
العدد العدد 61
السالسّنة الثامنة واألربعوننة الثامنة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اJغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اJغرب 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

اJطلوب 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

األحد األحد 17  ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1432 هـ هـ
اJوافق اJوافق 13 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2011 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اJطبعة الراJطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم رئـاسي رقم 11-368 مـؤرّخ في 26 ذي الـقـعـدة عـام 1432 اJـوافق 24 أكـتـوبـر سـنة s2011 يـتـضـمن حتـويل اعـتـمــاد في
ميزانيـة الـدولـة.........................................................................................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 11 - 375 مؤرّخ في 16 ذي احلجّـة عام 1432 اJوافق 12 نـوفمـبر سـنة s2011 يـحدد شـروط وكيـفيات دفع
أتعاب احملامي اJعX في إطار اJساعدة القضائية.............................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 25  ذي الـقـعـدة عــام 1432 اJـوافق 23  أكــتـوبـر سـنـة s2011 يـتـضـمّـن إنـهـاء مـهــام مـديـــر األشـغــــال
العمومــية في واليــة سـوق أهـراس...............................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 اJوافق 23  أكتوبر سنة s2011 يتضمّن إنهـاء مهام مدير الثقافة في والية
خنشلة.......................................................................................................................................................
مــرســوم رئـاسـيّ مــؤرّخ فـي 25 ذي الـقــعــدة عـام 1432 اJـوافق 23  أكـتـوبـر سـنة s2011 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام بـجـامـعـة األمـير
عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينـة.........................................................................................................
مـراسـيم رئـاسـيّـة مـؤرّخـة في 25 ذي الـقـعـدة عـام 1432 اJـوافق 23  أكـتـوبـر سـنة s2011 تـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام رؤســاء دراسـات
بوزارة الصّناعة وترقية االستثمارات - سابقا...............................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 اJوافق 23  أكتوبر سنة s2011 يتضمّن تعيX نائب مدير بوزارة الفالحة
والتنمية الريفية........................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 اJوافق 23  أكتوبر سنة s2011 يتضمّن تعيX مديرين لألشغال العمومية
.................................................................................................................................................Xفي واليت
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 25 ذي الـقـعـدة عام 1432 اJوافق 23  أكـتـوبر سـنة s2011 يـتـضمّن تـعـيX مـديـرة اJدرسـة الـوطنـية
حلفظ اJمتلكـات الثقـافـية وترميمها..............................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 25 ذي الـقـعـدة عام 1432 اJـوافق 23  أكـتـوبر سـنة s2011 يـتـضمّن تـعـيـX مديـر الـثقــافــة في والية
بجاية........................................................................................................................................................
مــرســوم رئــاسـيّ مــؤرّخ فـي 25 ذي الـقــعــدة عـام 1432 اJــوافـق 23  أكــتــوبـر سـنة s2011 يتـضـمّن الـتّـعـيـX بجـامـعـة األمـير
عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينـة.........................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 25 ذي الـقـعـدة عام 1432 اJـوافق 23  أكـتـوبـر سـنة s2011 يـتضـمّن تـعـيX مـديـري دراسـات بوزارة
الصّناعة واJؤسسات الصغيرة واJتوسطة وترقية االستثمار...........................................................................
مرسـومـان رئاسـيّان مـؤرّخان في 25 ذي القـعدة عام 1432 اJوافق 23  أكـتـوبر سـنة s2011 يتـضمّـنان تـعيـX رؤساء دراسات
بوزارة الصّناعة واJؤسسات الصّغيرة واJتوسطة وترقية االستثمار................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ذي القـعدة عام 1432 اJوافق 23  أكتـوبر سنة s2011 يـتضمّن تعيـX مدير الشبـاك الوحيد غير
اJركزي للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار بالوادي........................................................................................

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة ا;اليةوزارة ا;الية

قـرار مؤرخ في 20 جمـادى األولى عام 1432 اJوافق 24 أبريـل سنة s2011  يـتضـمن تعيـX أعضـاء مجلس إدارة اJـعهـد العالي
للتسيير والتخطيط....................................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
قـــرار مــــؤرخ في 20 جــــمــــادى األولـى عـــام 1432 اJــــوافق 24 أبــــريـل ســــنـــة s2011  يــــتـــضــــمن تــــعـــيــــX أعـــضــــاء اجملـــلـس الـــعــــلـــمي
والبيداغوجي للمعهد العالي للتسيير والتخطيط............................................................................................

قرار مؤرّخ في 12  شعـبان عام 1432 اJوافق 14 يولـيو سنة s2011 يتضـمّن تعيX �ـثلي وزير اJالـيّة لدى اجملالس الـوطنية
للمصف الوطني للخبراء احملاسبX والغرفة الوطنية حملافظي احلسابات واJنظمة الوطنية للمحاسبX اJعتمدين.

وزارة وزارة الثقافةالثقافة

قـــرار وزاري مــشــتـــرك مــؤرّخ في 18  ربــيع األوّل عــام 1432 اJـــوافق 21  فـــبــرايـــر ســنــة s2011 يــتــضـــمّن الــتـــنــظــيـم الــداخــلي
للمتحف الوطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية بقسنطينة..................................................................

وزارة التجارةوزارة التجارة

قرار مؤرّخ في 10 جمـادى األولى عام 1432 اJوافق 14 أبريـل سنة s2011 يعـدّل القرار اJؤرّخ في 2 جمادى الـثانية عام 1430
اJوافق 27 مايو سنة 2009 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية...........................

وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

قـرار مؤرّخ في 30   ربيع الـثاني عام 1432 اJوافق 4  أبريـل سنة s2011 يتـضمّن تـعيـX أعضـاء مجـلس إدارة هيـئة الـوقاية
من األخطار اJهنية في نشاطات البناء واألشغال العمومية والري.....................................................................

قـرار مؤرّخ في 4 رجب عـام 1432 اJـوافق 6 يـونـيـو سـنة s2011 يـعـدّل الـقرار اJـؤرّخ في 8 صـفـر عـام 1430 اJـوافق 4 فـبـرايـر
سنة 2009 واJتضمن تعيX أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني Jعادلة اخلدمات االجتماعية.............................

قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1432 اJوافق 11 يوليو سنة s2011 يتضمن سحب اعتماد عون اJراقبة للضمان االجتماعي....

قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1432 اJوافق 14 غشت سنة s2011 يتضمن اعتماد أعوان اJراقبة للضمان االجتماعي.........
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّةمراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم رئاسي رقم مـرسوم رئاسي رقم 11-368 مؤر مؤرّخ في خ في 26 ذي القـعدة عام ذي القـعدة عام
1432 اJوافق  اJوافق 24 أكتـوبر سنة  أكتـوبر سنة s2011 يتـضمن حتويلs يتـضمن حتويل

اعتمـاد في ميزانيـة الـدولـة.اعتمـاد في ميزانيـة الـدولـة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهوريـة
sاليةJبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورs ال ســيّـــمــا اJــادّتــان 77 - 8
sو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اJـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اJــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واJـــتـــعــلق

s تمّمJعدّل واJا sاليةJا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-13 اJــــؤرخ في 23
مــــــحــــــرم عــــــام 1432 اJــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010

s2011 الية لسنةJتضمن قانون اJوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اJــــؤرخ في 16
شعـبان عام 1432 اJوافق 18 يولـيو سنة 2011 واJـتضمن

s2011 الية التكميلي لسنةJقانون ا
- و�ــــــقــــــتـــــضـى اJــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسي اJــــــؤرخ في3
رمـضان عام 1432 اJوافـق 3  غـشت سنة 2011 واJـتضمن
تــــوزيع  االعـــتــــمـــادات اخملـــصـــصــــة Jـــيـــزانــــيـــة الـــتــــكـــالـــيف
اJـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اJـالـيـة

s2011 التكميلي لسنة

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اJـــــاداJـــــادّة األولى :ة األولى : يــــلـــــغـى من مــــيــــزانــــيــــة ســـــنـــــة 2011
اعـتـــمــاد قــــدره خـمــسـة وثالثــون مـلــيـارا ومــائـة وخــمـسـة
وسـتون مليـونا وخمسـمائة وأربعة وعـشرون ألف دينار
(35.165.524.000 دج)  مـــقــــيّــــد في مـــيـــزانـــيـــة الـــتـــكـــالـــيف
اJــشــتـــركــة وفــي الــبــاب رقم 37-93 "احــتـيــاطي لــلــتــكـفل
Xبــــاألثــــر الــــنــــاجت عن أنــــظـــمــــة الــــتــــعــــويـــضــــات والــــقــــوانـــ

األساسية اخلاصة".

اJـاداJـادّة ة 2 : :  يـخـصــص Jيزانيـة سـنـة 2011  اعتـمــاد
قــــدره خـمــسـة وثالثــون مـلـيــارا ومـائــة وخـمـســة وسـتـون
مـــلــــيـــونــــا وخـــمــــســـمــــائـــة وأربــــعـــة وعــــشـــرون ألف ديــــنـــار
(35.165.524.000 دج) يــــقـــــيـّـــد في مـــيـــزانـــيـــات تـــســـيـــيــــر
الـوزارات وفي األبـواب اJـبــيـنـة في اجلـدول اJــلـحق بـهـذا

اJرسوم.

اJاداJادّة ة 3 : :  ينشر هـذا اJرسوم في اجلريـدة الرّسميّـة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حـرّر بــاجلــزائـر في 26 ذي الـقــعـدة عـام 1432 اJـوافق
24 أكتوبر سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اجلدول اJلحقاجلدول اJلحق

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنــــــاويــــنالعنــــــاويــــن

02 - 31116.422. 000

116. 422.000

مصالح الوزير األولمصالح الوزير األول
الفرع األولالفرع األول
الوزير األولالوزير األول

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل

الوزير األول - التعويضات واJنح اخملتلفة .......................................
مجموع القسم األول



5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 61 17 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1432 هـ هـ
13 نوفمبر  سنة   نوفمبر  سنة  2011 م م

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنــــــاويــــنالعنــــــاويــــن

03 - 33

02 - 31

03 - 33

12 - 31

29. 106.000

29. 106.000

145.528.000

145.528.000

145.528.000

145.528.000

368. 500.000

368. 500.000

92.100.000

92.100.000

460.600.000

460.600.000

1. 506.000.000

1. 506.000.000

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

الوزير األول - الضمان االجتماعي .................................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة للوزير األولمجموع االعتمادات اخملصصة للوزير األول.......................................

ــــــــــــــــــــــــــــــ

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

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اJركزية - التعويضات واJنح اخملتلفة ...................................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

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

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اJصالح الالمركزية التابعة للدولةاJصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل

اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واJنح اخملتلفة .........

مجموع القسم األول



17 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 661
13 نوفمبر  سنة   نوفمبر  سنة  2011 م م

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنــــــاويــــنالعنــــــاويــــن

13 - 33

42 - 31

43 - 33

52 - 31

376.000.000

376.000.000

1. 882.000.000

1. 882.000.000

10.000.000

10.000.000

2.500.000

2.500.000

12.500.000

12.500.000

10.000.000

10.000.000

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي ....................

مجموع القسم الثالث

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
مديرية تنسيق أمن اإلقليم - التعويضات واJنح اخملتلفة....................

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

مديرية تنسيق أمن اإلقليم - الضمان االجتماعي..............................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثالث

الفرع اجلزئي الرابعالفرع اجلزئي الرابع
اJركز العملي الوطني للمساعدة على القراراJركز العملي الوطني للمساعدة على القرار

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائـل اJـصالحوسائـل اJـصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل

اJـركـز الــعـمـلي الــوطـني لـلــمـسـاعــدة عـلى الـقــرار - الـتـعـويــضـات و اJـنح
اخملتلفة.....................................................................................
مجموع القسم األول



7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 61 17 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1432 هـ هـ
13 نوفمبر  سنة   نوفمبر  سنة  2011 م م

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنــــــاويــــنالعنــــــاويــــن

53 - 33

02 - 31

03 - 33

02 - 31

2.500.000

2.500.000

12.500.000

12.500.000

2.367.600.000

2.263.870.000

2.263.870.000

565.960.000

565.960.000

2.829.830.000

2.829.830.000

2.829.830.000

99.170.000

99.170.000

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاالجتماعية

اJركز العملي الوطني للمساعدة على القرار - الضمان االجتماعي.......
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الرابع
مجموع الفرع األول

الفرع الثانيالفرع الثاني
اJديرية العامة لألمن الوطنياJديرية العامة لألمن الوطني

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اJـصالح اJركزيةاJـصالح اJركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالـحوسائل اJصالـح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
األمن الوطني - التعويضات و اJنح اخملتلفة......................................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاالجتماعية

األمن الوطني - الضمان االجتماعي.................................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع الثاني

الفرع الثالثالفرع الثالث
اJديرية العامة للحماية اJدنيةاJديرية العامة للحماية اJدنية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
احلماية اJدنية - التعويضات و اJنح اخملتلفة.....................................
مجموع القسم األول



17 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 861
13 نوفمبر  سنة   نوفمبر  سنة  2011 م م

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنــــــاويــــنالعنــــــاويــــن

03 - 33

01 - 31

02 - 31

02 - 32

03 - 33

24.790.000

24.790.000

123.960.000

123.960.000

123.960.000

15.750.000

325.612.000

341.362.000

802.000

802.000

85.541.000

85.541.000

427.705.000

427.705.000

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاالجتماعية

احلماية اJدنية - الضمان االجتماعي................................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع الثالث

الفرع السادسالفرع السادس
اJديرية العامة للمواصالت الوطنيةاJديرية العامة للمواصالت الوطنية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اJـصالح اJركزيةاJـصالح اJركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالـحوسائل اJصالـح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل

اJـــــديـــــريــــــة الـــــعـــــامـــــة لــــــلـــــمـــــواصـالت الـــــوطـــــنـــــيــــــة - الـــــراتب الــــــرئـــــيـــــسي
للنشاط.....................................................................................
اJديرية العامة للمواصالت الوطنية - التعويضات واJنح اخملتلفة........
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
الــمـوظــفـــون - الــمـعاشات  و اJنحالــمـوظــفـــون - الــمـعاشات  و اJنح

اJـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلـــمـــواصالت الـــوطـــنـــيـــة - مـــعـــاش اخلـــدمـــة واألضـــرار
اجلسدية....................................................................................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاالجتماعية

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



9 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 61 17 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1432 هـ هـ
13 نوفمبر  سنة   نوفمبر  سنة  2011 م م

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنــــــاويــــنالعنــــــاويــــن

11 - 31

12 - 31

12 - 32

13 - 33

02 - 31

267.750.000

2.393.438.000

2.661.188.000

10.580.000

10.580.000

667.942.000

667.942.000

3.339.710.000

3.339.710.000

3.767.415.000

72.520.000

72.520.000

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اJصالح الالمركزية التابعة للمواصالت الوطنيةاJصالح الالمركزية التابعة للمواصالت الوطنية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائـل اJـصالـحوسائـل اJـصالـح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
الـــمـــــصــــالح الـالمــركـــــزيــــة الـتــابـعــة لـلــمـواصالت الــوطـنـيــة - الـراتب
الرئيسي للنشاط.......................................................................
الــــــمـــــــصــــــــالح الالمــــــركـــــــزيـــــــة الــــتــــابـــــعــــة لــــلــــمــــواصـالت الــــوطــــنــــيــــة -
التعويضات و اJنح اخملتلفة..........................................................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
الــمـوظــفـــون - الــمـعاشات  و اJنحالــمـوظــفـــون - الــمـعاشات  و اJنح

الــــمـــــصــــالـح الالمــركـــــزيـــــة الـتــابــعـة لــلــمـواصـالت الـوطــنــيـة - مــعـاش
اخلدمة و األضرار اجلسدية...........................................................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاالجتماعية

اJصالح الالمركزية التابعة للمواصالت الوطنية - الضمان االجتماعي.
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع السادس

الفرع السابعالفرع السابع
اJديرية العامة للحرس البلدياJديرية العامة للحرس البلدي

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اJـصالح اJركزيةاJـصالح اJركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالـحوسائل اJصالـح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اJديرية العامة للحرس البلدي - التعويضات و اJنح اخملتلفة..............
مجموع القسم األول



17 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1061
13 نوفمبر  سنة   نوفمبر  سنة  2011 م م

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنــــــاويــــنالعنــــــاويــــن

03 - 33

02 - 31

03 - 33

18.130.000

18.130.000

90.650.000

90.650.000

90.650.000

9.179.455.000

241.820.000

241.820.000

60.455.000

60.455.000

302.275.000

302.275.000

302.275.000

302.275.000

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاالجتماعية

اJديرية العامة للحرس البلدي - الضمان االجتماعي..........................

مجموع القسم الثالث

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

مجموع الفرع السابع

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الداخلية واجلماعات احملليةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الداخلية واجلماعات احمللية...........
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة وزارة الشؤون اخلارجيةالشؤون اخلارجية
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيد فرع وحيد 

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اJركزية - التعويضات واJنح اخملتلفة ...................................

مجموع القسم األول
القسم الثالثالقسم الثالث

اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية
اإلدارة اJركزية - الضمان االجتماعي ..............................................

مجموع القسم الثالث

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

مجموع الفرع األول

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



11 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 61 17 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1432 هـ هـ
13 نوفمبر  سنة   نوفمبر  سنة  2011 م م

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنــــــاويــــنالعنــــــاويــــن

02 - 31

03 - 33

04 - 36

12 - 31

13 - 33

25.882.000

25.882.000

6.471.000

6.471.000

2.000.000

2.000.000

34.353.000

34.353.000

27.664.000

27.664.000

6.916.000

6.916.000

34.580.000

34.580.000

68.933.000

وزارة العدلوزارة العدل
الفرع األولالفرع األول

مديرية اإلدارة العامةمديرية اإلدارة العامة
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اJركزية - التعويضات واJنح اخملتلفة....................................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون -  التكاليف االجتماعيةاJوظفون -  التكاليف االجتماعية

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

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

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

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اJصالح القضائيةاJصالح القضائية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اJصالح القضائية - التعويضات و اJنح اخملتلفة................................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون -  التكاليف االجتماعيةاJوظفون -  التكاليف االجتماعية

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



17 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1261
13 نوفمبر  سنة   نوفمبر  سنة  2011 م م

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنــــــاويــــنالعنــــــاويــــن

22 - 31

23 - 33

02 - 31

03 - 33

54.673.000

54.673.000

13.668.000

13.668.000

68.341.000

68.341.000

68.341.000

137.274.000

576.000.000

576.000.000

144.000.000

144.000.000

الفرع الثاني الفرع الثاني 
اJديرية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماجاJديرية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
 القسم األول القسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
إدارة السجون - التعويضات و اJنح اخملتلفة.....................................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة اJاليةوزارة اJالية
الفرع األولالفرع األول

اإلدارة اJركزيةاإلدارة اJركزية
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اJركزية - التعويضات واJنح اخملتلفة ...................................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

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



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 61 17 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1432 هـ هـ
13 نوفمبر  سنة   نوفمبر  سنة  2011 م م

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنــــــاويــــنالعنــــــاويــــن

05 - 36

06 -  36

12 - 31

13 - 33

02 - 31

126.832.000

1.262.000

128.094.000

848.094.000

848.094.000

848.094.000

110.000.000

110.000.000

27.250.000

27.250.000

137.250.000

137.250.000

137.250.000

186.800.000

186.800.000

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسيير إعانات التسيير 

إعانة للوكالة الوطنية Jسح األراضي ...............................................

إعانة خللية معاجلة االستعالم اJالي...................................................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول

الفرع الثانيالفرع الثاني
اJديرية العامة للمحاسبةاJديرية العامة للمحاسبة

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اJصالح الالمركزية التابعة للدولةاJصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل

اJديريات اجلهوية للخزينة - التعويضات واJنح اخملتلفة....................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

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

الفرع الثالثالفرع الثالث
اJديرية العامة للجماركاJديرية العامة للجمارك

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اJديرية العامة للجمارك - التعويضات واJنح اخملتلفة ......................
مجموع القسم األول



17 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1461
13 نوفمبر  سنة   نوفمبر  سنة  2011 م م

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنــــــاويــــنالعنــــــاويــــن

03 - 33

02 - 31

03- 33

12 - 31

46.700.000

46.700.000

233.500.000

233.500.000

233.500.000

38.606.000

38.606.000

9.651.000

9.651.000

48.257.000

48.257.000

89.675.000

89.675.000

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

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

الفرع الرابعالفرع الرابع
اJديرية العامة للضرائباJديرية العامة للضرائب

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل

اJديرية العامة للضرائب - التعويضات واJنح اخملتلفة.......................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

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

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اJصالح الالمركزية التابعة للدولةاJصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اJصالح الالمركزية للضرائب - التعويضات و اJنح اخملتلفة ...............
مجموع القسم األول



15 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 61 17 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1432 هـ هـ
13 نوفمبر  سنة   نوفمبر  سنة  2011 م م

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنــــــاويــــنالعنــــــاويــــن

13 - 33

12 - 31

13 - 33

12 - 31

22.418.000

22.418.000

112.093.000

112.093.000

160.350.000

165.473.000

165.473.000

41.368.000

41.368.000

206.841.000

206.841.000

206.841.000

5.000.000

5.000.000

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

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

الفرع اخلامسالفرع اخلامس
اJديرية العامة لألمالك الوطنيةاJديرية العامة لألمالك الوطنية

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اJصالح الالمركزية التابعة للدولةاJصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل

اJصالح الالمركزية لألمالك الوطنية - التعويضات واJنح اخملتلفة.......
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

اJصالح الالمركزية لألمالك الوطنية - الضمان االجتماعي ................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع اخلامس

الفرع السادسالفرع السادس
اJديرية العامة للميزانيةاJديرية العامة للميزانية

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اJصالح الالمركزية التابعة للدولةاJصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اJصالح الالمركزية للميزانية - التعويضات واJنح اخملتلفة................
مجموع القسم األول



17 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1661
13 نوفمبر  سنة   نوفمبر  سنة  2011 م م

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنــــــاويــــنالعنــــــاويــــن

13 - 33

02 - 31

03 - 33

02 - 31

1.250.000

1.250.000

6.250.000

6.250.000

6.250.000

111.000.000

111.000.000

28.000.000

28.000.000

139.000.000

139.000.000

139.000.000

1.731.285.000

111.796.000

111.796.000

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

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

الفرع السابعالفرع السابع
اJفتشية العامة للماليةاJفتشية العامة للمالية
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اJفتشية العامة للمالية - التعويضات واJنح اخملتلفة ........................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

اJفتشية العامة للمالية - الضمان االجتماعي ..................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع السابع
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير اJاليةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير اJالية.......................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الطاقة واJناجموزارة الطاقة واJناجم

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اJركزية - التعويضات واJنح اخملتلفة ...................................
مجموع القسم األول



17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 61 17 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1432 هـ هـ
13 نوفمبر  سنة   نوفمبر  سنة  2011 م م

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنــــــاويــــنالعنــــــاويــــن

03 - 33

12 - 31

13 - 33

02 - 31

27.949.000

27.949.000

139.745.000

139.745.000

77.040.000

77.040.000

19.260.000

19.260.000

96.300.000

96.300.000

236.045.000

236.045.000

87.848.000

87.848.000

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

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

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اJصالح الالمركزية التابعة للدولةاJصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واJنح اخملتلفة..........
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي ...................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الطاقة واJناجممجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الطاقة واJناجم..........................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة اJوارد اJائيةوزارة اJوارد اJائية
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اJركزية - التعويضات واJنح اخملتلفة ...................................
مجموع القسم األول



17 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1861
13 نوفمبر  سنة   نوفمبر  سنة  2011 م م

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنــــــاويــــنالعنــــــاويــــن

03 - 33

12 - 31

13 - 33

02 - 31

21.962.000

21.962.000

109.810.000

109.810.000

71.705.000

71.705.000

17.926.000

17.926.000

89.631.000

89.631.000

199.441.000

199.441.000

39.000.000

39.000.000

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

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

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اJصالح الالمركزية التابعة للموارد اJائيةاJصالح الالمركزية التابعة للموارد اJائية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اJــصــالـح الالمــركــزيــة الــتــابــعــة لــلــمــوارد اJــائــيــة - الــتــعــويــضــات واJــنح
اخملتلفة.....................................................................................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

اJصالح الالمركزية التابعة للموارد اJائية - الضمان االجتماعي ........
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير اJوارد اJائيةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير اJوارد اJائية.............................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة االستشراف و اإلحصائياتوزارة االستشراف و اإلحصائيات

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األول الفرع اجلزئي األول 
اJصالح اJركزية اJصالح اJركزية 
العنوان الثالث العنوان الثالث 
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اJركزية - التعويضات و اJنح اخملتلفة...................................
مجموع القسم األول



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 61 17 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1432 هـ هـ
13 نوفمبر  سنة   نوفمبر  سنة  2011 م م

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنــــــاويــــنالعنــــــاويــــن

03 - 33

02 - 31

02 - 32

03 - 33

9.000.000

9.000.000

48.000.000

48.000.000

48.000.000

48.000.000

58.064.000

58.064.000

2.331.000

2.331.000

14.516.000

14.516.000

74.911.000

74.911.000

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اJركزية - الضمان االجتماعي...............................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مجموع مجموع االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير االستشراف واإلحصائيات اخملصصة لوزير االستشراف واإلحصائيات............

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اJركزية - التعويضات واJنح اخملتلفة ...................................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اJوظفون - اJعاشات واJنحاJوظفون - اJعاشات واJنح

اإلدارة اJركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية.............................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

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



17 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2061
13 نوفمبر  سنة   نوفمبر  سنة  2011 م م

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنــــــاويــــنالعنــــــاويــــن

12 - 31

13 - 33

02 - 31

03 - 33

79.250.000

79.250.000

19.813.000

19.813.000

99.063.000

173.974.000

173.974.000

50.806.000

50.806.000

12.701.000

12.701.000

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اJصالح الالمركزية التابعة للدولةاJصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واJنح اخملتلفة .........
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة اجملاهدين  وزارة اجملاهدين  

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األول الفرع اجلزئي األول 
اJصالح اJركزية اJصالح اJركزية 
العنوان الثالث العنوان الثالث 
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األول القسم األول 

اJوظفون - مرتبات العمل اJوظفون - مرتبات العمل 
اإلدارة اJركزية - التعويضات و اJنح اخملتلفة...................................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاالجتماعية

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



21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 61 17 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1432 هـ هـ
13 نوفمبر  سنة   نوفمبر  سنة  2011 م م

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنــــــاويــــنالعنــــــاويــــن

01 - 36

03 - 36

04 - 36

12 - 31

13 - 33

02 - 31

31.156.000

16.927.000

15.287.000

63.370.000

126.877.000

126.877.000

111.294.000

111.294.000

27.824.000

27.824.000

139.118.000

139.118.000

265.995.000

265.995.000

87.346.000

87.346.000

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

اإلدارة اJركزية - إعانة لسير اJركز الوطني لتجهيز اJعطوبX ضحايا
حرب التحرير الوطني ..............................................................
اإلدارة اJركزية - إعانات Jراكز الراحة للمجاهدين ...........................
اإلدارة اJركزية - إعانات لتسيير اJتاحف اجلهوية للمجاهد ..............
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثاني الفرع اجلزئي الثاني 
اJصالح الالمركزية التابعة للدولةاJصالح الالمركزية التابعة للدولة

 العنوان الثالث  العنوان الثالث 
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العمل اJوظفون - مرتبات العمل 
اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات و اJنح اخملتلفة.........
مجموع القسم األول

القسم الثالث القسم الثالث 
اJوظفون - التكاليف اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاالجتماعية

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة التهيئة العمرانية و البيئةوزارة التهيئة العمرانية و البيئة
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اJركزية - التعويضات و اJنح اخملتلفة...................................
مجموع القسم األول



17 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2261
13 نوفمبر  سنة   نوفمبر  سنة  2011 م م

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنــــــاويــــنالعنــــــاويــــن

03 - 33

12 - 31

13 - 33

02 - 31

21.837.000

21.837.000

109.183.000

109.183.000

83.737.000

83.737.000

20.935.000

20.935.000

104.672.000

104.672.000

213.855.000

213.855.000

65.015.000

65.015.000

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

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

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اJصالح الالمركزية للبيئةاJصالح الالمركزية للبيئة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اJصالح الالمركزية للبيئة - التعويضات و اJنح اخملتلفة...................

مجموع القسم األول
القسم الثالثالقسم الثالث

اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية
اJصالح الالمركزية  للبيئة - الضمان االجتماعي..............................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجموع مجموع االعتمادات االعتمادات  اخملصصة لوزير التهيئة العمرانية و البيئة اخملصصة لوزير التهيئة العمرانية و البيئة.........

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة النقــل وزارة النقــل 
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األول القسم األول 

اJوظفون ــ مرتبات العملاJوظفون ــ مرتبات العمل
اإلدارة اJركزية - التعويضات و اJنح اخملتلفة...................................
مجموع القسم األول



23 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 61 17 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1432 هـ هـ
13 نوفمبر  سنة   نوفمبر  سنة  2011 م م

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنــــــاويــــنالعنــــــاويــــن

03 - 33

12 - 31

13 - 33

02 - 31

16.254.000

16.254.000

81.269.000

81.269.000

71.705.000

71.705.000

17.926.000

17.926.000

89.631.000

89.631.000

170.900.000

170.900.000

119.346.000

119.346.000

القسم الثالث  القسم الثالث  
اJوظفون - التكاليف اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاالجتماعية    

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

الفرع اجلزئي الثاني الفرع اجلزئي الثاني 
اJصالح الالمركزية التابعة للدولة اJصالح الالمركزية التابعة للدولة 

العنوان الثالث العنوان الثالث 
وسائل اJصالح وسائل اJصالح 

القسم األول القسم األول 
اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل

اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات و اJنح اخملتلفة .........
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاالجتماعية 

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية
الفرع األولالفرع األول

اإلدارة اJركزيةاإلدارة اJركزية
الفرع اجلزئي االولالفرع اجلزئي االول
اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العمل اJوظفون - مرتبات العمل 
اإلدارة اJركزية - التعويضات و اJنح اخملتلفة..................................

مجموع القسم األول



17 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2461
13 نوفمبر  سنة   نوفمبر  سنة  2011 م م

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنــــــاويــــنالعنــــــاويــــن

03 - 33

12 - 31

13 - 33

02 - 31

29.837.000

29.837.000

149.183.000

149.183.000

78.194.000

78.194.000

19.545.000

19.545.000

97.739.000

97.739.000

246.922.000

246.922.000

189.572.000

189.572.000

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

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

الفرع اجلزئي الثاني الفرع اجلزئي الثاني 
اJصالح الالمركزية التابعة للدولةاJصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العمل اJوظفون - مرتبات العمل 
اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات و اJنح اخملتلفة .........
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون -  التكاليف االجتماعيةاJوظفون -  التكاليف االجتماعية

اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي ....................
مجموع القسم الثالث
                                                      مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجموع مجموع االعتمادات االعتمادات  اخملصصة لوزير التربية الوطنية اخملصصة لوزير التربية الوطنية.......................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الفــالحــــة و التنــميــة الريفيــــــةوزارة الفــالحــــة و التنــميــة الريفيــــــة
الفرع األول الفرع األول 

اإلدارة اJركزيةاإلدارة اJركزية
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اJركزية - التعويضات واJنح اخملتلفة....................................
مجموع القسم األول



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 61 17 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1432 هـ هـ
13 نوفمبر  سنة   نوفمبر  سنة  2011 م م

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنــــــاويــــنالعنــــــاويــــن

03 - 33

01 - 36

03 - 36

04 - 36

30 - 36

33 - 36

34 - 36

51 - 36

61 - 36

62 - 36

71 - 36

93 - 36

94 - 36

95 - 36

97 - 36

12 - 31

47.392.000

47.392.000

46.600.000

254.762.000

33.105.000

13.110.000

121.144.000

2.861.000

205.094.000

118.557.000

89.950.000

33.178.000

27.007.000

21.592.000

39.628.000

85.899.000

1.092.487.000

1.329.451.000

1.329.451.000

3.500.260.000

3.500.260.000

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

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

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانات Jراكز التكوين في الغابات..................................................
إعــانـــات حملــمـــيــات الـــصــيـــد - مــراكــز تـــربــيـــة طــيـــور الــصـــيــد و احلـــظــائــر
الوطنية....................................................................................
إعانة للوكالة الوطنية للمحافظة على الطبيعة..................................
إعانة للمعهد الوطني لإلرشاد الفالحي.............................................
إعانات للمعاهد التقنولوجية اJتوسطة الفالحية...............................
إعانات Jراكز التكوين واإلرشاد الفالحي .........................................
إعانات للمعاهد التقنية لإلنتاج النباتي..........................................
إعانة للمعهد الوطني حلماية النباتات.............................................
إعانة للمعهد الوطني للطب البيطري..............................................
إعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب........................................
إعانة للمعهد الوطني لألراضي والسقي و صرف اJياه........................
إعانة حملافظة تنمية الفالحة في اJناطق الصحراوية..........................
إعانة للمركز الوطني Jراقبة البذور والشتائل واJصادقة عليها..........
إعانة للمعهد التقني لتربية احليوانات............................................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اJصالح الالمركزية التابعة للدولة اJصالح الالمركزية التابعة للدولة 

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واJنح اخملتلفة..........
مجموع القسم األول



17 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2661
13 نوفمبر  سنة   نوفمبر  سنة  2011 م م

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنــــــاويــــنالعنــــــاويــــن

13 - 33

02 - 31

03 - 33

12 - 31

875.064.000

875.064.000

4.375.324.000

4.375.324.000

5.704.775.000

100.127.000

100.127.000

25.032.000

25.032.000

125.159.000

125.159.000

3.638.198.000

3.638.198.000

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

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

الفرع الثانيالفرع الثاني
اJديرية العامة للغاباتاJديرية العامة للغابات
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اJديرية العامة للغابات - التعويضات واJنح اخملتلفة.........................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

اJديرية العامة للغابات - الضمان االجتماعي....................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اJصالح الالمركزية التابعة للدولة اJصالح الالمركزية التابعة للدولة 

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اJصالح الالمركزية للغابات - التعويضات و اJنح اخملتلفة..................
مجموع القسم األول



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 61 17 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1432 هـ هـ
13 نوفمبر  سنة   نوفمبر  سنة  2011 م م

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنــــــاويــــنالعنــــــاويــــن

13-33

02 - 31

03 - 33

24 - 36

909.549.000

909.549.000

4.547.747.000

4.547.747.000

4.672.906.000

10.377.681.000

122.691.000

122.691.000

30.673.000

30.673.000

19.495.000

19.495.000

172.859.000

172.859.000

القسم الثالثالقسم الثالث
        اJوظفون - التكاليف االجتماعية        اJوظفون - التكاليف االجتماعية

اJصالح الالمركزية للغابات - الضمان االجتماعي..............................

مجموع القسم الثالث

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

مجموع الفرع الثاني

مجموع مجموع االعتمادات االعتمادات  اخملصصة لوزير الفالحة و التنمية الريفية اخملصصة لوزير الفالحة و التنمية الريفية..........
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة األشغال العموميــــة  وزارة األشغال العموميــــة  
الفرع األولالفرع األول

اإلدارة اJركزيـةاإلدارة اJركزيـة
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اJصالح اJركزيـةاJصالح اJركزيـة
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالــحوسائل اJصالــح

القسم األول القسم األول 
اJوظفون ــ مرتبات العملاJوظفون ــ مرتبات العمل

اإلدارة اJركزية - التعويضات و اJنح اخملتلفة...................................
مجموع القسم األول

القسم الثالث القسم الثالث 
اJوظفون ــ التكاليف االجتماعية  اJوظفون ــ التكاليف االجتماعية  

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

القسم السادسالقسم السادس
إعـــانات التسييـرإعـــانات التسييـر

إعانة للديوان الوطني لإلشارة البحرية...........................................

مجموع القسم السادس

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول



17 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2861
13 نوفمبر  سنة   نوفمبر  سنة  2011 م م

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنــــــاويــــنالعنــــــاويــــن

12 - 31

13 - 33

02 - 31

03 - 33

2.356.652.000

2.356.652.000

589.163.000

589.163.000

2.945.815.000

2.945.815.000

3.118.674.000

3.118.674.000

115.222.000

115.222.000

28.806.000

28.806.000

الفرع اجلزئي الثالث الفرع اجلزئي الثالث 
اJصالح الالمركزية التابعة لألشغال العمومية  اJصالح الالمركزية التابعة لألشغال العمومية  

العنوان الثالث العنوان الثالث 
وسائل اJصالح وسائل اJصالح 

القسم األول القسم األول 
اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل

اJـصـالح الالمـركـزيـة الـتـابـعـة لألشـغـال الـعـمـومـيـة - الـتـعـويـضـات واJـنح
اخملتلفة......................................................................................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعية اJوظفون - التكاليف االجتماعية 

اJصالح الالمركزية التابعة لألشغال العمومية - الضمان االجتماعي....
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع األول
مجموع مجموع االعتمادات االعتمادات  اخملصصة  لوزير األشغال العمومية اخملصصة  لوزير األشغال العمومية.....................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة التضامن الوطني واألسرةوزارة التضامن الوطني واألسرة

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اJركزية - التعويضات واJنح اخملتلفة...................................

مجموع القسم األول
القسم الثالثالقسم الثالث

اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية
اإلدارة اJركزية - الضمان االجتماعي...............................................
مجموع القسم الثالث



29 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 61 17 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1432 هـ هـ
13 نوفمبر  سنة   نوفمبر  سنة  2011 م م

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنــــــاويــــنالعنــــــاويــــن

01 - 36

03 - 36

04 - 36

05 - 36

08 - 36

09 - 36

10 - 36

13 - 36

14 - 36

12 - 31

13 - 33

6.673.000

15.555.000

9.475.000

1.000.000.000

13.730.000

8.233.000

2.118.000

641.000

600.000

1.057.025.000

1.201.053.000

1.201.053.000

433.017.000

433.017.000

108.254.000

108.254.000

541.271.000

541.271.000

1.742.324.000

1.742.324.000

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعـانــة لـلـمـركــز الـوطـني الســتـقـبــال الـنـســاء ضـحـايـا الــعـنف ومن هن في
وضع صعب ببوسماعيل..............................................................
إعــانـــة لــلــمــركــز الــوطـــني لــتــكــوين الـــعــمــال اJــتــخــصـــصــX في الــطــفــولــة
واJراهقة واJساعدة االجتماعية ببئر خادم.....................................
إعــانــة لــلـمــركــز الــوطــني لــتـكــوين الــعــمــال اJــتـخــصــصــX في مــؤســسـات
اJعوقX بقسنطينة....................................................................
إعانات للمؤسسات اJتخصصة.......................................................
إعانة للمؤسسة دار الرحمة ببئر خادم.............................................
إعانة للمؤسسة دار الرحمة بقسنطينة............................................
إعانة للمؤسسة دار الرحمة بوهران................................................
إعانة Jصلحة اJساعدة االجتماعية االستعجالية اJتنقلة بباتنة............
إعـانــة لـلـمـركــز الـوطـني الســتـقـبــال الـنـســاء ضـحـايـا الــعـنف ومن هن في
وضع صعب �ستغا ..................................................................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اJصالح الالمركزية التابعة للدولةاJصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واJنح اخملتلفة..........
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي.....................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التضامن الوطني واألسرةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التضامن الوطني واألسرة...........



17 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3061
13 نوفمبر  سنة   نوفمبر  سنة  2011 م م

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنــــــاويــــنالعنــــــاويــــن

02 - 31

03 - 33

01 - 36

02 - 36

03 - 36

05 - 36

06 - 36

08 - 36

09 - 36

10 - 36

11 - 36

12 - 36

14 - 36

15 - 36

17 - 36

19 - 36

20 - 36

22 - 36

103.376.000

103.376.000

32.105.000

32.105.000

29.070.000

87.700.000

5.291.000

37.560.000

11.325.000

160.751.000

37.187.000

141.278.000

208.629.000

16.688.000

11.727.000

12.546.000

5.953.000

57.130.000

5.950.000

1.500.000

830.285.000

965.766.000

965.766.000

وزارة الثقافــــةوزارة الثقافــــة
الفرع األول الفرع األول 
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األول الفرع اجلزئي األول 
اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اJركزية - التعويضات واJنح اخملتلفة....................................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف اJوظفون - التكاليف االجتماعياالجتماعية

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

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانات للمعهد الوطني العالي و اJعاهد اجلهوية للتكوين اJوسيقي......
إعانة للمكتبة الوطنية للجزائر......................................................
إعانة للمعهد العالي Jهن فنون العرض و السمعي البصري.................
إعانات للمدرسة العليا و اJدارس اجلهوية للفنون اجلميلة..................
إعانة لقصر الثقافة.......................................................................
إعانة لديوان احلظيرة الوطنية باألهقار...........................................
إعانة لديوان  احلظيرة الوطنية بالطاسيلي......................................
إعانات للمتاحف الوطنية..............................................................
إعانات لدور الثقافة......................................................................
إعانات للمؤسسات السينماتوغرافية..............................................
إعانة لديوان حماية وادي ميزاب و ترقيته.......................................
إعانة Jركز الثقافة و الفنون لقصر الرياس......................................
إعانة للمركز الوطني للمخطوطات.................................................
إعانة Jكتبة اJطالعة العمومية........................................................
إعانة لديوان احلظيرة الثقافية لتوات قورارة تدلكلت.......................
إعانة لديوان احلظيرة الثقافية لتندوف...........................................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول



31 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 61 17 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1432 هـ هـ
13 نوفمبر  سنة   نوفمبر  سنة  2011 م م

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنــــــاويــــنالعنــــــاويــــن

12 - 31

13 - 33

02 - 31

03 - 33

418.153.000

418.153.000

104.538.000

104.538.000

522.691.000

522.691.000

1.488.457.000

1.488.457.000

87.000.000

87.000.000

21.750.000

21.750.000

108.750.000

108.750.000

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اJصالح الالمركزية التابعة للدولةاJصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واJنح اخملتلفة..........
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة التجـــارةوزارة التجـــارة

الفرع األول الفرع األول 
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اJركزية - التعويضات واJنح اخملتلفة....................................
مجموع القسم األول 

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

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



17 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3261
13 نوفمبر  سنة   نوفمبر  سنة  2011 م م

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنــــــاويــــنالعنــــــاويــــن

12 - 31

13 - 33

22-31

23 - 33

59.000.000

59.000.000

14.750.000

14.750.000

73.750.000

73.750.000

11.800.000

11.800.000

2.950.000

2.950.000

14.750.000

14.750.000

197.250.000

197.250.000

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اJديريات الوالئية للتجارة اJديريات الوالئية للتجارة 

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اJديريات الوالئية للتجارة - التعويضات واJنح اخملتلفة....................
مجموع القسم األول 

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

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

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
اJديريات اجلهوية للتجارةاJديريات اجلهوية للتجارة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اJديريات اجلهوية للتجارة - التعويضات واJنح اخملتلفة....................
مجموع القسم األول 

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

اJديريات اجلهوية للتجارة - الضمان االجتماعي...............................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزيرالتجارةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزيرالتجارة......................................



33 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 61 17 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1432 هـ هـ
13 نوفمبر  سنة   نوفمبر  سنة  2011 م م

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنــــــاويــــنالعنــــــاويــــن

02 - 31

03 - 33

02 - 36

02 - 44

03 - 44

04 - 44

05 - 44

06 - 44

09 - 44

10 - 44

12 - 44

13 - 44

78.786.000

78.786.000

19.692.000

19.692.000

103.662.000

103.662.000

202.140.000

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

810.000

810.000

202.950.000

202.950.000

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  
الفرع األولالفرع األول

اإلدارة اJركزيةاإلدارة اJركزية
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العمل اJوظفون - مرتبات العمل 
اإلدارة اJركزية - التعويضات واJنح اخملتلفة....................................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

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

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

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

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الرابعالقسم الرابع
النشاط االقتصادي - التشجيعات و التدخالتالنشاط االقتصادي - التشجيعات و التدخالت

مركز البحث في االقتصاد التطبيقي من أجل التنمية ......................
مركز البحث العلمي والتقني حول اJناطق اجلرداء ..........................
مركز البحث العلمي و التقني في تطوير اللغة العربية ....................
مــركـــز الـــبــحث الـــعـــلــمـي والــتـــقــنـي في األنــتـــروبـــولــوجـــيــا االجـــتـــمــاعـــيــة
والثقافية..................................................................................
مركز البحث العلمي والتقني في التحليل الفيزيائي والكميائي........
مركز البحث في البيوتكنولوجيا...................................................
مركز تنمية التكنولوجيات اJتقدمة ..............................................
مركز البحث في اإلعالم العلمي و التقني ........................................
مركز تطوير الطاقات اJتجددة ......................................................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول



17 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3461
13 نوفمبر  سنة   نوفمبر  سنة  2011 م م

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنــــــاويــــنالعنــــــاويــــن

02 - 31

03 - 33

02 - 31

42.678.000

42.678.000

10.674.000

10.674.000

53.352.000

53.352.000

53.352.000

256.302.000

45.289.000

45.289.000

الفرع الثانيالفرع الثاني
اJديرية العامة للبحث العلمي و التطوير التكنولوجياJديرية العامة للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العمل اJوظفون - مرتبات العمل 
اJـديريـة الـعامـة للـبحث الـعـلمي والـتطـويـر التـكنـولـوجي - التـعويـضات
واJنح اخملتلفة............................................................................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

اJـديــريــة الـعــامـة لــلـبــحث الــعـلــمي والـتــطـويــر الــتـكــنـولــوجي - الـضــمـان
االجتماعي.................................................................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
                             مجموع الفرع الثاني
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلميمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي.....

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العالقات مع البرJانوزارة العالقات مع البرJان

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اJركزية - التعويضات واJنح اخملتلفة....................................
مجموع القسم األول



35 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 61 17 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1432 هـ هـ
13 نوفمبر  سنة   نوفمبر  سنة  2011 م م

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنــــــاويــــنالعنــــــاويــــن

03 - 33

02 - 31

03 - 33

12 - 31

11.321.000

11.321.000

56.610.000

56.610.000

56.610.000

56.610.000

93.019.000

93.019.000

23.255.000

23.255.000

116.274.000

116.274.000

77.220.000

77.220.000

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اJركزية - الضمان االجتماعي...............................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير العالقات مع البرJانمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير العالقات مع البرJان...................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 XهنيJوزارة التكوين و التعليم ا XهنيJوزارة التكوين و التعليم ا
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اJصــــالح اJركــــــزيةاJصــــالح اJركــــــزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائــل اJصـــالحوسائــل اJصـــالح

القسم األولالقسم األول
اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اJركزية - التعويضات واJنح اخملتلفة....................................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

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

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اJصالح الالمركزية التابعة للدولةاJصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائـل اJصـالحوسائـل اJصـالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واJنح اخملتلفة..........
مجموع القسم األول



17 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3661
13 نوفمبر  سنة   نوفمبر  سنة  2011 م م

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنــــــاويــــنالعنــــــاويــــن

13 - 33

02 - 31

03 - 33

12 - 31

19.305.000

19.305.000

96.525.000

96.525.000

212.799.000

212.799.000

112.070.000

112.070.000

28.017.000

28.017.000

140.087.000

140.087.000

398.706.000

398.706.000

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي.....................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
..........XهنيJمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التكوين و التعليم اXهنيJمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التكوين و التعليم ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة السكن و العمران وزارة السكن و العمران 
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األول الفرع اجلزئي األول 
اJصالح اJركزية اJصالح اJركزية 
العنوان الثالث العنوان الثالث 
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األول القسم األول 

اJوظفون - مرتبات العمل اJوظفون - مرتبات العمل 
اإلدارة اJركزية - التعويضات واJنح اخملتلفة....................................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

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

الفرع اجلزئي الثاني الفرع اجلزئي الثاني 
اJصالح الالمركزية  التابعة للتعمير و البناءاJصالح الالمركزية  التابعة للتعمير و البناء

العنوان الثالث العنوان الثالث 
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العمل اJوظفون - مرتبات العمل 
اJـصــالح الالمـركــزيـة الــتـابـعــة لـلــتـعــمـيـر والــبـنــاء - الـتــعـويـضــات واJـنح
اخملتلفة......................................................................................
مجموع القسم األول



37 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 61 17 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1432 هـ هـ
13 نوفمبر  سنة   نوفمبر  سنة  2011 م م

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنــــــاويــــنالعنــــــاويــــن

13 - 33

12 - 31

13 - 33

02 - 31

99.676.000

99.676.000

498.382.000

498.382.000

486.706.000

486.706.000

121.676.000

121.676.000

608.382.000

608.382.000

1.246.851.000

1.246.851.000

78.163.000

78.163.000

القسم الثالث القسم الثالث 
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

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

الفرع اجلزئي الثالث الفرع اجلزئي الثالث 
اJصالح الالمركزية للسكن والتجهيزات العموميةاJصالح الالمركزية للسكن والتجهيزات العمومية

 العنوان الثالث  العنوان الثالث 
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العمل اJوظفون - مرتبات العمل 
اJــصـالـح الالمـركــزيـة لــلـســكن والــتـجــهـيــزات الــعـمــومـيــة - الـتــعـويــضـات
واJنح اخملتلفة............................................................................
مجموع القسم األول

القسم الثالث القسم الثالث 
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

اJــصـــالح الـالمــركـــزيــة  لـــلـــســكن والـــتـــجــهـــيـــزات الــعـــمــومـــيـــة - الــضـــمــان
االجتماعي.................................................................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة  لوزير السكن و العمرانمجموع االعتمادات اخملصصة  لوزير السكن و العمران.......................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العمل و التشغيل و الضمان االجتماعيوزارة العمل و التشغيل و الضمان االجتماعي

الفرع األولالفرع األول
اإلدارة اJركزية اإلدارة اJركزية 

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اJركزية - التعويضات واJنح اخملتلفة....................................
مجموع القسم األول



17 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3861
13 نوفمبر  سنة   نوفمبر  سنة  2011 م م

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنــــــاويــــنالعنــــــاويــــن

03 - 33

21 - 31

22 - 31

23 - 33

21 - 31

22 - 31

19.541.000

19.541.000

97.704.000

97.704.000

6.910.000

71.706.000

78.616.000

19.654.000

19.654.000

98.270.000

89.270.000

195.974.000

511.000

16.043.000

16.554.000

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاالجتماعية

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

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اJصالح الالمركزية للتشغيلاJصالح الالمركزية للتشغيل

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اJصالح الالمركزية للتشغيل - الراتب الرئيسي للنشاط..................

اJصالح الالمركزية للتشغيل - التعويضات واJنح اخملتلفة..................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

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

الفرع الثانيالفرع الثاني
اJفتشية العامة للعمل اJفتشية العامة للعمل 
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اJركزية للمفتشية العامة للعمل - الراتب الرئيسي للنشاط....
اإلدارة اJركزية للمفتشية العامة للعمل - التعويضات واJنح اخملتلفة...
مجموع القسم األول



39 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 61 17 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1432 هـ هـ
13 نوفمبر  سنة   نوفمبر  سنة  2011 م م

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنــــــاويــــنالعنــــــاويــــن

23 - 33

11 - 31

12 - 31

13 - 33

4.139.000

4.139.000

20.693.000

20.693.000

105.345.000

661.827.000

767.172.000

191.793.000

191.793.000

958.965.000

958.965.000

979.658.000

1.175.632.000

القسم الثالثالقسم الثالث

اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اJركزية للمفتشية العامة للعمل - الضمان االجتماعي.............

مجموع القسم الثالث

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني

اJصالح الالمركزية التابعة للدولةاJصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اJصالحوسائل اJصالح

القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل

اJصالح الالمركزية التابـعة للمفتشية العامة للعمل - الراتب الرئيسي
للنشاط.....................................................................................
اJـصـالح الالمـركــزيـة الـتـابـعـة لـلـمــفـتـشـيـة الـعـامـة لــلـعـمل - الـتـعـويـضـات
واJنح اخملتلفة ...........................................................................

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث

اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

اJــصــالـح الالمــركــزيــة الــتـــابــعــة لــلــمــفـــتــشــيــة الــعــامــة لـــلــعــمل - الــضــمــان
االجتماعي.................................................................................

مجموع القسم الثالث

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

مجموع الفرع الثاني

مــجـــمــوع االعــتــمــادات اخملــصــصـــة لــوزيــر الــعــمل و الــتـــشــغــيل مــجـــمــوع االعــتــمــادات اخملــصــصـــة لــوزيــر الــعــمل و الــتـــشــغــيل والــضــمــانوالــضــمــان
االجتماعي.................................................................................االجتماعي.................................................................................



17 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4061
13 نوفمبر  سنة   نوفمبر  سنة  2011 م م

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنــــــاويــــنالعنــــــاويــــن

02 - 31

03 - 33

12 - 31

13 - 33

76.028.000

76.028.000

19.007.000

19.007.000

95.035.000

95.035.000

75.066.000

75.066.000

18.767.000

18.767.000

93.833.000

93.833.000

188.868.000

188.868.000

وزارة الصحة والسكان و إصالح اJستشفياتوزارة الصحة والسكان و إصالح اJستشفيات
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اJصالح اJركزية اJصالح اJركزية 
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اJركزية - التعويضات واJنح اخملتلفة....................................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

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

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اJصالح الالمركزية التابعة للدولة اJصالح الالمركزية التابعة للدولة 

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واJنح اخملتلفة..........
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي.....................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مـــجــــمـــوع االعــــتـــمــــادات اخملـــصـــصــــة لـــوزيــــر الـــصـــحــــة والـــســــكـــان وإصالحمـــجــــمـــوع االعــــتـــمــــادات اخملـــصـــصــــة لـــوزيــــر الـــصـــحــــة والـــســــكـــان وإصالح
اJستشفيات..............................................................................اJستشفيات..............................................................................



41 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 61 17 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1432 هـ هـ
13 نوفمبر  سنة   نوفمبر  سنة  2011 م م

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنــــــاويــــنالعنــــــاويــــن

02 - 31

03 - 33

01 - 36

02 - 36

12 - 31

104.425.000

104.425.000

26.106.000

26.106.000

1.747.000

6.505.000

8.252.000

138.783.000

138.783.000

283.350.000

283.350.000

وزارة السياحة والصناعة التقليديةوزارة السياحة والصناعة التقليدية
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اJركزية - التعويضات واJنح اخملتلفة....................................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

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

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

اإلدارة اJركزية - إعانة للديوان الوطني للسياحة..............................
اإلدارة اJركزية - إعانة للمدرسة الوطنية العليا للسياحة..................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثاني الفرع اجلزئي الثاني 
اJصالح الالمركزية  للدولةاJصالح الالمركزية  للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اJصالح الالمركزية  للدولة - التعويضات و اJنح اخملتلفة...................
مجموع القسم األول



17 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4261
13 نوفمبر  سنة   نوفمبر  سنة  2011 م م

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنــــــاويــــنالعنــــــاويــــن

13 - 33

02 - 31

03 - 33

12 - 31

70.837.000

70.837.000

354.187.000

354.187.000

492.970.000

492.970.000

75.784.000

75.784.000

18.946.000

18.946.000

94.730.000

94.730.000

65.730.000

65.730.000

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

اJصالح الالمركزية  للدولة - الضمان االجتماعي...............................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير السياحة و الصناعة التقليديةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير السياحة و الصناعة التقليدية......

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة
الفرع األول الفرع األول 
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األول الفرع اجلزئي األول 
 اJصالح اJركزية اJصالح اJركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
 وسائل اJصالح وسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اJركزية - التعويضات واJنح اخملتلقة....................................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

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

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اJصالح الالمركزية التابعة للدولةاJصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واJنح   اخملتلفة........
مجموع القسم اآلول



43 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 61 17 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1432 هـ هـ
13 نوفمبر  سنة   نوفمبر  سنة  2011 م م

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنــــــاويــــنالعنــــــاويــــن

13 - 33

02 - 31

03 - 33

22 - 31

16.432.000

16.432.000

82.162.000

82.162.000

176.892.000

176.892.000

291.652.000

291.652.000

72.913.000

72.913.000

364.565.000

364.565.000

219.446.000

219.446.000

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون- التكاليف االجتماعيةاJوظفون- التكاليف االجتماعية

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الصناعة واJؤسسات الصغيرة و اJتوسطة و ترقية االستثماروزارة الصناعة واJؤسسات الصغيرة و اJتوسطة و ترقية االستثمار
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اJركزية - التعويضات واJنح اخملتلفة....................................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

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

الفرع اجلزئي الثالث الفرع اجلزئي الثالث 
اJصالح الالمركزية التابعة للدولة (وزارة اJؤسسات الصغيرةاJصالح الالمركزية التابعة للدولة (وزارة اJؤسسات الصغيرة

واJتوسطة والصناعة التقليدية -  سابقا)واJتوسطة والصناعة التقليدية -  سابقا)
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات و اJنح اخملتلفة.........
مجموع القسم األول



17 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4461
13 نوفمبر  سنة   نوفمبر  سنة  2011 م م

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنــــــاويــــنالعنــــــاويــــن

23 - 33

02 - 31

03 - 33

12 - 31

54.861.000

54.861.000

274.307.000

274.307.000

638.872.000

638.872.000

55.711.000

55.711.000

13.928.000

13.928.000

69.639.000

69.639.000

79.951.000

79.951.000

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي.....................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع األول
مـجـمـوع االعـتـمـادات اخملـصـصــة لـوزيـر الـصـنـاعـة واJـؤسـسـات الـصـغـيـرةمـجـمـوع االعـتـمـادات اخملـصـصــة لـوزيـر الـصـنـاعـة واJـؤسـسـات الـصـغـيـرة
واJتوسطة و ترقية االستثماراJتوسطة و ترقية االستثمار.....................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم و االتصال وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم و االتصال 
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالح وسائل اJصالح 
القسم األولالقسم األول

 اJوظفون - مرتبات العمل  اJوظفون - مرتبات العمل 
اإلدارة اJركزية - التعويضات واJنح اخملتلفة....................................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

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

 الفرع اجلزئي الثاني الفرع اجلزئي الثاني
اJصالح الالمركزية التابعة للدولةاJصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون- مرتبات العمل اJوظفون- مرتبات العمل 
اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واJنح اخملتلفة..........
مجموع القسم األول



45 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 61 17 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1432 هـ هـ
13 نوفمبر  سنة   نوفمبر  سنة  2011 م م

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنــــــاويــــنالعنــــــاويــــن

13 - 33

02 - 31

03 - 33

05 - 36

06 - 36

08 - 36

19.989.000

19.989.000

99.940.000

99.940.000

169.579.000

169.579.000

105.268.000

105.268.000

26.316.000

26.316.000

8.465.000

2.495.000

674.000

11.634.000

143.218.000

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي.....................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
 مــجــمـوع االعــتـمــادات اخملــصـصــة لـوزيــر الــبـريــد وتـكــنــولـوجــيـات اإلعالم مــجــمـوع االعــتـمــادات اخملــصـصــة لـوزيــر الــبـريــد وتـكــنــولـوجــيـات اإلعالم
واالتــصــالواالتــصــال..................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الصيد البحري و اJوارد الصيديةوزارة الصيد البحري و اJوارد الصيدية
الفرع األول الفرع األول 
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اJركزية - التعويضات و اJنح اخملتلفة...................................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

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

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانات Jدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية اJائيات.........
إعانة للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية اJائيات..............
إعانة للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية اJائيات بالقـل........
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث



17 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4661
13 نوفمبر  سنة   نوفمبر  سنة  2011 م م

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنــــــاويــــنالعنــــــاويــــن

03 - 44

12 - 31

13 - 33

02 - 31

2.630.000

2.630.000

2.630.000

145.848.000

273.027.000

273.027.000

 68.256.000

68.256.000

341.283.000

341.283.000

487.131.000

487.131.000

70.146.000

70.146.000

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

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

مساهمـة للمركـز الوطني للـبحث والتنـمية في الصـيد البحـري وتربية
اJائيات....................................................................................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اJصالح الالمركزية التابعة للدولة اJصالح الالمركزية التابعة للدولة 

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واJنح  اخملتلفة.........

مجموع القسم األول 
القسم الثالثالقسم الثالث

اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية
اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي.....................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الصيد البحري واJوارد الصيديةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الصيد البحري واJوارد الصيدية..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة االتصـــــــالوزارة االتصـــــــال

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث

وســـائـــل الــمصالـــحوســـائـــل الــمصالـــح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مـــرتبات العمـــلاJوظفون - مـــرتبات العمـــل
اإلدارة اJركزية - التعويضات واJنح اخملتلفة....................................
مجموع القسم األول



47 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 61 17 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1432 هـ هـ
13 نوفمبر  سنة   نوفمبر  سنة  2011 م م

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنــــــاويــــنالعنــــــاويــــن

03 - 3317.537.000

17.537.000

87.683.000

87.683.000

87.683.000

87.683.000

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - الـتـكاليف االجتماعيةاJوظفون - الـتـكاليف االجتماعية

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

مــرســوم تــنــفــيــذي رقممــرســوم تــنــفــيــذي رقم 11 -  - 375 مــؤر مــؤرّخ في خ في 16 ذي احلــج ذي احلــجّــةــة
يـــحــدد  sيـــحــدد s2011 ــوافق 12 نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة  نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــةJــوافق  اJ1432 ا عــام عــام 
شـــروط وكـــيـــفـــيـــات دفع أتـــعـــاب احملـــامي اJـــعـــX فيشـــروط وكـــيـــفـــيـــات دفع أتـــعـــاب احملـــامي اJـــعـــX في

إطار اJساعدة القضائية.إطار اJساعدة القضائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sحافظ األختام sبناء على تقرير وزير العدل -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورs ال ســـيّـــمـــا اJـــادتــان 3-85
 sو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 98 - 01 اJـؤرّخ
في 4 صـفر عام 1419 اJوافق 30 مايـو سنة 1998 واJـتعلق
بــاخـتــصـاصــات مـجــلس الـدولــة وتـنــظـيـمـه وعـمـلـهs اJـعـدّل

sتمّمJوا
- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 05 - 11 اJـؤرّخ
في 10 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1426 اJـوافق 17 يـولـيـو سـنـة

sتعلق بالتنظيم القضائيJ2005 وا

- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 11 - 12 اJـؤرّخ
في 24 شـــعـــبـــان عــام 1432 اJــوافق 26 يــولـــيـــو ســـنــة 2011
sالذي يحدد تنظيم احملكمة العليا وعملها واختصاصاتها

- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 66 - 155 اJــــــؤرّخ في 18
صــفــر عـام 1386 اJــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واJــتــضـمن

sتمّمJعدّل واJا sقانون اإلجراءات اجلزائية
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 71 - 57 اJــــــــؤرّخ في 14
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1391 اJــوافق 5 غـــشت ســـنـــة 1971
واJـتـعـلق بـاJـسـاعـدة الـقـضـائـيـةs اJـعـدّل واJـتـمّمs ال سـيـمـا

sادة 29 مكرر منهJا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 21 اJــؤرّخ في 24
مــحــرّم عــام 1411 اJــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واJــتــعــلق

sتمّمJعدّل واJا sباحملاسبة العمومية

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 04 اJــؤرّخ في 22
جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1411 اJــوافق 8 يــنـــايــر ســـنــة 1991

sتضمن تنظيم مهنة احملاماةJوا
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 98 - 02 اJــــؤرّخ في 4
صـــفـــر عـــام 1419 اJــــوافق 30 مـــايـــو ســـنـــة 1998 واJـــتـــعـــلق

sباحملاكم اإلدارية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 09 اJــؤرّخ في 18
صـفـر عام 1429 اJـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واJـتـضمن

 sدنية واإلداريةJقانون اإلجراءات ا
- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اJـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 01 - 244
اJـــــؤرّخ في 14 جـــــمــــــادى الـــــثـــــانــــــيـــــة عـــــام 1422 اJـــــوافق 2
سبـتمبر سنة 2001 الذي يحدد مـبلغ اJكافـأة اJالية التي
يـتـقـاضـاها احملـامي اJـكـلف بـاJـسـاعدة الـقـضـائـيـة وشروط

 sوكيفيات منحها
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJــاداJــادّة األولى : ة األولى : تــطــبــيــقــا ألحــكــام اJــادة 29 مــكــرر من
األمــــــــــر رقـم 71 - 57 اJــــــــــؤرّخ فـي 5 غــــــــــشـت ســــــــــنـــــــــة 1971
واJـتـعـلـق بـاJـسـاعـدة الـقـضـائــيـةs يـهـدف هـذا اJـرسـوم إلى
حتــديــد شــروط وكــيـفــيــات دفع أتــعــاب احملــامي اJــعــX في

إطار اJساعدة القضائية. 

اJاداJادّة ة 2 : : يـتقـاضى  احملامي اJعـX في إطار اJـساعدة
الـقضـائيـة أتعـابا حـسب طبـيعـة النـزاع واجلهـة القـضائـية

اخملتصة.



17 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4861
13 نوفمبر  سنة   نوفمبر  سنة  2011 م م

حتـدد األتــعـاب اJــنـصــوص عـلــيـهــا في الـفــقـرة األولى
من هذه اJادة  في ملحق هذا اJرسوم.

اJاداJادّة ة 3 : : تضـاعف األتعـاب اJنـصوص عـليـها في هذا
اJرسومs إذا تنـقل احملامي على مـسافة تساوي 300 كلم أو

تزيد عنها من مقر اجلهة القضائية اخملتصة. 

اJاداJادّة ة 4 : : تخفض أتعاب احملامي اJنصوص عليها في
هـذا اJــرسـوم بـنـسـبـة s%30 إذا تـعـلـق األمـر �ـجـمـوعـة من

القضايا تعالج مسائل متشابهة.

يـقــصـد بـاJـسـائل اJـتــشـابـهـة الـقـضــايـا الـتي تـتـنـاول
نزاعات ذات نفس الوقائع واإلدعاءات والطلبات.

اJـــــاداJـــــادّة ة 5 : : إذا ¦ اســــــتـــــخـالف احملـــــامـي أثــــــنـــــاء ســــــيـــــر
Xاحملامي Xتقسم األتعـاب ب sألعذار مشـروعة sاالجراءات

(2) حسب مساهمة كل منهما.

وفي حـــالـــة عـــدم االتــــفـــاقs يـــحـــدد الـــنـــقـــيب اجلـــهـــوي
للمحامsX أتعاب كل واحد منهما.

إذا كــان احملــامــيـان ال يــنــتــمــيــان إلى نــفـس اJــنــظــمـة
XعـنـيـتJا Xاجلـهـويـتـ XنـظـمـتJيـتولى نـقـيـبـا ا sاجلـهـويـة

حتديد أتعاب كل منهما بصفة مشتركة.

اJاداJادّة ة 6 : : تـتولى اJنظـمات اجلهـوية للمـحامX إعداد
قــائـمــة احملــامـX اJــعــيـنــX في إطــار اJـســاعـدة الــقــضـائــيـة
وتــبـلـغــهـا دوريـا إلى الــنـيـابــة الـعـامــة أو مـحـافــظـة الـدولـة

اخملتصة إقليميا للتأشير عليها.

تتضمن القائمة البيانات اآلتية :
sXهنية للمحامJاسم ولقب ومقر اإلقامة ا -

sفيها XعينJعدد ونوع القضايا ا -
- عدد القضايا التي تعالج مسائل متشابهة.

اJـاداJـادّة ة 7 : : تـرفق الــقــائــمـة اJــذكــورة في اJـادة 6 أعاله
بالوثائق اآلتية :

- نـــســــخـــة من األحــــكـــام أو الـــقــــرارات الـــصـــادرة في
sالقضايا التي عينوا فيها

- نسخة مسـجلة من عريضة الطعن بالنقض أو من
مــذكــرة الــرد إذا تـعــلـق األمـر بــاJــســاعــدة الــقــضــائــيــة أمـام

sاحملكمة العليا
- مـا يـثــبت تـنــقل احملـامي عــلى مـسـافــة تـسـاوي 300

كلم أو تزيد عنها من مقر اجلهة القضائية اخملتصة.

اJـاداJـادّة ة 8 : : يــتـولى اآلمـر بـالــصـرف لـلـجـهــة الـقـضـائـيـة
اJعنية دفع األتعاب اJستحقة للمحامي.

اJـاداJـادّة ة 9 : : تـقـتـطع األتـعـاب اJـنـصـوص عـلـيـهـا في هـذا
اJرسوم من ميزانية تسيير وزارة العدل.

اJـاداJـادّة ة 10 : : تــلــغــى أحـــكـــام اJـرسـوم الـتــنـفـيـذي رقم
01 - 244 اJـؤرّخ في 14 جـمـادى الثـانيـة عام 1422 اJـوافق

2 سـبـتـمـبـر سـنة 2001 الــذي يـحــدد مـبـلغ اJـكـافـأة اJـالـيـة
الــتي يــتــقـاضــاهــا احملــامي اJــكــلف بــاJــســاعــدة الــقــضــائــيـة

وشروط وكيفيات منحها.

اJاداJادّة ة 11 :  : ينشر هـذا اJرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في 16 ذي احلـجّةعام 1432 اJوافق 12
نوفمبر سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

اJلحقاJلحق

قيمة األتعابقيمة األتعاباجلهة القضائيةاجلهة القضائيةطبيعة النزاعطبيعة النزاع

قضايا مدنية
قضايا عقارية

قضايا األحوال الشخصية
قضايا جتارية وبحرية

قضايا استعجالية
قضايا اجتماعية

قضايا اجلنح
قضايا اخملالفات
قضايا األحداث

اإلجراءات الوالئية والتحفظية

احملكمة

10.000 دج

12.000 دج

10.000 دج

12.000 دج

9.000 دج

10.000 دج

12.000 دج

7.000 دج

11.000 دج

6.000 دج
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اJلحق (اJلحق)اJلحق (اJلحق)

قيمة األتعابقيمة األتعاباجلهة القضائيةاجلهة القضائيةطبيعة النزاعطبيعة النزاع

قضايا إدارية
قضايا مدنية
قضايا عقارية

قضايا األحوال الشخصية
قضايا جتارية وبحرية

قضايا استعجالية
قضايا اجتماعية
قضايا جزائية
قضايا األحداث
قضايا جنائية

قضايا احملكمة العليا
قضايا مجلس الدولة

قضايا محكمة التنازع

احملكمة اإلدارية

اجمللس القضائي

محكمة اجلنايات
احملكمة العليا
مجلس الدولة
محكمة التنازع

14.000 دج

12.000 دج

14.000 دج

12.000 دج

14.000 دج

10.000 دج

11.000 دج

14.000 دج

12.000 دج

25.000 دج

25.000 دج

25.000 دج

25.000 دج

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـــــرســــوم رئــــاسـيمـــــرســــوم رئــــاسـيّ مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 25  ذي الـــــقــــعـــــدة عـــــام   ذي الـــــقــــعـــــدة عـــــام 1432
23  أكــتـــوبـــر ســـنــة   أكــتـــوبـــر ســـنــة s2011 يــتـــضـــمs يــتـــضـــمّن إنـــهــاءن إنـــهــاء اJــوافق اJــوافق 
مـــهــــام مــديـــــر األشـــغــــــال الــعـــمـــومـــــيــة فـي واليــــةمـــهــــام مــديـــــر األشـــغــــــال الــعـــمـــومـــــيــة فـي واليــــة

سـوق أهـراس.سـوق أهـراس.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 25 ذي الـــقـــعــدة
عام 1432 اJوافق 23 أكتوبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد
الـطـــاهــــر وذانs بـصـفــتــه مـديـــرا لـألشـغـــال الـعــمـومـــيـة

في والية سوق أهراسs لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 25 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1432
اJوافق اJوافق 23  أكتوبر سنة   أكتوبر سنة s2011 يتضمs يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام

مدير الثقافة في والية خنشلة.مدير الثقافة في والية خنشلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

بــــمــــوجـــب مـــــرســـــوم رئــــــاســيّ مـــــــؤرّخ فــــي 25
ذي الــــــــقـــــــعــــــــدة عــــــــام 1432 اJـــــــوافــق 23 أكـــــــتــــــــوبـــــــــر

sســــنــــة 2011 تـــنـــهــى مـــهــــام الــــســـّـيـــــد خالف ريـغي
بـــصـــفــته مـــديــرا لــلـــثــقــافـــة في واليــة خـــنــشــلـــةs لــتــكـــلــيــفه

بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 25 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1432
اJوافق اJوافق 23  أكتوبر سنة   أكتوبر سنة s2011 يتضمs يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام
بـــجــامــعــة األمـــيــر عــبــد الـــقــادر لــلــعـــلــوم اإلسالمــيــةبـــجــامــعــة األمـــيــر عــبــد الـــقــادر لــلــعـــلــوم اإلسالمــيــة

بقسنطينـة.بقسنطينـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 25 ذي الـــقـــعــدة
عــــام 1432 اJــــوافق 23 أكــــتــــوبـــر ســــنـــة 2011 تــــنــــهى مــــهـــام
الــسّــيــدين اآلتي اســمــاهــمــا بــجــامـعــة األمــيــر عــبــد الــقـادر
لــلــعــلــوم اإلسـالمــيــة بــقــســنــطــيــنــةs لــتــكــلــيف كــل مــنــهــمــا

بوظيفــة أخـرى :
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- عـبــد الــله بــوجاللs بــصــفــته عــمــيـدا لــكــلــيــة أصـول
sالدين والشريعة واحلضارة اإلسالمية

- إســـمــاعــيل ســامــعيs بــصــفـــته نــائب مــديــر مــكــلّــفــا
بالتكوين العالي والتكوين اJتواصل والشهادات.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــراســيـم رئــاســـيمـــراســيـم رئــاســـيّـــة مـــؤرـــة مـــؤرّخــة في خــة في 25 ذي الـــقـــعـــدة عــام  ذي الـــقـــعـــدة عــام 1432
اJوافق اJوافق 23  أكتوبر سنة   أكتوبر سنة s2011 تتضمs تتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام
رؤســـــاء دراســـــات بــــوزارة الـــــصرؤســـــاء دراســـــات بــــوزارة الـــــصّـــــنــــاعـــــة وتــــرقـــــيــــةـــــنــــاعـــــة وتــــرقـــــيــــة

االستثمارات - سابقا.االستثمارات - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 25 ذي الـــقـــعــدة
عام 1432 اJوافق 23 أكتوبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد
دحـــمـــــان بـــوعــــويــــنـهs بـــصــــفـــتـــه رئــــيـــســـــا لــــلـــدّراســــــات
بــاJــكــتب الــوزاري لألمن الــداخــلي فـي اJــؤســســة بـوزارة
الـــصّــنــاعــة وتـــرقــيــة االســتـــثــمــارات - ســابـــقــاs لــتــكـــلــيــفـه

بوظيفــة أخــرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 25 ذي الـــقـــعــدة
عام 1432 اJوافق 23 أكتوبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد
مـــحــمـــد مـــكــــاتـيs بــصـــفـــتــه رئـــيــســـــا لـــلــدّراســـــات لــــدى
اJـــكـــتب الـــوزاري لألمن الـــداخـــلي في اJـــؤســـســـة بــوزارة
الـــصّــنــاعــة وتـــرقــيــة االســتـــثــمــارات - ســابـــقــاs لــتــكـــلــيــفـه

بوظيفــة أخــرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 25 ذي الـــقـــعــدة
عام 1432 اJوافق 23 أكتوبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد
رشـــيــد جالليs بــصـفــتـه رئــيـســا لــلـدّراســـات لــدى رئـيس
قــسم الـــتــنــمـــيــة الــفـــضــائــيـــة بــوزارة الــصّـــنــاعــة وتـــرقــيــة

االستثمارات - سابقاs لتكليفه بوظيفة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 25 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1432
Xن تــعــيـXيــتــضــمّن تــعــيـ sيــتــضــم s2011 ــوافق 23  أكـــتــوبــر ســنــة   أكـــتــوبــر ســنــةJــوافق اJا

نائب مدير بوزارة الفالحة والتنمية الريفية.نائب مدير بوزارة الفالحة والتنمية الريفية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 25 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1432 اJــوافق 23 أكــتـــوبــر ســـنــة 2011 يــعـــيّن الـــسّــيــد
زيــن الــــــــدين يـــــــحــــــــيـــــــاويs نـــــــائـب مـــــــديـــــــر لـــــــلـــــــدّراســـــــات
االقـــــتــــصـــــاديــــــة واالســــتـــــقــــبــــالــــــــيــــة بـــــــوزارة الـــــفالحـــــــة

والتنمـية الريفــية.

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 25 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1432
Xن تــعــيـXيــتــضــمّن تــعــيـ sيــتــضــم s2011 ــوافق 23  أكـــتــوبــر ســنــة   أكـــتــوبــر ســنــةJــوافق اJا

.Xمديرين لألشغال العمومية في واليت.Xمديرين لألشغال العمومية في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 25 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1432 اJــوافق 23 أكــتـــوبــر ســـنــة 2011 تـــعـــيّن اآلنـــســة
والــسّـيـد اآلتي اســمـاهــمـا مـديــرين لألشـغــــال الـعـمــومـــيـة

: Xاآلتيت Xفي الواليت
sفي والية سكيكدة sالطاهر وذان -

- صليحة عقابs في والية سوق أهراس.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 25 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1432
Xن تــعــيـXيــتــضــمّن تــعــيـ sيــتــضــم s2011 ــوافق 23  أكـــتــوبــر ســنــة   أكـــتــوبــر ســنــةJــوافق اJا
مـــديــــرة اJــــدرســــة الـــوطــــنــــيــــة حلـــفـظ اJـــمــــتــــلــــكــــاتمـــديــــرة اJــــدرســــة الـــوطــــنــــيــــة حلـــفـظ اJـــمــــتــــلــــكــــات

الثقـافـية وترميمها.الثقـافـية وترميمها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 25 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1432 اJــوافق 23 أكــتـــوبــر ســـنــة 2011 تـــعـــيّن اآلنـــســة
ســـــامــــيــــة شـــرقـيs مــــديـــرة لــــلــــمــــدرســـة الــــوطــــنــــيـــة حلــــفظ

اJمتلكات الثقافية وترميمها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 25 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1432
Xن تــعــيـXيــتــضــمّن تــعــيـ sيــتــضــم s2011 ــوافق 23  أكـــتــوبــر ســنــة   أكـــتــوبــر ســنــةJــوافق اJا

مدير الثقـافة في والية بجاية.مدير الثقـافة في والية بجاية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 25 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1432 اJــوافق 23 أكــتـــوبــر ســـنــة 2011 يــعـــيّن الـــســيــد

خالف ريغيs مديرا للثقافة في والية بجاية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 25 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1432
XـعـيXيـتضـمّـن الـتـن الـتّـعـي sيـتضـم s2011 ـوافق 23  أكـتـوبـر سـنـة   أكـتـوبـر سـنـةJـوافق اJا
بـــجــامــعــة األمـــيــر عــبــد الـــقــادر لــلــعـــلــوم اإلسالمــيــةبـــجــامــعــة األمـــيــر عــبــد الـــقــادر لــلــعـــلــوم اإلسالمــيــة

بقسنطينـة.بقسنطينـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 25 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1432 اJــوافق 23 أكــتـــوبــر ســـنــة 2011 يـــعـــيّن الـــسّــادة
اآلتـــيــة أســمـــاؤهم بــجـــامــعـــة األمــيــر عـــبــد الـــقــادر لــلـــعــلــوم

اإلسالمية بقسنطينة :
sعميدا لكلية أصول الدين sعبد الله بوجالل -

- إســـــمــــاعــــــيل ســــــامـــــعيs عـــــمــــيـــــدا لــــكـــــلــــيـــــة اآلداب
sواحلضـارة اإلسالمـية
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- عـبـد القـادر بـخوشs نـائب مـدير مـكـلّفـا بالـتـكوين
العـالي في الطــورين األول والـثاني والـتـكوين اJـتواصل

والشهادات وكذا التكوين العالي في التـدرج.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 25 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1432
Xن تــعــيـXيــتــضــمّن تــعــيـ sيــتــضــم s2011 ــوافق 23  أكـــتــوبــر ســنــة   أكـــتــوبــر ســنــةJــوافق اJا
مــديــري دراســات بــوزارة الـــصمــديــري دراســات بــوزارة الـــصّــنــاعــة واJــؤســســاتــنــاعــة واJــؤســســات

الصغيرة واJتوسطة وترقية االستثمار.الصغيرة واJتوسطة وترقية االستثمار.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 25 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1432 اJـوافق 23 أكـتـوبــر سـنـة 2011 يـعـيّن الــسّـيـدان
اآلتي اســــمــــاهـــمــــا مــــديــــري دراســــات بـــوزارة الــــصّــــنــــاعـــة

واJؤسسات الصغيرة واJتوسطة وترقية االستثمار :
sمدير دراسات بقسم التعاون sرشيد عوان -

- رشـــيـــد جـالليs مـــديــــر دراســـات بـــقـــسـم اJـــشـــاريع
الكبرى واالستثمارات اJباشرة األجنبية.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسومـان رئاسيمرسومـان رئاسيّـان مؤرـان مؤرّخان في خان في 25 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1432
Xـنـان تـعـيXيتـضـمّـنـان تـعـي sيتـضـم s2011 ـوافق 23  أكـتـوبـر سـنة   أكـتـوبـر سـنةJـوافق اJا
رؤســاء دراســـات بــوزارة الــصرؤســاء دراســـات بــوزارة الــصّـــنــاعــة واJـــؤســســاتـــنــاعــة واJـــؤســســات

الصالصّغيرة واJتوسطة وترقية االستثمار.غيرة واJتوسطة وترقية االستثمار.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 25 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1432 اJـوافق 23 أكـتـوبــر سـنـة 2011 يـعـيّن الــسّـيـدان

اآلتي اسماهمـا رئيسي دراسات بـاJكتب الوزاري لألمن
الـــداخــلي فـي اJــؤســـســة بـــوزارة الــصّـــنــاعـــة واJــؤســـســات

الصغيرة واJتوسطة وترقية االستثمار :

sدحمان بوعوينه -

- عثمان عبيد اJدعو ربدي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 25 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1432 اJــوافق 23 أكــتـــوبــر ســـنــة 2011 يــعـــيّن الـــســيــد
مـــحـــمـــد مـــكــــاتيs رئـــيـــســـا لـــلـــدراســــات لـــدى رئـــيس قـــسم
اJــشــاريع الـــكــبــرى واالســتــثــمــارات اJــبــاشــرة األجــنــبــيــة
بــوزارة الــصّــنــاعـــة واJــؤســســات الــصــغـــيــرة واJــتــوســطــة

وترقية االستثمار.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 25 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1432
Xن تــعــيـXيــتــضــمّن تــعــيـ sيــتــضــم s2011 ــوافق 23  أكـــتــوبــر ســنــة   أكـــتــوبــر ســنــةJــوافق اJا
مــديـــر الـــشــبـــاك الــوحـــيـــد غــيـــر اJــركـــزي لـــلــوكـــالــةمــديـــر الـــشــبـــاك الــوحـــيـــد غــيـــر اJــركـــزي لـــلــوكـــالــة

الوطنية لتطوير االستثمار بالوادي.الوطنية لتطوير االستثمار بالوادي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 25 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1432 اJــوافق 23 أكــتـــوبــر ســـنــة 2011 يــعـــيّن الـــســيــد
إبراهـيم بسـريانـيs مديـرا للـشبـاك الوحـيد غـير اJـركزي

للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار بالوادي.

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة ا;اليةوزارة ا;الية

قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 20 جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1432 اJــوافق  اJــوافق 24
أبــريل سـنـة أبــريل سـنـة s  s2011  يـتـضـمن تمن تـعـيـX أعX أعـضاء مضاء مـجـلسلس

إدارة اJعهد العالي للتسيير والتخطيط.إدارة اJعهد العالي للتسيير والتخطيط.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرخ في 20 جـمـادى األولى عام 1432
اJوافق 24 أبريل سنة 2011 يعsX تـطبيقا ألحكام اJادة 8
من اJـرسوم رقم 84 - 293 اJؤرّخ في 11 مـحرّم عام 1405
اJــوافق 6 أكـــتــوبــر ســنــة 1984 واJـــتــضــمن إنـــشــاء اJــعــهــد
sالـعـالي لـلـتـسـييـر والـتـخـطـيط وحتـديـد قـانونـه األساسي
اJـعــدّل واJـتــمّمs أعـضــاء في مـجــلس إدارة اJــعـهـد الــعـالي
sدة (3) سـنـوات قـابلـة لـلـتـجـديدJ لـلـتسـيـيـر والـتـخـطـيط

السيدة والسادة :

sرئيسـا sاليةJثـال لـوزيـر ا� sرشيد قشتولي -

- هارون علميs �ـثـال لـوزيـر الداخلـية واجلماعات
sعضوا sاحمللية

- جـمــال بـوخـزاطــةs �ـثــال لــوزيــر الــتـعــلـيم الــعـالي
sعضوا sوالبحث العلمي

- صــــالح الـــدين دحـــمـــونs �ـــثــال لــــوزيــــر الـــتـــكـــوين
sعضوا sXهنيJوالتعليم ا

- عـــــــز الــــــدين بـــــــلــــــقــــــاسـم نــــــاصــــــرs �ــــــثــال لـــــــوزيـــــــر
sعضوا sاالستشراف واإلحصائيات

- زهـرة زيـبـرةs �ـثــلـة لـلـمـديـريـة الـعـامـة لـلـوظـيـفـة
sعضوة sالعمومية



17 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 5261
13 نوفمبر  سنة   نوفمبر  سنة  2011 م م

sـــالــيــةJمـن وزيــر ا Xخـــبــيـــر مــعــ sفـــرحــات ايـــكــان -
sعضوا

sـالـيـةJمن وزيـر ا Xخـبـيــر مـعـ sعـز الـدين مـوسى -
عضوا.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 20 جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1432 اJــوافق  اJــوافق 24
أبــريل سـنـة أبــريل سـنـة s  s2011  يــــتـضـمن تمن تـعــــيـX أعX أعـضـاء اجملاء اجملـلسلس
الالــــعـلـمي والمي والـبــــيـداغداغـوجي لوجي لــــلـمـعـهـد الد الــــعـالي لالي لـلــــتـسـيـيـر

والتخطيط.والتخطيط.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرخ في 20 جـمـادى األولى عام 1432
اJـوافق 24 أبـريل سـنة 2011 يـعـsX تـطبـيـقـا ألحـكـام اJادة
16 مــــــكــــــرّر 1 مـن اJـــــرســــــوم رقم 84 - 293 اJــــــؤرّخ في 11

مـحـرّم عام 1405 اJـوافق 6 أكـتـوبـر سـنة 1984 واJـتـضمن
إنشاء اJعهد العـالي للتسيير والتخطيط وحتديد قانونه
األســـاسيs اJــعـــدّل واJـــتــمّـمs أعــضـــاء في اجملـــلس الـــعـــلــمي
والـبيداغـوجي للمـعهـد العالي لـلتسـييـر والتخـطيط Jدة

(3) سنوات قابلة للتجديدs السادة :

sرئيسـا للمجلس sمحمد أمالو -

Xمــســؤول عـن الــتـــعــلــيـم وحتــســ sمـــحــمـــد زيــنـــات -
sعضوا sستوىJا

sمــســـؤول عن الـــدراســـات والـــبــحث s©رشـــيـــد غـــر -
sعضوا

sعضوا sأستاذ دائم sلوصيف عميروش -

sعضوا sأستاذ دائم sمختار بن عبد اللطيف -

sعضوا sأستاذ مؤقت sسعيد محمود -

- مولود ديدانs �ثل وزير اJاليةs عضوا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 12  شـعــبـان عـام   شـعــبـان عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 14 يــولـيـو يــولـيـو
ســنــة ســنــة s2011 يـتــضــم يـتــضــمّن تــعـيــX �ــثـلـي وزيـر اJــالــين تــعـيــX �ــثـلـي وزيـر اJــالــيّـةـة
لـدى اجملـالس الـوطنـيـة لـلـمصـف الوطـني لـلـخـبراءلـدى اجملـالس الـوطنـيـة لـلـمصـف الوطـني لـلـخـبراء
احملـاســبـX والـغـرفــة الـوطـنــيـة حملـافـظـي احلـسـابـاتاحملـاســبـX والـغـرفــة الـوطـنــيـة حملـافـظـي احلـسـابـات

واJنظمة الوطنية للمحاسبX اJعتمدين.واJنظمة الوطنية للمحاسبX اJعتمدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قــــــرار مــــــؤرّخ في 12 شـــــــعــــــبــــــان عــــــام 1432
اJـوافق 14 يـولـيـو سـنـة s 2011 تـعـيّن الـســيّـدة والـسّـيـدان
اآلتــيــة أســـمــاؤهمs تــطــبـــيــقــا ألحــكــام اJــادّة 2 مـن اJــرسـوم
الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقم 11- 29 اJــــؤرّخ في 22 صــــفــــر عـــام 1432

اJــوافق 27 يــنـــايــر ســـنــة 2011 الـــذي يــحـــدّد رتـــبــة �ـــثــلي
الـوزيـر اJـكـلّـف بـاJـالـيّـة لــدى اجملـالس الـوطـنــيـة لـلـمـصف
الـوطـني لـلـخـبـراء احملـاسـبـX والـغـرفـة الـوطـنـيـة حملـافـظي
احلــسـابـات واJــنـظــمـة الـوطــنـيـة لــلـمــحـاسـبــX اJـعــتـمـدين
وصالحياتهمs �ثلX للوزير اJكلّف باJاليّة Jدة ثالث (3)

سنوات لدى اجملالس الوطنية اآلتية :

- الـسّـيـدة زاهـد سـمـيــرةs اJـولـودة سـواكs بـصـفـتـهـا
�ــثــلـة عـن وزيــر اJــالـيّــةs لــدى اجملــلس الــوطــنـي لـلــمــصف

sXالوطني للخبراء احملاسب

- الـــسّــــيـــد عـــيــــدر كـــمـــالs بــــصـــفــــته �ـــثـال عن وزيـــر
اJـالــيّـةs لـدى اجملــلس الـوطــني لـلـغــرفـة الــوطـنـيــة حملـافـظي

sاحلسابات

- الــسّــيــد بــركــاش مــحــمــدs بـصــفــته �ــثال عـن وزيـر
اJــــالـــيّــــةs لـــدى اجملــــلس الــــوطــــني لـــلــــمــــنـــظــــمـــة الــــوطـــنــــيـــة

للمحاسبX اJعتمدين.

وزارة وزارة الثقافةالثقافة
قـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرقـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرّخ في خ في 18  ربــــيـع األو  ربــــيـع األوّل عــــامل عــــام
1432 اJــــوافق  اJــــوافق 21  فـــبـــرايــــر ســـنـــة   فـــبـــرايــــر ســـنـــة s2011 يــــتــــضـــم يــــتــــضـــمّن

الــتــنـــظــيم الـــداخــلي لــلـــمــتــحـف الــوطــني لـــلــفــنــونالــتــنـــظــيم الـــداخــلي لــلـــمــتــحـف الــوطــني لـــلــفــنــون
والتعابير الثقافية التقليدية بقسنطينة.والتعابير الثقافية التقليدية بقسنطينة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

sالعامّ للحكومة Xإن األم
sووزيرة الثقافة
sاليّةJووزير ا

- �ـقــتــضى اJــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اJـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2010 وا

- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اJـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اJـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةJالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اJـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اJــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

sالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-160 اJؤرّخ
في 10 جــــمــــادى األولى عـــام 1428 اJــــوافق 27 مـــايــــو ســـنـــة
2007 الــــذي يـــــحــــدّد شــــروط إنــــشــــاء اJــــتـــــاحف ومــــهــــامــــهــــا

sعدّلJا sوتنظيمها وسيرها
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- و�ـقتـضى اJرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 10-262 اJؤرّخ
في 13 ذي القـعدة عام 1431 اJوافق 21 أكتـوبر سـنة 2010
واJــتـضــمّن إنـشـاء اJــتـحف الــوطـني لــلـفـنــون والـتـعــابـيـر

sالثقافية التقليدية بقسنطينة
- و�ـقــتـضـى اJـرســوم الـرّئــآسيّ اJـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اJوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واJـتضمّن

sالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اJاداJادّة األولى : ة األولى : تـطبـيقـا  ألحكـام اJادّة 11 من اJـرسوم
الـتّـنــفـيـذيّ رقم 07-160 اJـؤرّخ في 10 جــمـادى األولى عـام
sـذكـور أعالهJـعـدّل واJا s2007 ـوافق 27 مـايـو سـنـةJ1428 ا

يهـدف هذا القـرار إلى حتديد الـتنظيـم الداخلي لـلمتحف
الـــوطـــني لـــلـــفــنـــون والـــتـــعــابـــيـــر الـــثـــقــافـــيـــة الـــتــقـــلـــيـــديــة

بقسنطينة.

اJاداJادّة ة 2 :  : يـضمّ التـنـظيم الـداخـلي للـمـتحف الـوطني
للـفنون والـتعابـير الثـقافية الـتقلـيدية بـقسنـطينةs حتت

سلطة اJديرs ما يأتي :
sتحفية والبحثJقسم حفظ وترميم اجملموعات ا -

sقسم النشاط والتوثيق -
- مصلحة اإلدارة واJالية والوسائل العامة.

3 :  : يـــتـــولـى قـــسم حــــفظ وتـــرمـــيـم اجملـــمـــوعـــات اJــاداJــادّة ة 
اJتحفية والبحثs على اخلصوصs اJهام اآلتية :

sتحفية ودراستها وإثرائهاJحفظ اجملموعات ا -
sتحفية وتثمينهاJترميم اجملموعات ا -

- إعــــداد بـــــطــــاقــــات اجلـــــرد الــــتـــــقــــنــــيـــــة والــــعــــلـــــمــــيــــة
sتحفـيةJللمجموعات ا

sاديةJمتلكات الثقافية اJاقتناء ا -
- اإلشــــراف عـــلـى الـــبــــحــــوث الـــعــــلــــمـــيــــة اJــــرتـــبــــطـــة

sتحفية ونشر نتائجهاJباجملموعات ا
- تــــنــــظـــيـم تــــظــــاهــــرات عــــلــــمــــيــــة وطــــنــــيــــة ودولــــيـــة

sشاركـة فيهاJوا
- ضمان تسيير اخملابر واخملازن والورشات.

ويضم هذا القسم ثالث (3) مصـالح :
sتحفيةJ1 - مصلحة حفظ اجملموعات ا

sتحفيةJ2 - مصلحة ترميم اجملموعات ا
3 - مصلحة اخملابر واخملازن والورشات.

4 : : يــــتـــولى قـــسم الـــنـــشــــاط والـــتـــوثـــيقs عـــلى اJــاداJــادّة ة 
اخلصوصs اJهام اآلتـية :

- تـــــبـــــادل اجملــــمـــــوعـــــات اJــــتـــــحـــــفــــيـــــة بـــــX اJــــتـــــحف
واJـــتـــاحف اجلـــهـــويــة والـــوطـــنــيـــة واألجـــنــبـــيـــة في إ طـــار

sتحفـيةJعــارض اJا

- تــعــزيــز الـعـالقـات مـع الـصــحــافــة وتـكــوين مــلــفـات
sتحفJصحفية حول جميع أنشطة ا

sرتبطة بهدفهJعلومات اJنشر ا -

- إجنـــاز بــرامج الـــتـــنـــشــيـطs ال ســيّـــمـــا الــتـي تــخص
sعارضJاحملاضرات وا

- إجنـاز مــجالت ومـنـاشــيـر ودعــائم أخـرى مـرتــبـطـة
sتحفJبأنشطة ا

- الـــــبـــــحث عـن مــــوارد أخـــــرى إلثـــــراء مــــجـــــمـــــوعــــات
sتحفJا

- تشكيل رصيد وثائقي.

: (2) Xويضم هذا القسم مصلحت

s1 - مصلحة النشاط

2 - مـــصــــلـــحــــة اJـــكـــتــــبـــة والـــتــــوثـــيـق واJـــيـــديــــاتـــيك
واألرشيف.

5 : : تتـولى مصـلـحة اإلدارة واJـالـيّة والـوسائل اJاداJادّة ة 
العامّة على اخلصوصs اJهام اآلتية :

sXالي للمستخدمJضمان التسيير اإلداري وا -

sوارد البشريةJإعداد مخطط تسيير ا -

- إعـــداد مــــخـــطط غــــيـــر مــــركـــــزي ســــنـــوي ومــــتـــعـــدد
Xــــتــــحـف وحتــــســـJالــــســــنــــوات لــــتــــكــــويـن مــــســــتــــخــــدمي ا

sمستواهم وجتـديـد معلوماتهم

- إعــــــــداد مـــــشــــــــروع مــــــيــــــزانـــــيـــــتـي الـــــتــــــســـــيـــــــيـــــر
sوالتجهـــيز للمتحف

sتحفJمسك محاسبة ا -

sتحف بوسائل السيرJضمان تزويد هياكل ا -

- ضمـان تسـييـر اJمتـلكـات اJنـقولـة وغيـر اJنـقولة
sللمتحف وصيانتها

- الـــــســــــهـــــر عـــــلى حـــــراســـــة اJــــــتـــــحف واجملـــــمـــــوعـــــات
اJتحفية.
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عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اJدير العام للوظيفة العموميةاJدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اJاليةعن وزير اJالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

 وزيرة الثقافة وزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

تضم هذه اJصلحة ثالثة (3) فروع :
sوالتكوين XستخدمJفرع ا -

sالية واحملاسبةJفرع ا -
- فرع الوسائل العامة واألمن.

اJـاداJـادّة ة 6 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 18 ربـيع األوّل عـام 1432 اJـوافق
21 فبراير سنة 2011.

3 - جـــمــال الـــدين شـــوتــريs �ـــثل وزارة الـــصــنـــاعــة
sتوسطة وترقية االستثمارJؤسسات الصغيرة واJوا

4 - بـــــلــــقـــــاسم حـــــاج لـــــكــــحـلs �ــــثـل وزارة الــــصـــــحــــة
sستشفياتJوالسكان وإصالح ا

5 - جمـال دنـدانيs �ـثل وزارة التـهـيئـة الـعمـرانـية
sوالبيئة

6 - عــــمـــــر قــــدورs �ـــــثل وزارة الـــــصــــيـــــد الــــبـــــحــــري
sوارد الصيديةJوا

7 - خلــضــر مــيــكــمــانs �ــثل وزارة الــتــعــلــيم الــعــالي
sوالبحث العلمي

sاليةJثل وزارة ا� s8 - محمد وارث

sائيةJوارد اJثل وزارة ا� s9 - هجرسي فاضلي

10 - مـعــمـر بـوشــقـيفs رئــيس اجلـمــعـيـة اجلــزائـريـة

لترقية اJستهلك وحمايته".

وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 30  ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1432 اJــــوافق  اJــــوافق 4
أبــريل ســنـة أبــريل ســنـة s2011 يــتـضــم يــتـضــمّن تـعــيـX أعــضـاء مــجـلسن تـعــيـX أعــضـاء مــجـلس
إدارة هــــيــــئــــة الــــوقــــايــــة من األخــــطــــار اJــــهــــنــــيــــة فيإدارة هــــيــــئــــة الــــوقــــايــــة من األخــــطــــار اJــــهــــنــــيــــة في

نشاطات البناء واألشغال العمومية والري.نشاطات البناء واألشغال العمومية والري.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 30 ربـيع الــثــاني عـام 1432
XادّتJتطـبيقا ألحـكام ا sوافق 4 أبـريل سنة 2011 يعيّنJا
9 و11 من اJـرســوم الـتّـنـفـيـذيّ رقم 06-223 اJـؤرّخ في 25
جــمــادى األولى عــــام 1427 اJــوافق 21 يــونـــيــو ســـنــة 2006
واJـتـضــمّن إنـشـــاء هـيـئـة الـوقـايــة من األخـطـــار اJـهـنــيـة
في نـــــشــــاطــــات الــــبــــنــــاء واألشــــغـــــال الــــعــــمــــومــــيــــة والــــري
وصـالحـيــاتــهــا وتــنــظــيـمــهــا وســيــرهــاs أعــضـاء فـي مـجــلس
إدارة هــيــئـة الــوقــايـة مـن األخـطــار اJــهــنـيــة في نــشــاطـات

البناء واألشغـال العمومية والــري :

- بعنوان �ثلي اJـنظمات النقابـية للعمال األجراء- بعنوان �ثلي اJـنظمات النقابـية للعمال األجراء
األكثر تمثيال على الصعيد  الوطنيs السادة :األكثر تمثيال على الصعيد  الوطنيs السادة :

- عـــــزوز مـــــحــــمـــــدs �ـــــثـل االحتــــاد الـــــعـــــام لـــــلـــــعـــــمــــال
sXاجلزائري

وزارة التجارةوزارة التجارة

قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 10 جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1432 اJــوافق  اJــوافق 14
جمادى أبـريل سنة أبـريل سنة s2011 يعـدs يعـدّل القرار اJؤرل القرار اJؤرّخ في خ في 2 جمادى 
الذي  sالذي s2009 ـوافق 27 مايـو سـنة  مايـو سـنةJـوافق  اJالثـانيـة عام الثـانيـة عام 1430 ا
يـحــدد الـقــائـمـة االســمـيــة ألعـضـاء الــلـجــنـة الـوطــنـيـةيـحــدد الـقــائـمـة االســمـيــة ألعـضـاء الــلـجــنـة الـوطــنـيـة

للمدونة الغذائية.للمدونة الغذائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 10 جـمـادى األولى عام 1432
اJـوافق 14 أبـريل سـنة s2011 تـعـدّل أحـكـام الـقـرار اJؤرّخ
في 2 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1430 اJــوافق 27 مــايـــو ســنــة
 2009 الـــذي يــحـــدد الـــقـــائـــمــة االســـمـــيـــة ألعـــضــاء الـــلـــجـــنــة

الوطنية للمدونة الغذائيةs كما يأتي :

"تتـشـكل الـلجـنـة الوطـنـيـة للـمـدونـة الغـذائـيةs حتت
رئـاسـة الـوزيــر اJـكـلف بــحـمـايـة اJــسـتـهــلك أو �ـثـلهs من

األعضاء اآلتي ذكرهم  السادة :

1 - نــــــبـــــيـل تـــــيــــــبــــــورتـــــsX �ــــــثـل وزارة الــــــشـــــؤون
sاخلارجية

2 - عـــلي عـــبـــدةs �ـــثــل وزارة الـــفالحـــة والـــتـــنـــمـــيـــة
sالريفية
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- أغــــيــــنـي مــــحــــمــــدs �ــــثـل االحتــــاد الــــعــــام لــــلــــعــــمــــال
sXاجلزائري

- زيــتـــوني ســلـــيــمــانs �ـــثل االحتــاد الـــعــام لــلـــعــمــال
sXاجلزائري

- راحـــو عــبـــد الــقـــادرs �ــثـل االحتــاد الـــعــام لـــلــعـــمــال
sXاجلزائري

- عـجـريد عـبـد الـلطـيفs �ـثل االحتـاد الـعام لـلـعـمال
.Xاجلزائري

- بــعـــنــوان �ــثـــلي اJــنــظـــمــات الــنـــقــابــيـــة ألصــحــاب- بــعـــنــوان �ــثـــلي اJــنــظـــمــات الــنـــقــابــيـــة ألصــحــاب
الــعـمـل األكـثــر تــمــثـيـال عـلى الــصــعــيــد  الـوطــنيs الــســيالــعـمـل األكـثــر تــمــثـيـال عـلى الــصــعــيــد  الـوطــنيs الــســيّـدةـدة

والسادة :والسادة :

- فـــزاز زاهــــيـــرs �ــــثل الـــكــــنـــفـــدرالــــيـــة اجلــــزائـــريـــة
sألرباب العمل

- شــيـــتــيـــوي عـــيــسىs �ـــثل الـــكــنـــفـــدرالــيـــة الــعـــامــة
sللمؤسسات اجلزائرية

- قـــاســـمي ســـلـــيمs �ـــثل الـــكـــنـــفـــدرالـــيـــة الـــوطـــنـــيــة
sألرباب العمل اجلزائرية

Xــثل كــنـــفــدرالــيـــة الــصــنـــاعــيــ� sبــلـــجــزار أحــمـــد -
sXاجلزائري XنتجJوا

- بـو عشرية بريـزةs �ثلة جـمعية النـساء رئيسات
اJؤسسات.

- بعنوان �ثلي الوزاراتs السي- بعنوان �ثلي الوزاراتs السيّدتان والسادة :دتان والسادة :

sكلف بالعملJثلة الوزير ا� sكياس سعيدة -

sكلف بالصحةJثل الوزير ا� sفرار جمال -

- بــلـــعــبــاس عـــبــد احلـــمــيــــدs �ــثل الــــوزيـــر اJـــكـــلف
sبالسـكن

- بــوحلــلـــيب عــبـــد الــرحــمـــانs �ــثل الــوزيـــر اJــكــلف
sباألشغال العمومية

- دردوحــــــــة كــــنـــــــزةs �ــــثـــــلــــــة الــــــوزيـــــــر اJــــكـــــلّف
sبالــري

- بــعــنـــوان �ــثل الــصــنـــدوق الــوطــني لـــلــتــأمــيــنــات- بــعــنـــوان �ــثل الــصــنـــدوق الــوطــني لـــلــتــأمــيــنــات
االجتماعية للعمال األجـراءs السيدة :االجتماعية للعمال األجـراءs السيدة :

- طيار فتيحـة.

- بعنوان �ثل مستخدمي الهيئةs السيد :- بعنوان �ثل مستخدمي الهيئةs السيد :

- بلقاسمي عالوة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 4 رجب عـام  رجب عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 6 يـونـيـو سـنـة يـونـيـو سـنـة
s2011 يـــعـــدs يـــعـــدّل الــــقـــرار اJـــؤرل الــــقـــرار اJـــؤرّخ في خ في 8 صـــفـــر عـــام  صـــفـــر عـــام 1430

Xـــتــضـــمن تــعـــيــJوا Xـــتــضـــمن تــعـــيــJ4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة  فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2009 وا اJــوافق اJــوافق 
أعـــضــاء مــجـــلس إدارة الــصـــنــدوق الـــوطــني Jـــعــادلــةأعـــضــاء مــجـــلس إدارة الــصـــنــدوق الـــوطــني Jـــعــادلــة

اخلدمات االجتماعيةاخلدمات االجتماعية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 4 رجب عـام 1432 اJـوافق 6
يــونــيــو ســنـة 2011 يــعــدّل الـقــرار اJــؤرخ في 8 صــفــر عـام
Xـــتــضـــمن تــعـــيــJــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2009 واJ1430 ا

أعـضاء مـجلـس إدارة الصـندوق الـوطنـي Jعـادلة اخلـدمات
االجتماعيةs كما يأتي :

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

بـــعـــنـــوان �ـــثـل مـــســـتـــخـــدمي الـــصـــنـــدوق الـــوطـــني
Jعادلة اخلدمات االجتماعية :

- السيد : يسX طبال.

................. (الباقي بدون تغيير )................"
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

يــولــيــو قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 9 شــعـــبــان عــام  شــعـــبــان عــام 1432 اJــوافق اJــوافق 11 يــولــيــو 
ســنــة ســنــة s2011 يــتـضــمن ســحب اعــتــمــاد عـون اJــراقــبـةs يــتـضــمن ســحب اعــتــمــاد عـون اJــراقــبـة

للضمان االجتماعي.للضمان االجتماعي.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــــــوجـب قـــــــرار مـــــــؤرخ في 9 شـــــــعـــــــبـــــــان عــــــام 1432
اJــوافق 11 يــولـــيــو ســـنــة s2011 يــســـحب اعـــتــمـــاد الــســـيــد
عـطيـة فريد عـون اJراقـبة لـلضـمان االجـتماعـي في الفرع
الـوالئي لـلـصـنـدوق الـوطـني لـلـضـمـان االجـتـمـاعي اخلـاص

بغير األجراء لوالية برج بوعريريج.



تندوف

اجلزائر

"

"

"

النعامة

الوالياتالوالياتالهيئات اJستخدمةالهيئات اJستخدمةاالسم واللقباالسم واللقب

الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي اخلاص بغير األجراء

"

"

"

الصندوق الوطني للتقاعد

أوالد علي عبد الكر©

عطالوي عمر

بوزقزي يوسف

بوشالغم يزيد

طالبي رضا

الطرش شيخ

قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 14 رمضان  رمضان عام عام 1432 اJوافق  اJوافق 14 غشت سنة  غشت سنة s2011 يتضمن اعتماد أعوان اJراقبة للضمان االجتماعي.s يتضمن اعتماد أعوان اJراقبة للضمان االجتماعي.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مــؤرخ في 14 رمـــضـــان عــام 1432 اJــوافق 14 غـــشت ســـنــة s2011 يـــعـــتــمـــد أعـــوان اJــراقـــبـــة لــلـــضـــمــان
االجتماعي اJذكورون في اجلدول اآلتي :

ال �ــكن أعـوان اJــراقـبــة اJـذكــورين أعالهs مــبـاشــرة مـهــامـهـم إال بـعــد أداء الـيــمـX اJــنـصــوص عـلــيـهــا في اJـادة 12 من
اJــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 05 - 130 اJـؤرّخ في 15 ربــيـع األول عـام 1426 اJـوافق 24 أبــريل ســنـة 2005 الـذي يــحــدد شـروط

�ارسة أعوان اJراقبة للضمان االجتماعي وكيفيات اعتمادهم.

17 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 5661
13 نوفمبر  سنة   نوفمبر  سنة  2011 م م
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