضــات وقـبــول سـنــدات اإليـرادات بال

قيمة. 
829 - احلـــواالت  اIـــلـــغـــاة  أو الـــتـي بـــلـــغـــهـــا الـــتـــقــادم

الرباعي.
  احلـــســـاب احلـــســـاب 83 - اقــــتــــطـــاع ألجل نــــفـــقــــات الـــتــــجـــهــــيـــز - اقــــتــــطـــاع ألجل نــــفـــقــــات الـــتــــجـــهــــيـــز

واالستثمارواالستثمار
احلساب احلساب 85 - نتيجة السنة اIالية - نتيجة السنة اIالية

850 -  - فائض النفقات. 

850 - فائض اإليرادات. 

اIــادة اIــادة 13 :  : تــقـــسم  حــســابـــات  الــنــفـــقــات واإليــرادات
اخلــاصـــة بــقــسـم الــتــجـــهــيــز واالســـتــثــمـــار في مــيـــزانــيــتي
البـلديـات  وحسابـاتهـا  اإلدارية اIـذكورة في اIادة 11 من
اIـرسوم الـتـنـفـيـذي رقم 12- 315 اIـؤرخ في 3 شـوال عام
1433 اIــوافق 12 غـــشت ســـنـــة 2012 و اIـــذكـــور أعالهt إلى

مواد ومواد فرعيةt حسب القائمة والترقيم احملددين أدناه.
احلساب احلساب 06 - العجز أو الفائض اIنقول - العجز أو الفائض اIنقول

060 - النفقات:  العجز اIرحل. 

060 - اإليرادات:  الفائض اIرحل.  

065 - الـــــنـــــفــــــقـــــات:  فـــــائـض نـــــفــــــقـــــات الـــــتــــــجـــــهـــــيـــــز

واالستثمار.  
065 - اإليــــــرادات:  فـــــــائض إيـــــــرادات الــــــتــــــجـــــــهــــــيــــــز

واالستثمار.  

احلساب احلساب 10 - اخملصصات - اخملصصات
100 - اإليرادات: اقتطاع من  إيرادات التسيير.  

103 - اإليرادات: الهبات والوصايا. 

104 - اإليرادات: إعانات الدولة.

104 - النفقات:  رد الباقي من إعانات  الدولة. 

105 - اإليرادات:  إعانات الوالية.  
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106 - اإليــرادات: مـــخــصــصــات صـــنــدوق اجلــمــاعــات

احمللية اIشترك. 
106 - النفقـات: رد الباقي من مخصصات  صندوق

اجلماعات احمللية اIشترك.
109 - اإليرادات:  اإلعانات واخملصصات األخرى.  

احلساب احلساب 13 - اإلعانات التي تدفعها البلدية - اإلعانات التي تدفعها البلدية
130 - الـــــنــــفـــــقــــات: اإلعـــــانــــات اIـــــقــــدمـــــة لــــلـــــوحــــدات

االقتصادية البلدية.  
131 - الــــــنــــــفــــــقــــــات: الــــــتــــــكــــــفل بــــــعــــــجــــــز الــــــوحـــــدات

االقتصادية البلدية.  
1310 - الـــنــفـــقــات:  الـــتــكـــفل بــعـــجــز اIـــؤســســات

العمومية اIنحلة. 
1311 - الـــنـــفــقـــات:  الـــتــكـــفل  بـــعـــجــز  الـــوحــدات

االقتصادية  البلدية  اIنحلة.  
132 - الـنفقـات: اIمـنوحات الـتي ال ترد من األموال

اIتداولة  للوحدات االقتصادية  البلدية.  
139 - الـــنــفـــقـــات: اإلعـــانـــات األخـــرى الـــتي تـــدفـــعـــهــا

البلدية.  
احلــــســــاب احلــــســــاب 14 - مــــســــاهــــمــــات  الـــــغــــيــــر  في  أشــــغــــال - مــــســــاهــــمــــات  الـــــغــــيــــر  في  أشــــغــــال

التجهيز  التجهيز  
140 - اإليــــرادات:  مـــســــاهــــمـــات الــــغــــيـــر فـي بـــرامج

البلدية.   
141 - اإليـــرادات:  تـــمــويل اIـــؤســـســات الـــعـــمــومـــيــة

ألشغال التجهيز   اIنجزة  حلسابها.  
142 - اإليـــرادات:  تـــمـــويل  الـــوحــدات االقـــتـــصـــاديــة

ألشغال  التجهيز  اIنجزة  حلسابها. 
143 - اإليــرادات:  تـمــويل الـغـيــر ألشـغــال الـتـجــهـيـز

اIنجزة حلسابهم.          
احلساب احلساب 16 - القروض والتسبيقات - القروض والتسبيقات

160 - الـنــفــقـات:  ســداد قـروض تــقـتــرضــهـا الــبـلــديـة

حلسابها.
160 - اإليـرادات: عـائـدات الـقـروض الـتي تـقـتـرضـهـا

البلدية حلسابها.
161 - الـنــفــقــات: ســداد قــروض تــقـتــرضــهــا الــبــلــديـة

لفائدة وحداتها االقتصادية واIؤسسات العمومية.
161 - اإليرادات:  عـائدات الـقـروض التي تـقـترضـها

الـــبــــلـــديـــة لـــفـــائــــدة وحـــداتـــهـــا االقـــتــــصـــاديـــة واIـــؤســـســـات
العمومية.

162 - الـنفقـات: سداد القـروض اIضمـونة من طرف

البلدية.

احلساب احلساب 17 - مداخيل القطاع االقتصادي - مداخيل القطاع االقتصادي
170 - اإليـــــرادات: أربــــاح الـــــوحـــــدات االقــــتـــــصـــــاديــــة

البلدية.
179 - اإليـــــــرادات: اإليــــــــرادات األخـــــــرى لـــــــلــــــــقـــــــطـــــــاع

االقتصادي.
احلساب احلساب 23 - األضرار. - األضرار.

230 - تعويضات أضرار الكوارث. 

احلساب احلساب 24 - األمالك اIنقولة والعقارية - األمالك اIنقولة والعقارية
240 - النفقات: اقتناء األمالك العقارية.

240 - اإليرادات: التصرف في األمالك العقارية.

241 - الــنــفــقــات: اقــتــنــاء الــعــتــادt اIــعــدات الــكــبــرى

واIنقوالت. 
241 - اإليــــرادات: بـــيـع الـــعــــتــــادt اIــــعـــدات الــــكــــبـــرى

واIنقوالت. 
242 - النفقات: اقتناء عتاد النقل.

242 - اإليرادات: التصرف في عتاد النقل.

243 - الـــنـــفـــقـــات: اقـــتـــنــاء الـــســـيـــارات الـــوظـــيـــفـــيــة

وسيارات اIصلحة.
243 - اإليــــــــرادات: الــــــــتـــــــــصــــــــرف فـي الــــــــســــــــيــــــــارات

الوظيفية وسيارات اIصلحة.
244 - النفقات: اقتناء اآلالت.

244 - اإليرادات: التصرف في اآلالت.

احلـساب احلـساب 25 - القـروض التي تـقدمـها البـلديـة وتزيد - القـروض التي تـقدمـها البـلديـة وتزيد
مدتها على السنةمدتها على السنة

250 - الــنــفــقــات : الــقــروض الــتي تــقــدمــهــا الــبــلــديـة

للوحدات االقتصادية واIؤسسات العمومية.
250 - اإليـــــرادات:  ســــداد الـــــوحـــــدات االقــــتـــــصـــــاديــــة

واIؤسسات العمومية للقروض التي تقدمها البلدية.
251 - الــنــفـــقــات: الــقــروض الـــتي تــقــدمــهـــا الــبــلــديــة

للغير.
251 - اإليرادات: سداد الغـير للقروض التي تقدمها

البلدية. 
252 - الــنــفـــقــات: الــقــروض الـــتي تــقــدمــهـــا الــبــلــديــة

لعمالها.
252 - اإليـــرادات:  ســداد الـــقـــروض اIــقـــدمـــة لــعـــمــال

البلدية.
احلساب احلساب 26 - السندات والقيم - السندات والقيم

260 - النفقات: اقتناء السندات والقيم.

260 - اإليرادات: التنازل على السندات والقيم.



23 جمادى الثانية عام   جمادى الثانية عام  1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2623
23  أبريل  سنة  أبريل  سنة 2014 م م

احلــســاب احلــســاب 27 - مــخــصــصــات لـــلــوحــدات االقــتــصــاديــة - مــخــصــصــات لـــلــوحــدات االقــتــصــاديــة
البلديةالبلدية

270 - النفقات:  دفع الـقروض التي تتلقاها البلدية

لفائدة وحداتها االقتصادية.
270 - اإليـــــرادات: ســـــداد الـــــوحــــــدات االقـــــتـــــصـــــاديـــــة

للقروض.
271 - الـنـفـقـات: تـخصـيـصـات من األمـوال اIـتـداولة

تستوفيها الوحدات االقتصادية.
271 - اإليـــــرادات: ســــداد  الـــــوحـــــدات االقــــتـــــصـــــاديــــة

لألموال اIتداولة. 
272 - الـنـفقـات: دفع اإلعـانـات التي تـلـقتـهـا البـلـدية

إلى الوحدات االقتصادية.
احلــــســــاب احلــــســــاب 28 - األشـــــغــــال اجلــــديـــــدة والــــتــــرمـــــيــــمــــات - األشـــــغــــال اجلــــديـــــدة والــــتــــرمـــــيــــمــــات

الكبرى. الكبرى. 
280 - الــنــفـــقــات: مــصــاريـف الــدراســات واIـــتــابــعــة

واألبحاث واخلبرة والنشر.
281 - النفقات: األشغال اجلديدة.

282 - النفقات: الترميمات الكبرى.

283 - الــــنـــــفــــقــــات: أشــــغـــــال الــــهــــدم وإعـــــادة الــــبــــنــــاء

والتهيئة.
284 - النفقات: أشغال حلساب الغير. 

الباب الرابعالباب الرابع
أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

اIـادة اIـادة 14 :  : يـحــدد شـكل ومـحـتـوى صـفــحـة اIـعـلـومـات
العامة وكذا قـائمة النفقات واإليرادات  اخلاصة بكل باب
فـــرعي Iـــيـــزانـــيـــتي الـــبـــلـــديـــة وحـــســابـــهـــا اإلداريt وشـــكل
Xومـحتـوى مالحـقهـا �ـوجب تـعلـيـمة وزاريـة مـشتـركـة ب

الوزير اIكلف باجلماعات احمللية ووزير اIالية.
15 :  : تــلــغى أحــكــام الــقــرار الــوزاري اIــشــتــرك اIـادة اIـادة 
اIؤرخ في أول جـمادى األولى عام 1405 اIوافق 22 يـناير
ســـنـــة 1985 والــــقـــرار الــــوزاري اIــــشـــتــــرك اIـــؤرخ في 23
ربــيع الـــثــاني عــام 1387 اIــوافق 15 نــوفــمـــبــر ســنــة 1968
واIـــذكـــورين أعـاله تـــدريـــجـــيـــاt حـــسب تـــطـــبـــيق أحـــكـــام هـــذا

القرار.
اIـادة اIـادة 16: : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلـريـدة الــرسـمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطيةالشعبية.  
حرر بـاجلزائر في 4 ربـيع األول عام 1435 اIوافق 6

يناير سنة 2014.        

قــــرار مرار مــــؤرخ في ؤرخ في 22 ج جــــمــــادى األولى عادى األولى عـام ام 1435 اI اIــــوافق وافق 24
مــــــــارس سارس ســــــــنــــــة ة t2014 يt يــــــــعــــــــدل الدل الــــــقــــــــرار اIرار اIــــــــؤرؤرّخ في خ في 24
الـذيذي رجب عرجب عـام ام 1434 اI اIـوافق وافق 3 ي يــــونونــــيــــو سو ســــنـة ة 2013 ال 
يحدد تشيحدد تشـكيلكيلـة اللجة اللجـنة القنة القـطاعيطاعيـة للصة للصـفقات لوزارةفقات لوزارة

الداخلية واجلماعات احمللية.الداخلية واجلماعات احمللية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب قـــــرار مـــــؤرخ في 22 جـــــمــــــادى األولى عـــــام
1435 اIـوافق 24 مـارس سنة t2014 يعـدل القـرار اIؤرّخ

في 24 رجب عـام 1434 اIـوافق 3 يـونـيـو سـنة 2013 الـذي
يــحــدد تــشــكـيــلــة الــلـجــنــة الــقــطـاعــيــة لــلـصــفــقــات لـوزارة

الداخلية واجلماعات احمللية كما يأتي :
"�ـــــــــــوجـب قــــــــــرار مــــــــــؤرخ فـي 24 رجـب عــــــــــام 1434
اIـوافق 3 يـونـيـو سـنة t2013 تـتـشـكل الـلـجـنـة الـقـطـاعـية
لـــلــصـــفــقـــات لــوزارة الـــداخــلـــيــة واجلـــمــاعـــات احملــلـــيــة من

األعضاء اآلتية أسماؤهم :
©ــــثال وزيثال وزيــــر الر الــــــدولدولــــةt وزيةt وزيــــر الر الــــــداخداخــــلــــيــــــة واجلة واجلــــمــــاعاعــــاتات

احمللية :احمللية :
tرئيسا tXالسيد شاشوة حس -

- .................... (بدون تغيير) ...................
©ثلو القطاع :©ثلو القطاع :

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

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

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

- .................... (بدون تغيير) ...................
©ثلو الوزير اIكلف باIالية :©ثلو الوزير اIكلف باIالية :

اIديرية العامة للمحاسبة :اIديرية العامة للمحاسبة :
- .................... (بدون تغيير) ...................
- .................... (بدون تغيير) ...................

اIديرية العامة للميزانية :اIديرية العامة للميزانية :
tعضوا tالسيد آيت يحي فرحات -

- .................... (بدون تغيير) ...................
©ثال الوزير اIكلف بالتجارة :©ثال الوزير اIكلف بالتجارة :

tعضوا tالسيد لعتروس عز الدين -
- السيدة طوالبي نسيمةt مستخلفة.

يــتـــولى الــســـيــد يـــوسف حــنـــيــفي عـــضــوا والـــســيــدة
طـالبي مـر¡ مسـتخـلفـة األمانـة الـدائمـة للـجنـة القـطاعـية

للصفقات لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية".

وزير الدولةt وزيروزير الدولةt وزير
الداخلية واجلماعات احملليةالداخلية واجلماعات احمللية

الطيب بلعيزالطيب بلعيز

وزير اIاليةوزير اIالية
كر¡ جوديكر¡ جودي
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وزارة الطاقة واOناجموزارة الطاقة واOناجم

قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 2  ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام   ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1435 اIــــوافـق  اIــــوافـق 2
فــــبــــرايـــر فــــبــــرايـــر ســــنـــة ســــنـــة t2014 يــــحــــدد تـــســــعــــيـــرات الــــشـــراءt يــــحــــدد تـــســــعــــيـــرات الــــشـــراء
اIـضمونة و شروط تـطبيقهـا على الكهربـاء اIنتجةاIـضمونة و شروط تـطبيقهـا على الكهربـاء اIنتجة

عن طريق اIنشآت التي تستعمل فرع الرياح.عن طريق اIنشآت التي تستعمل فرع الرياح.
ـــــــــــــــــــــــــ

tناجمIإنّ وزير الطاقة و ا

-  �ـقـتــضى اIـرســوم الـرئـاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في 5 ذي الـقــعـدة 1434 اIــوافـق 11 سـبـتمــبـر ســنة 2013

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 266
اIؤرّخ في 27 شعـبـان عـام 1428 اIوافق 9 سـبـتمـبر سـنة

tناجمI2007 الذي يحدّد صالحيات وزير الطاقة و ا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذيّ رقم 13 - 218
اIــؤرّخ في 9 شـعــبــان عــام 1434 اIــوافق 18 يــونــيــو ســنـة
2013 الـذي يحـدد شـروط مـنح الـعالوات بعـنـوان تـكـاليف

tادة 8 منهIال سيما ا tتنويع إنتاج الكهرباء

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اIـادة 8 من اIـرسـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 13-218 اIــؤرخ في 9 شــعـــبــان عــام 1434
اIـوافق 18 يـونـيـو سـنـة 2013 و اIـذكـور أعالهt يـحـدد هـذا
الـقـرار تـسعـيـرات الـشـراء اIضـمـونـة و شـروط تطـبـيـقـها
على الكـهرباء اIـنتـجة عن طريق اIـنشـآت التي تسـتعمل

فرع الرياح.

اIاداIادّة ة 2 : يقصد في مفهوم هذا القرار �ا يأتي :
Xـبــرم بـIعـقــد الــشـراء : عـقــد الــشـراء : هـو عــقـد شــراء الـكــهـربــاء ا
مـنتج الـكهربـاء احلائـز مقـرر منح االسـتفـادة من تسـعيرة
الـشـراء اIــضـمـونـة و اIــوزع اIـعـني حــسب أحـكـام اIـادة 7
من اIـرسـوم التـنـفـيذي رقم 13-218 اIـؤرخ في 9 شـعـبان

عام 1434 اIوافق 18 يونيو سنة 2013 و اIذكور أعاله.
مــنــشـأة طــاقــة الــريـاح : مــنــشـأة طــاقــة الــريـاح : هي جــهــاز يـســمـح بـتــحــويل
الــطــاقــة احلــركــيــة لــلــريــاح إلى طــاقــة مــيــكــانـيــكــيــةt الــتي

بدورها حتول إلى طاقة كهربائية.

اIـاداIـادّة ة 3 : : تــبـX تـســعـيـرات الـشــراء اIـضـمــونـة لـبـيع
الـكـهـربـاء اIـنــتـجـة من طـرف اIـنـشـآت اIـسـتـعـمـلـة لـطـاقـة
الـرياح فـي ملـحق هـذا الـقـرارt و هي مـحـددة حـسب قدرة

اIنشأة و القدرة الطاقوية للرياح في اIوقع.

يـتم الـتـعـبيـر عن الـقـدرة الـطـاقـويـة الـريـاحـيـة بـعدد
مكافىء لساعات االشتغال بحمولة كاملة خالل السنة.

اIـاداIـادّة ة 4 : : يـبــرم عـقـد الــشـراء Iــدة عـشـرين (20) سـنـة
ابـتــداء من تــاريخ تـشــغــيل الـربط بــالــشـبــكـة. و يــســتـفــيـد
اIـــــنـــــتج خـالل هـــــذه اIـــــدة في اIـــــرحـــــلـــــة األولى اIـــــوافـــــقــــة
لــلـــســنــوات اخلــمس األولـى من مــدة الــعــقـــدt من تــســعــيــرة
شـراء مــضــمـونــة وحــيــدة محـددة في مـلحق هـذا الـقرار
و محسوبة عـلــى أسـاس قـدرة طـاقـويـة مرجعية مقدرة
بـ 1900 سـاعـة من التـشـغـيل بحـمـولة كـامـلة. و في اIـرحـلة
الـثـانـيـة و لــلـمـدة اIـتـبـقــيـة من الـعـقـدt �ــكن تـصـحـيح هـذه
الـــتـــســـعـــيـــرة الــوحـــيـــدةt و ذلك حـــسب الـــقـــدرة الـــطـــاقـــويــة

احلقيقية للموقعt كما هو مبX في ملحق هذا القرار.

tــادّة ة 5 :  : من أجل تـــصــحـــيح الــتـــســعـــيــرة الـــوحــيــدةIــاداIا
يرسل اIـنتج إلى جلنـة ضبط الكـهرباء و الـغازt البـيانات
اIـتعلـقة بـقياسـات القدرة الـطاقـوية Iوقـع تواجد اIـنشأة
للـسـنـة اIـنـصـرمـة و ذلك بـالـتـاريخ اIـوافق لـذكـرى دخول
عـــقـــد الـــشـــراء حـــيـــز الـــتـــنـــفـــيـــذ. و تــــقـــــوم لــــجــــنـــة ضـــبط
الكهرباء و الغاز بإخطار اIنتجt إذا استدعى األمرt خالل
tالـــفـــصـل الـــرابع من الــــســـنـــة الـــرابــــعـــة لـــتـــنـــفــــيـــذ الـــعـــقـــد
بـتـسـعـيـرة الـشـراء اIـضـمـونـة الـتي سـيـخـضع إلـيـهـا خالل

اIرحلة الثانية.

اIــــاداIــــادّة ة 6 : : تـــخــــضع الــــطــــاقــــة الـــســــنــــويـــة الــــتي �ــــكن
شـــراؤهـــا و احملـــســـوبـــة ابـــتــــداء مـن تــاريــخ ذكــــرى دخـــول
عـقـد الشراء حيز التـنـفـيذt إلـى سـقـف ال �كن جتاوزه.

 و يعـرف السـقف بأنه حـاصل ضرب الـقدرة اIـركبة
بعدد ساعات تشغيل اIنشأة بحمولتها الكاملة.

يــتم بــيع الــطــاقــة اIــنــتــجــة فــوق الــســقف احملــدد في
الفقرة السابقةt بالسعر اIتوسط للكهرباء العادية.

  اIـاداIـادّة ة 7 : : يـحـدد عـقــد الـشـراء دوريـة قــراءة كـمـيـات
الكهرباء اIباعة و الفوترة.

  اIاداIادّة ة 8 : : يــقــدم الـمـنــتـج لـلـجــنـة ضبط الـكهرباء
و الــغــاز في غــضــون شــهــر بــعــد تــاريخ كـل ذكــرى ســنــويـة
لـدخــول عــقـد الــشــراء حـيــز الـتــنــفـيــذt اIـعــلــومـات اخلــاصـة

�نشأته و التي �كن لهذه األخيرة أن تطالب بها.

تخص اIعلومات اIـرسلة السنة اIـنصرمة و تتعلق
على اخلصوصt �ا يأتي :

tنتجةIكميات الطاقة ا -

tعدد ساعات التشغيل -
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tتكاليف االستغالل و الصيانة -
- تكاليف االستثمار احملسوبة عند نهاية فترة اإلنشاء.
يـرسل اIـنـتج هـذه اIـعـلومـات و أي مـعـلـومـات أخرى
tادةIتطـبيقـا لهذه ا tتطلبـها جلنـة ضبط الكـهرباء و الـغاز

وفقا للكيفيات احملددة �قرر من هذه اللجنة.

اIـاداIـادّة ة 9 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في 2 ربيع الـثاني عام 1435 اIوافـق
2 فبراير سنة 2014.

يوسف يوسفييوسف يوسفي

اIلحقاIلحق
تسعيرات الشراء اIضمونةتسعيرات الشراء اIضمونة

1 - تسعيرة الشراء اIضمونة حسب قدرة اIنشأة و القدرة الطاقوية للموقع - تسعيرة الشراء اIضمونة حسب قدرة اIنشأة و القدرة الطاقوية للموقع (دج  (دج /  ك.و. سا) :  ك.و. سا) :
تسعيرة تسعيرة 1 : منشآت طاقة الرياح ذات القدرة من 1 إلى 5 ميغا واط

عدد ساعات التشغيلعدد ساعات التشغيلاحلدود التنظيمية للتصحيحاحلدود التنظيمية للتصحيح
(ك.و. سا (ك.و. سا /  ك. و  ك. و/  سنة) سنة)

تسعيرة الشراء اIضمونة (دج تسعيرة الشراء اIضمونة (دج /  ك.و. سا)  ك.و. سا)

I رحلةIرحلة اIاII رحلةIرحلة اIا

1674 - - 1615

1749 - - 1675

1824 -  - 1750

1899 -  - 1825

1974 -  - 1900

2049 -  - 1975

2124 -  - 2050

2184 -  - 2125

2185  <

13,10 القدرة اIرجعيةالقدرة اIرجعية

%15-

%15+

16,66

15,86

15,01

14,09

13,10

12,11

11,19

10,34

9,55

2  - تسعيرة الشراء اIضمونة حسب قدرة اIنشأة و القدرة الطاقوية للموقع  - تسعيرة الشراء اIضمونة حسب قدرة اIنشأة و القدرة الطاقوية للموقع (دج  (دج /  ك.و. سا) :  ك.و. سا) :
تسعيرة تسعيرة 2 : : منشآت طاقة الرياح ذات القدرة > 5 ميغا واط

عدد ساعات التشغيلعدد ساعات التشغيلاحلدود التنظيمية للتصحيحاحلدود التنظيمية للتصحيح
(ك.و. سا (ك.و. سا /  ك. و  ك. و/  سنة) سنة)

تسعيرة الشراء اIضمونة (دج تسعيرة الشراء اIضمونة (دج /  ك.و. سا)  ك.و. سا)

I رحلةIرحلة اIاII رحلةIرحلة اIا

1674 - - 1615

1749 - - 1675

1824 -  - 1750

1899 -  - 1825

1974 -  - 1900

2049 -  - 1975

2124 -  - 2050

2184 -  - 2125

2185 <

10,48 القدرة اIرجعيةالقدرة اIرجعية

%15-

%15+

13,33

12,69

12,01

11,27

10,48

9,69

8,95

8,27

7,64
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قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 2  ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام   ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1435 اIــــوافـق  اIــــوافـق 2
فــــبــــرايـــر فــــبــــرايـــر ســــنـــة ســــنـــة t2014 يــــحــــدد تـــســــعــــيـــرات الــــشـــراءt يــــحــــدد تـــســــعــــيـــرات الــــشـــراء
اIـضمونة و شروط تـطبيقهـا على الكهربـاء اIنتجةاIـضمونة و شروط تـطبيقهـا على الكهربـاء اIنتجة
عـن طـريق اIـنــشـآت الـتي تــسـتــعـمل فـرع الــشـمـسيعـن طـريق اIـنــشـآت الـتي تــسـتــعـمل فـرع الــشـمـسي

الكهروضوئي.الكهروضوئي.
ـــــــــــــــــــــــــ

tناجمIإنّ وزير الطاقة و ا
-  �ـقـتــضى اIـرســوم الـرئـاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في 5 ذي الـقــعـدة 1434 اIــوافـق 11 سـبـتمــبـر ســنة 2013

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 266
اIؤرّخ في 27 شعـبـان عـام 1428 اIوافق 9 سـبـتمـبر سـنة

tناجمI2007 الذي يحدّد صالحيات وزير الطاقة و ا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذيّ رقم 13 - 218
اIــؤرّخ في 9 شــعــبــان عــام 1434 اIــوافق 18 يـــونــيــو ســنــة
2013 الـذي يحـدد شـروط مـنح الـعالوات بعـنـوان تـكـاليف

tادة 8 منهIال سيما ا tتـنـويع إنتاج الكهرباء

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اIـادة 8 من اIـرسـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 13-218 اIــؤرخ في 9 شــعـــبــان عــام 1434
اIـوافق 18 يـونـيـو سـنـة 2013 و اIـذكـور أعالهt يـحـدد هـذا
الـقـرار تـسعـيـرات الـشـراء اIضـمـونـة و شـروط تطـبـيـقـها
على الكـهرباء اIـنتـجة عن طريق اIـنشـآت التي تسـتعمل

فرع الشمسي و الكهرو ضوئي.

اIاداIادّة ة 2 : يقصد في مفهوم هذا القرارt �ا يأتي :

شـــــروط شـــــروط STC : : شـــــروط اخـــــتــــــبـــــاريـــــة عــــــامـــــة. و هي
شـــروط اخــــتـــبــــار قـــيـــاســــيـــة. و تــــوضع  شـــروط اخــــتـــبـــار
مــــتـــجــــانـــســــة لــــتـــســــمح �ــــقـــارنــــة قــــوة مـــخــــتــــلف األلـــواح
tدرجـــة حـــرارة 25° م t2الــــشــــمـــســــيـــة. إشــــعـــاع 1000 واط/م
tالـتـوزيع الــطـيـفي 1,5 (الـتـوزيع الــطـيــفي : كـتـلــة الـهـواء

وتقدر هذه اإلشارة كثافة الهواء).

Xـبــرم بـIعـقــد الــشـراء : عـقــد الــشـراء : هـو عــقـد شــراء الـكــهـربــاء ا
مـنتج الـكهربـاء احلائـز مقـرر منح االسـتفـادة من تسـعيرة
الـشـراء اIــضـمـونـة و اIــوزع اIـعـني حــسب أحـكـام اIـادة 7
من اIـرسـوم التـنـفـيذي رقم 13-218 اIـؤرخ في 9 شـعـبان

عام 1434 اIوافق 18 يونيو سنة 2013 و اIذكور أعاله.

مـنشـأة الـطـاقـة الكـهـروضـوئـية : مـنشـأة الـطـاقـة الكـهـروضـوئـية : طاقم مـوجه إلنـتاج
الـــكـــهـــربـــاء مـــؤلف من وحـــدات شـــمـــســـيـــة كـــهـــروضـــوئـــيــة
مـرتــبـطـة فــيـمـا بــيـنـهــاt مـضـمــونـة و مـســتـعـمــلـة لـعــنـاصـر

تضمن بث تيار الكهرباء و حتويله.

الــقــوة الـذروة :الــقــوة الـذروة : الـقــوة الــكــهـربــائــيـة الــقــصــوى الـتي
تــصـــدرهـــا اIـــنـــشـــأة الـــكـــهـــروضـــوئـــيــة تـــحـت إشـــعــــاع
1000 واط/مt2 فـي درجـــــــــة حــــــــــرارة قـــــــــيـــــــــاســــــــــيــــــــــة 25°م

.(STC شروط) AM 1,5 وتــوزيــع طــيـفي

اIـاداIـادّة ة 3 : : تــبـX تـســعـيـرات الـشــراء اIـضـمــونـة لـبـيع
الـكـهـربـاء اIنـتـجـة من طـرف اIـنشـآت اIـسـتـعـملـة لـلـطـاقة
الـشـمـســيـة الـكــهـروضـوئـيــة في مـلـحـق هـذا الـقـرارt و هي
محددة حسب قدرة اIنـشأة و القدرة الطاقوية الشمسية

للموقع.

يتم الـتـعـبيـر عن الـقـدرة الطـاقـوية الـشـمـسيـة بـعدد
مكافىء لساعات التشغيل بحمولة كاملة خالل السنة.

اIـاداIـادّة ة 4 : : يـبــرم عـقـد الــشـراء Iــدة عـشـرين (20) سـنـة
ابـتــداء من تــاريخ تـشــغــيل الـربط بــالــشـبــكـة. و يــســتـفــيـد
اIـــــنـــــتج خـالل هـــــذه اIـــــدة في اIـــــرحـــــلـــــة األولى اIـــــوافـــــقــــة
لـــلــســـنــوات اخلـــمس األولى من مـــدة الــعـــقــد مـن تــســـعــيــرة
شراء مــضـمـونــة وحـيــدة مـحــددة في ملـحق هـذا القرار
و مـحـسـوبـة عـلى أسـاس قـدرة طـاقـويـة مـرجـعـيـة مـقـدر بـ
1500 سـاعــة من الـتـشـغـيل بـحـمــولـة كـامـلـة. و في اIـرحـلـة

الثـانـيةt و لـلـمدة اIـتـبقـيـة من الـعقـدt �ـكن تصـحـيح هذه
الــتـــســعـــيــرة الـــوحــيـــدةt و ذلك حــسـب الــقـــدرة الــطـــاقــويــة

احلقيقية للموقعt كما هو مبX في ملحق هذا القرار.

tــادّة ة 5 :  : من أجل تـــصــحـــيح الــتـــســعـــيــرة الـــوحــيــدةIــاداIا
يرسل اIـنـتج إلى جلنـة ضبـط الكـهربـاء و الـغاز الـبيـانات
اIـتعلـقة بـقياسـات القدرة الـطاقـوية Iوقـع تواجد اIـنشأة
للـسـنـة اIـنـصـرمـة و ذلك بـالـتـاريخ اIـوافق لـذكـرى دخول
عـقد الـشراء حـيـز التـنـفيـذ. و تقـوم جلـنة ضـــبط الـكهـرباء
و الـغاز بـإخـطـار اIنـتجt إذا اسـتـدعى األمـرt خالل الـفصل
الرابع من السنة الرابعـة لتنفيذ العقـدt بتسعيرة الشراء

اIضمونة التي سيخضع إليها خالل اIرحلة الثانية.

اIــــاداIــــادّة ة 6 : : تـــخــــضع الــــطــــاقــــة الـــســــنــــويـــة الــــتي �ــــكن
شــراؤهـا و احملــسـوبــة ابـتــداء من تـاريـخ ذكـرى دخــول عـقـد

الشراء حيز التنفيذ إلى سقف ال �كن جتاوزه.
و يـعـرف الـسـقف بـأنه حـاصل ضـرب الـقـدرة الذروة

اIركبة بعدد ساعات تشغيل اIنشأة بحمولتها الكاملة.
يــتم بــيع الــطــاقــة اIــنــتــجــة فــوق الــســقف احملــدد في

الفقرة السابقة بالسعر اIتوسط للكهرباء العادية.

7 : : يــحــدد عــقــد الــشــراء دوريــة قــراءة كــمــيــات اIـاداIـادّة ة 
الكهرباء اIباعة و الفوترة.

  اIاداIادّة ة 8 : : يـقــدم الـمـنــتــج لـلـجـنـة ضبط الكهرباء
و الــغــاز في غــضــون شــهــر بــعــد تــاريخ كـل ذكــرى ســنــويـة
لـدخــول عــقـد الــشــراء حـيــز الـتــنــفـيــذt اIـعــلــومـات اخلــاصـة

�نشأته و التي �كن لهذه األخيرة أن تطالب بها.
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تـخص اIعلومات اIـرسلة السـنة اIنصـرمة و تتعلق
على اخلصوصt �ا يأتي :

tنتجةIكميات الطاقة ا -

tعدد ساعات التشغيل -

tتكاليف االستغالل و الصيانة -

- تـكــالــيف االسـتــثــمـار احملــسـوبــة عــنـد نــهــايـة فــتـرة
اإلنشاء.

يـرسل اIـنـتج هـذه اIـعـلومـات و أي مـعـلـومـات أخرى
tادةIتطـبيقـا لهذه ا tتطلبـها جلنـة ضبط الكـهرباء و الـغاز

وفقا للكيفيات احملددة �قرر من هذه اللجنة.

اIـاداIـادّة ة 9 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في 2 ربيع الـثاني عام 1435 اIوافـق
2 فبراير سنة 2014.

يوسف يوسفييوسف يوسفي

اIلحقاIلحق
تسعيرات الشراء اIضمونةتسعيرات الشراء اIضمونة

1 - تسعيرة الشراء اIضمونة حسب قدرة اIنشأة و القدرة الطاقوية للموقع  - تسعيرة الشراء اIضمونة حسب قدرة اIنشأة و القدرة الطاقوية للموقع (دج (دج /  ك.و. سا) :  ك.و. سا) :
تسعيرة تسعيرة 1 : : منشآت كهروضوئية على األرض ذات القدرة من 1 إلى 5 ميغا واط

عدد ساعات التشغيلعدد ساعات التشغيلاحلدود التنظيمية للتصحيحاحلدود التنظيمية للتصحيح
(ك.و. سا (ك.و. سا /  ك. و  ك. و/  سنة) سنة)

تسعيرة الشراء اIضمونة (دج تسعيرة الشراء اIضمونة (دج /  ك.و. سا)  ك.و. سا)

I رحلةIرحلة اIاII رحلةIرحلة اIا

1349 - 1275

1424 - 1350

1499 - 1425

1574 -  - 1500

1649 - 1575

1724 - 1650

1725  <

15,94 القدرة اIرجعيةالقدرة اIرجعية

%15-

%15+

20,08

18,83

17,45

15,94

14,43

13,06

11,80

2  - تسعيرة الشراء اIضمونة حسب قدرة اIنشأة و القدرة الطاقوية للموقع   - تسعيرة الشراء اIضمونة حسب قدرة اIنشأة و القدرة الطاقوية للموقع (دج (دج /  ك.و. سا) :  ك.و. سا) :
تسعيرة تسعيرة 2 : منشآت كهروضوئية على األرض ذات القدرة > 5 ميغا واط

عدد ساعات التشغيلعدد ساعات التشغيلاحلدود التنظيمية للتصحيحاحلدود التنظيمية للتصحيح
(ك.و. سا (ك.و. سا /  ك. و  ك. و/  سنة) سنة)

تسعيرة الشراء اIضمونة (دج تسعيرة الشراء اIضمونة (دج /  ك.و. سا)  ك.و. سا)

I رحلةIرحلة اIاII رحلةIرحلة اIا

12,75 القدرة اIرجعيةالقدرة اIرجعية

%15-

%15+

16,06

15,06

13,96

12,75

11,54

10,44

9,44



الهيئة الوطنية للوقايةالهيئة الوطنية للوقاية
من الفساد ومكافحتهمن الفساد ومكافحته

قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في 19 شـــــوال عــــام  شـــــوال عــــام 1434
اIوافق اIوافق 26 غشت  غشت t2013 يـحدد تـعداد مـناصب الـشغل يـحدد تـعداد مـناصب الـشغل
Xوتـصـنـيــفـهـا ومـدة الـعــقـد اخلـاص بـاألعــوان الـعـامـلـXوتـصـنـيــفـهـا ومـدة الـعــقـد اخلـاص بـاألعــوان الـعـامـلـ
في نشاطات احلـفظ أو الصيانة أو اخلدمات بعنوانفي نشاطات احلـفظ أو الصيانة أو اخلدمات بعنوان

الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tالعام للحكومة Xإنّ األم
tاليةIووزير ا

ورئــيـس الــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيــة لـــلـــوقـــايـــة من الـــفـــســاد
tومكافحته

- �قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم  06-413  اIـؤرخ
في أول ذي الــقـــعــدة عــام 1427 اIــوافق 22 نــوفــمـــبــر ســنــة
2006 الـذي يـحـدد تــشـكـيـلـة الـهــيـئـة الـوطـنـيــة لـلـوقـايـة من

الـفـسـاد ومـكافـحـته وتـنـظـيـمـهـا وكيـفـيـات سـيـرهـاt اIـعدل
tتممIوا

- و�ـقـتــضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-308 اIـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اIــــتــــعــــاقــــدين

وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اIــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اIــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

tادة 8 منهIال سيما ا tطبق عليهمIا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اIـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اIـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

tاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 03-190 اIؤرخ
في 26 صــفـر عـام 1424 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة 2003 الـذي

tدير العام للوظيفة العموميةIيحدد صالحيات ا
- و�ــقـتـضـى اIـرسـوم الــرئـاسي اIـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمن

tالعام للحكومة Xاألم Xتعي
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اIـادة 8 من اIـرسـوم
الــرئـــاسي رقم 07-308 اIــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428
اIوافق 29 سبـتمبر سنة 2007 واIذكـور أعالهt يحدد هذا
الــقـرار تــعــداد مـنــاصب الــشـغـل وتـصــنــيـفــهــا ومـدة الــعــقـد
اخلاص باألعوان العاملX في نشاطات احلفظ أو الصيانة
أو اخلدمـات بعـنوان الـهيـئة الـوطنـية لـلوقـاية من الـفساد

ومكافحته وفقا للجدول اآلتي :

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

240

219

200

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

مناصب الشغلمناصب الشغل

2

2

3

2

6

3

18

3

2

1

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة العملالتعداد حسب طبيعة العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اIدةعقد محدد اIدة
(2)

عقد غير محدد اIدةعقد غير محدد اIدة
(1)

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
2

2

2

2

3

2

6

1

16

- عامل مهني من اIستوى الثاني
- سائق سيارة من اIستوى الثاني
- سائق سيارة من اIستوى األول
- عامل مهني من اIستوى األول

- حارس
- عون خدمة من اIستوى األول

اجملموع العاماجملموع العام

اIاداIادّة ة 2 : : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 19 شوال عام 1434 اIوافـق 26 غشت سنة 2013.

رئيس الهيئة الوطنية للوقايةرئيس الهيئة الوطنية للوقاية
من الفساد ومكافحتهمن الفساد ومكافحته
براهيم بوزبوجنبراهيم بوزبوجن

عن األمX العام للحكومة وبتفويض منهعن األمX العام للحكومة وبتفويض منه
اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة
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