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االشتراكاالشتراك
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اGغرب العربي
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1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 2  ربيع الثاني  ربيع الثاني عام عام 1434 هـهـ
اGوافق اGوافق 13 فبراير سنة  فبراير سنة 2013 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrX بئر مراد رايسr ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــــــرسرســــوم رئوم رئــــــاسياسيّ رقم  رقم 13 -  - 47  م مــــؤرؤرّخ في خ في 11  رب  ربــــيع األوليع األول
عــــام ام 1434 اG اGــــوافق وافق 23  ي يــــنــــــايايــــــر سر ســــــنــــة ة r2013 يr يــــــتــــــضــــمّن
تـوزيع االعتموزيع االعتمـادات اخملصادات اخملصّصة لصة لـرئاسة اجلرئاسة اجلـمهوريمهوريّة منة من
ميزانيميزانيّة التة التّسيير ~وجب قانون اGاليسيير ~وجب قانون اGالّية لسنة لسنة 2013.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
rإنّ رئيس اجلمهوريّة

rاليّةGبناء على تقرير وزير ا -

- وبـــنـــاء عــلى الـــدّســـتــورr ال ســـيّـــمــا اGـــادّتــان 77 - 8
rو125 ( الفقرة األولى ) منه

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

rتمّمGعدّل واGا rاليّةGا Xبقوان

- و~ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 12 اGــؤرّخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمّن

r2013 اليّة لسنةGقانون ا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى : تـــوزّع االعـــتـــمـــادات اGـــقـــدّر مـــبـــلـــغـــهــا
بــتــسـعــة ماليــيــر وثالثـمــائــة وخـمــســة ماليــX وأربـعــمــائـة
وأربـــــــعـــــــة وتــــــــســـــــعـــــــX ألـف ديــــــــنـــــــار (9.305.494.000 دج)
واخملـصّــصـة لــرئـاسـة اجلــمـهــوريّـة من مـيــزانـيّــة الـتّـســيـيـر
~ــوجـب قـــانـــون اGــالـــيّـــة لــســـنــة r2013 طــــبــقــــا لـــلــــجـــدول

الـملحق بـأصل هذا الـمرسـومr واGــقسّـمة كـمـا يأتي :

- الفرع األو- الفرع األوّل :ل :
رئاسة اجلمهوريّة (األمانة العامّة) : 7.273.875.000 دج.

- الــفــرع الـثـ- الــفــرع الـثـّاني :اني : 
األمـانـــة الـعـامّـة لـلحـــكـومـة : ...1.897.449.000 دج.

- الفـــرع الثــــ- الفـــرع الثــــّالـث :الـث :
احملافظة السّامية لألمازيغيّة  : .....109.670.000 دج.

- الفـــرع الرابع :- الفـــرع الرابع :
احلرس اجلمهوري  : ....................24.500.000 دج.

اGـاداGـادّة ة 2 : : يـتـولّـى تـسـيـيـر االعـتــمـادات اGـبـيّـنـة في كلّ
من الفروع اGذكورة أعاله على التّوالي :

rالعامّ لرّئاسة اجلمهورية Xاألم -

rالعامّ للحكومة Xاألم -

rاحملافظ السّامي لألمازيغيّة -

- قائد احلرس اجلمهوري.

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

حـرّر بـاجلـزائر في 11 ربيع األول عام 1434 اGوافق
23 يناير سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسي مــرســوم رئــاسي رقم رقم 13 -  - 48  م مــــؤرؤرّخ في خ في 11  رب  ربــــيع األوليع األول
عــــام ام 1434 اG اGــــوافق وافق 23  ي يــــنــــــايايــــــر سر ســــــنــــة ة r r2013 يـــتـــضــمنيـــتـــضــمن
االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة لــــوزيــــر الــــشـــؤوناخملــــصــــصــــة لــــوزيــــر الــــشـــؤون تــــوزيع االعــــتــــمـــاداتتــــوزيع 
اخلــارجــيــة من مــيــزانــيــة الــتــســيــيــر ~ــوجباخلــارجــيــة من مــيــزانــيــة الــتــســيــيــر ~ــوجب قــانــونقــانــون

اGالية لسنة اGالية لسنة 2013.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة
rاليةGبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اGادتان 77-8 و125
r(الفقرة األولى) منه

- و~قتضى القانون رقم 84-17 اGؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـGـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واGعـام 1404 ا

rتممGعدل واGا rاليةGا

- و~ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 12 اGــؤرّخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمّن

r2013 اليّة لسنةGقانون ا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGــادة اGــادة األولى :  األولى :  تــوزع االعـــتــمـــادات اGــقـــدر مــبـــلــغـــهــا
بــثـالثــX مـــلـــيـــارا وثالثـــمـــائـــة وثالثـــة وثـــمــانـــX مـــلـــيـــونــا
وثـمــا�ـائـة وإثــني عـشــر ألف ديـنـار (30.383.812.000 دج)
واخملـــصـــصـــة لــــوزيـــر الـــشـــؤون اخلــــارجـــيـــة من مــــيـــزانـــيـــة
التسيير ~وجب قانون اGالية لسنة r2013 طبقا للجدول

اGلحق بهذا اGرسوم.
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اGـادة اGـادة 2 :  : يـكــلف وزيـر اGــالـيـة ووزيــر الـشــؤون اخلـارجـيــةr كل فـيــمـا يـخــصهr بـتــنـفـيــذ هـذا اGـرســوم الـذي يــنـشـر في
اجلريدة الرّسميّة  للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر باجلـزائر في 11 ربيع األول عام 1434 اGوافق 23 يناير سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اجلدول اGلحقاجلدول اGلحق
االعتمادات اخملصصة لوزير الشؤون اخلارجية لسنة االعتمادات اخملصصة لوزير الشؤون اخلارجية لسنة 2013
من ميزانية التسيير واGوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واGوزعة بالترتيب في كل باب

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

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيد فرع وحيد 

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

اGوظفون- مرتبات العملاGوظفون- مرتبات العمل
اإلدارة اGركزية - الراتب الرئيسي للنشاط................................
اإلدارة اGركزية - التعويضات واGنح اخملتلفة..............................
اإلدارة اGــركــزيــة - اGـســتــخــدمــون اGــتــعــاقــدونr الــرواتبr مــنح ذات
طابع  عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...........................
مجموع القسم األول

القسم الثاني القسم الثاني 
اGوظفون - اGعاشات واGنحاGوظفون - اGعاشات واGنح

اإلدارة اGركزية - ريوع حوادث العمل .......................................
اإلدارة اGركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية......................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اGركزية - اGنح العائلية ................................................

اإلدارة اGركزية -  اGنح االختيارية ...........................................
اإلدارة اGركزية -  الضمان االجتماعي .......................................
اإلدارة اGركزية - اGساهمة في اخلدمات االجتماعية ....................
مجموع القسم الثالث

591.700.000

848.000.000

150.000.000

1.589.700.000

250.000

3.300.000

3.550.000

18.500.000

60.000

355.750.000

66.450.000

440.760.000
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اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

02 - 36

03 - 36

01 - 37

03 - 37

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالح األدوات وتسيير اGصالح 

اإلدارة اGركزية - تسديد النفقات  ............................................
اإلدارة اGركزية -  األدوات واألثاث ...........................................
اإلدارة اGركزية -  اللوازم .......................................................
اإلدارة اGركزية - التكاليف اGلحقة ..........................................
اإلدارة اGركزية - األلبسة ........................................................
اإلدارة اGركزية -  حظيرة السيارات ........................................
اإلدارة اGركزية -  اإليجار .......................................................
اإلدارة اGــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اGترتبة على الدولة ..........................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

اإلدارة اGركزية - صيانة اGباني ...............................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسيير إعانات التسيير 

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

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفة النفقات اخملتلفة 

اإلدارة اGركزية - اGؤتمرات الدولية ........................................
جلنة متابعة جلسات اجلالية اجلزائرية اGقيمة باخلارج..................

مجموع القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث

462.330.000

4.618.000

40.000.000

475.200.000

753.000

30.000.000

6.500.000

10.000

1.019.411.000

200.000.000

200.000.000

56.925.000

105.500.000

162.425.000

3.600.000

3.000.000

6.600.000

3.422.446.000
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اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

01 - 42

03 - 42

04 - 42

01 - 43

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 33

13 - 33

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثاني القسم الثاني 
النشاط الدوليالنشاط الدولي

اGشاركة في الهيئات الدولية..................................................
التعاون الدولي......................................................................
العمل اGغاربي.......................................................................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالث القسم الثالث 
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

r ــنــح - تــعـــويــضــات الــتــدريبGــنح - تــكــمـــلــة اGــركــزيـــة - اGاإلدارة ا
نفقـات  التكوين في اخلارج..................................................
مجموع القسم الثالث
مجموع  العنوان الرابع
مجموع  الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اGصالح اGوجودة في اخلارجاGصالح اGوجودة في اخلارج

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األول القسم األول 

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
اGصالح اGوجودة في اخلارج - الراتب الرئيسي للنشاط .............
اGصالح اGوجودة في اخلارج - التعويضات  واGنح اخملتلفة ...........
rالرواتب rـتـعـاقـدونGـسـتـخـدمون اGـوجودة في اخلـارج - اGـصـالح اGا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............

مجموع القسم األول

القسم الثالث القسم الثالث 
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اGصالح اGوجودة في اخلارج - اGنح العائلية ..............................

اGصالح اGوجودة في اخلارج - الضمان االجتماعي.......................
مجموع القسم الثالث

3.000.000.000

5.340.296.000

5.500.000

8.345.796.000

351.820.000

351.820.000

8.697.616.000

12.120.062.000

884.500.000

6.072.500.000

4.277.000.000

11.234.000.000

35.400.000

1.027.000.000

1.062.400.000
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اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

11 - 35

21 - 37

22 - 37

91 - 46

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالح األدوات وتسيير اGصالح 

اGصالح اGوجودة في اخلارج - تسديد النفقات ...........................
اGصالح اGوجودة في اخلارج -  األدوات واألثاث ..........................
اGصالح اGوجودة في اخلارج - اللوازم .....................................

اGصالح اGوجودة في اخلارج - التكاليف اGلحقة .........................
اGصالح اGوجودة في اخلارج - األلبسة ......................................
اGصالح اGوجودة في اخلارج -  حظيرة السيارات .......................
اGصالح اGوجودة في اخلارج -  اإليجار ......................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

اGصالح اGوجودة في اخلارج - صيانة اGباني ..............................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفة النفقات اخملتلفة 

اGــصــالح اGــوجــودة في اخلــارج - الــعــمـل الــدبــلــومــاسي - اGــصــاريف
اخملتلفة .............................................................................
اGصالح اGوجودة في اخلارج - نفقات غير متوقعة .....................
مجموع القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم السادس القسم السادس 
النشاط االجتماعي - اGساعدة والتضامنالنشاط االجتماعي - اGساعدة والتضامن

اGـــصـــالح اGـــوجــــودة في اخلـــارج - نـــفــــقـــات مـــســـاعــــدة اGـــواطـــنـــX في
اخلارج...............................................................................
مجموع القسم السادس
مجموع  العنوان الرابع
مجموع  الفرع اجلزئي الثاني
مجموع  الفرع األول

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

1.410.000.000

350.000.000

154.500.000

1.050.000.000

6.500.000

433.500.000

1.277.850.000

4.682.350.000

510.000.000

510.000.000

365.000.000

300.000.000

665.000.000

18.153.750.000

110.000.000

110.000.000

110.000.000

18.263.750.000

30.383.812.000

30.383.812.000



9 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 2 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـ
13 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013 م

مـرسـوممـرسـوم تـنـفيـذي  تـنـفيـذي رقم رقم 13 -  - 49  مـؤر مـؤرّخ في خ في 11  ربـيع األول  ربـيع األول
يــتــضــمن عــام عــام 1434 اGــوافق  اGــوافق 23  يــنـــايــر ســـنــة  يــنـــايــر ســـنــة r2013 يــتــضــمن 
تــوزيـع االعــتــمــادات اخملـــصــــصــة لــلــوزيـــر األول مـنتــوزيـع االعــتــمــادات اخملـــصــــصــة لــلــوزيـــر األول مـن
مـيــزانـيـة التـسـيـيــر ~ــوجـب قـانون اGـاليـة لسـنةمـيــزانـيـة التـسـيـيــر ~ــوجـب قـانون اGـاليـة لسـنة

.2013

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rاليةGبناء على تقرير وزير ا -

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

- و~قتضى القانون رقم 84-17 اGؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـGـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واGعـام 1404 ا

rتممGعدل واGا rاليةGا

- و~ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 12 اGــؤرّخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمّن

r2013 اليّة لسنةGقانون ا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGــادة األولى : اGــادة األولى : تـــوزع االعـــتـــمـــادات اGـــقـــدر مـــبـــلـــغـــهــا
بــــــثـالثــــــة مــاليــــــيــــــر وثـالثــــــمــــــائــــــة وثـــالثــــــة وســــــتــــــيـن
مـــــلـــــيــــونــــا وســـتــــمـــائــــة وخـــمــــســـة وأربــــعـــX ألف ديــــنـــار
(3.363.645.000 دج) واخملصصة للوزير األول من ميزانية
التسيير ~وجب قانون اGالية لسنة r2013 طبقا للجدول

اGلحق بهذا اGرسوم.

اGـادة اGـادة 2 :  : يـنشـر هـذا اGـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائر في 11 ربيع األول عام 1434 اGوافق
23 يناير سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

اجلدول اGلحقاجلدول اGلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة Gصالح الوزير األول لسنة  اخملصصة Gصالح الوزير األول لسنة 2013
من ميزانية التسيير واGوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واGوزعة بالترتيب في كل باب

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول

الوزير األولالوزير األول

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اGصالحوسائل اGصالح

القسم األول القسم األول 

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل

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

الوزير األول - التعويضات واGنح اخملتلفة...............................

الـــوزيــر األول - اGـــســتـــخــدمــون اGـــتــعـــاقــدونr الـــرواتبr مــنح ذات

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

مجموع القسم األول

187.400.000

304.115.000

93.000.000

584.515.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )



2 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1010
13 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013 م

اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

06 - 34

07 - 34

08 - 34

80 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

القسم الثاني القسم الثاني 
اGوظفون - اGعاشات واGنحاGوظفون - اGعاشات واGنح

الوزير األول - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية..........................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

الوزير األول - اGنح العائلية ...................................................

الوزير األول -  اGنح االختيارية ..............................................
الوزير األول -  الضمان االجتماعي ..........................................
الوزير األول - اGساهمة في اخلدمات االجتماعية .......................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالح األدوات وتسيير اGصالح 

الوزير األول - تسديد النفقات ................................................
الوزير األول -  األدوات واألثاث ...............................................
الوزير األول -  اللوازم ...........................................................
الوزير األول - التكاليف اGلحقة ..............................................
الوزير األول - األلبسة ...........................................................
الوزير األول - نفقات تسيير اإلقامة الرسمية للوزير األول ........
الــوزيـــر األول - نــفـــقــات أشــغـــال اخلــبــراء الـــوطــنـــيــX و/أو األجــانب
وإقامتهم ...........................................................................
الـوزيــر األول - نــفــقــات تــسـيــيــر اGــصــالح اGــشــتـركــة إلقــامــة الــدولـة
بنادي الصنوبر ..................................................................
الوزير األول -  حظيرة السيارات ...........................................
الوزير األول -  اإليجار ..........................................................
الوزيـر األول - الـنفـقـات القـضـائيـة - نـفقـات اخلـبرة - الـتـعويـضات
اGترتبة على الدولة ...........................................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

الوزير األول - صيانة اGباني ..................................................

مجموع القسم اخلامس

11.000.000

11.000.000

5.880.000

25.000

124.100.000

9.453.000

139.458.000

182.160.000

3.000.000

8.250.000

47.520.000

1.700.000

1.600.000

500.000

5.000.000

40.000.000

59.000.000

17.000

348.747.000

15.950.000

15.950.000



11 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 2 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـ
13 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013 م

اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

01 - 37

02 - 37

10 - 37

11 - 37

01 - 43

01 - 44

01 - 31

02 - 31

03 - 31

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفة النفقات اخملتلفة 

الوزير األول - نفقات مختلفة...................................................
الوزير األول - تنظيم اGؤتمرات واGلتقيات...............................
النفقات اGتعلقة باالتصال اGؤسساتي........................................
النفقات اGتعلقة بتسيير جلنة احلكم الراشد................................
مجموع القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالث القسم الثالث 
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

الــوزيـر األول - اGـنح - تــعـويـضـات الــتـدريب - الـرواتب اGــسـبـقـة -
نفقات التكوين ...................................................................

مجموع القسم الثالث

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

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

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

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

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اGركزية - الراتب الرئيسي للنشاط................................
اإلدارة اGركزية - التعويضات واGنح اخملتلفة..............................
اإلدارة اGــركــزيــة - اGـســتــخــدمــون اGــتــعــاقــدونr الــرواتبr مــنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم األول

5.000.000

35.100.000

200.000.000

20.000.000

260.100.000

1.359.770.000

3.500.000

3.500.000

570.000.000

570.000.000

573.500.000

1.933.270.000

1.933.270.000

126.000.000

120.000.000

29.000.000

275.000.000



2 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1210
13 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013 م

اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

01 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 36

القسم الثانيالقسم الثاني
اGوظفون - اGعاشات واGنحاGوظفون - اGعاشات واGنح

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

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اGركزية - اGنح العائلية ................................................

اإلدارة اGركزية -  اGنح االختيارية ...........................................
اإلدارة اGركزية -  الضمان االجتماعي .......................................
اإلدارة اGركزية - اGساهمة في اخلدمات االجتماعية ....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالح األدوات وتسيير اGصالح 

اإلدارة اGركزية - تسديد النفقات .............................................
اإلدارة اGركزية -  األدوات واألثاث ...........................................
اإلدارة اGركزية -  اللوازم .......................................................
اإلدارة اGركزية - التكاليف اGلحقة ...........................................
اإلدارة اGركزية - األلبسة ........................................................
اإلدارة اGركزية -  حظيرة السيارات .........................................
اإلدارة اGركزية -  اإليجار .......................................................
اإلدارة اGــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اGترتبة على الدولة ...........................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

اإلدارة اGركزية - صيانة اGباني ...............................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسيير إعانات التسيير 

إعانة للديوان الوطني لإلحصائيات...........................................
مجموع القسم السادس

5.000

5.000

1.500.000

15.000

61.500.000

4.000.000

67.015.000

17.820.000

1.750.000

3.750.000

17.500.000

612.000

4.000.000

350.000

10.000

45.792.000

20.000.000

20.000.000

572.741.000

572.741.000



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 2 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـ
13 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013 م

اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

01 - 37

02 - 37

01 - 43

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفة النفقات اخملتلفة 

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

اإلدارة اGركزية - اGؤتمرات واGلتقيات......................................
مجموع القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالث القسم الثالث 
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اGركزية - اGنح - تـعويضات التـدريب - الرواتب اGسبقة -
نفقات التكوين ...................................................................

مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
مديرية التخطيط واإلعالم اإلقليميمديرية التخطيط واإلعالم اإلقليمي

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األول القسم األول 

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل

مديرية التخطيط واإلعالم اإلقليمي - الراتب الرئيسي للنشاط....
مديرية التخطيط واإلعالم اإلقليمي - التعويضات واGنح اخملتلفة..
rـتـعـاقـدونGــسـتـخـدمــون اGمـديـريـة الــتـخـطـيـط واإلعالم اإلقـلـيـمي - ا
الرواتبr منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اGوظفون - اGعاشات واGنحاGوظفون - اGعاشات واGنح

مديرية التخطيط واإلعالم اإلقليمي - ريوع حوادت اGرور............
مجموع القسم الثاني

2.400.000

2.700.000

5.100.000

985.653.000

11.000.000

11.000.000

11.000.000

996.653.000

130.000.000

127.000.000

31.104.000

288.104.000

50.000

50.000
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13 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013 م

اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

11 - 43

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

مديرية التخطيط واإلعالم اإلقليمي - اGنح العائلية ....................

مديرية التخطيط واإلعالم اإلقليمي -  اGنح االختيارية ...............
مديرية التخطيط واإلعالم اإلقليمي -  الضمان االجتماعي ...........
مــديـــريــة الـــتــخـــطـــيط واإلعالم اإلقـــلــيـــمي - اGـــســاهـــمــة في اخلـــدمــات
االجتماعية..........................................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالح األدوات وتسيير اGصالح 

مديرية التخطيط واإلعالم اإلقليمي - تسديد النفقات .................
مديرية التخطيط واإلعالم اإلقليمي -  األدوات واألثاث ...............
مديرية التخطيط واإلعالم اإلقليمي -  اللوازم ...........................
مديرية التخطيط واإلعالم اإلقليمي - التكاليف اGلحقة ..............
مديرية التخطيط واإلعالم اإلقليمي - األلبسة ............................
مديرية التخطيط واإلعالم اإلقليمي -  حظيرة السيارات ............
مديرية التخطيط واإلعالم اإلقليمي -  اإليجار ...........................
مـديرية الـتخطـيط واإلعالم اإلقلـيمي - النـفقـات القضـائية - نـفقات
اخلبرة - التعويضات اGترتبة على الدولة ..............................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

مديرية التخطيط واإلعالم اإلقليمي - صيانة اGباني ...................
مجموع القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالث القسم الثالث 
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

مديـرية الـتـخطـيط واإلعالم اإلقلـيمي - اGـنح - تـعويـضات الـتدريب
- الرواتب اGسبقة - نفقات التكوين .....................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع الثاني

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

12.000.000

48.000

64.250.000

480.000

76.778.000

16.000.000

10.000.000

16.000.000

12.000.000

300.000

4.000.000

480.000

10.000

58.790.000

8.000.000

8.000.000

431.722.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

433.722.000

1.430.375.000

3.363.645.000
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفيـذي  تـنـفيـذي رقم رقم 13 -  - 50  مـؤر مـؤرّخ في خ في 11  ربـيع األول  ربـيع األول
يــتــضــمنيــتــضــمن   r2013 ــوافق 23  يــنـــايــر ســـنــة  يــنـــايــر ســـنــةGــوافق  اGعــام عــام 1434 ا
تــوزيـع االعــتـــمـــادات اخملـــصــــصـــة لــوزيـــر الـــداخــلـــيــةتــوزيـع االعــتـــمـــادات اخملـــصــــصـــة لــوزيـــر الـــداخــلـــيــة
واجلــــمـــاعـــات احملــــلـــيـــة مــن مــــيــــزانــــيـــة الـــتــــســـيــــيــــرواجلــــمـــاعـــات احملــــلـــيـــة مــن مــــيــــزانــــيـــة الـــتــــســـيــــيــــر

~ــوجـب قانون اGالية لسنة ~ــوجـب قانون اGالية لسنة 2013.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةGبناء على تقرير وزير ا -

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

- و~قتضى القانون رقم 84-17 اGؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـGـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واGعـام 1404 ا

rتممGعدل واGا rاليةGا
- و~ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 12 اGــؤرّخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمّن

r2013 اليّة لسنةGقانون ا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGــادة األولى :  اGــادة األولى :  تــوزع االعـــتــمـــادات اGــقـــدر مــبـــلــغـــهــا
Xمـلـيـارا وأربـعـمـائـة وخـمـس Xبـخـمـسـمـائـة وسـتـة وسـتـ
مـــــلــــــيـــــونـــــا وثـالثـــــمـــــائـــــة وثـــــمــــــانـــــيـــــة عـــــشــــــر ألف ديـــــنـــــار
(566.450.318.000 دج) واخملـــــصـــــصـــــة لـــــوزيـــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة
واجلـماعـات احملـليـة من مـيـزانيـة الـتسـيـير ~ـوجب قـانون

اGالية لسنة r2013 طبقا للجدول اGلحق بهذا اGرسوم.

اGــادة اGــادة 2 :  : يــكـــلف وزيـــر اGـــالــيــــة ووزيـــر الــداخـــلــيـــة
واجلــمـــاعــات احملــلــيـــةr كل فــيـــمــا يــخــصـهr بــتــنــفــيــــذ هــذا
اGرســوم الذي يـنشـر في اجلـريدة الـرّسمـيّة  لـلجـمهـوريّة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائر في 11 ربيع األول عام 1434 اGوافق
23 يناير سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

اجلدول اGلحقاجلدول اGلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير الداخلية واجلماعات احمللية لسنة  اخملصصة لوزير الداخلية واجلماعات احمللية لسنة 2013

من ميزانية التسيير واGوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واGوزعة بالترتيب في كل باب

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

81 - 31

82 - 31

الفرع األولالفرع األول
اإلدارة العامةاإلدارة العامة

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

اGوظفون- مرتبات العملاGوظفون- مرتبات العمل
اإلدارة اGركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اGركزية - التعويضات واGنح اخملتلفة............................
اإلدارة اGـركـزيـة - اGـســتـخـدمـون اGـتــعـاقـدونr الـرواتبr مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................
اGوظفون اGتعاونون - األجور الرئيسية..................................
اGوظفون اGتعاونون - التعويضات واGنح اخملتلفة.....................

مجموع القسم األول

445.200.000

800.000.000

20.000.000

500.000

540.000

1.266.240.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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13 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013 م

اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

96 - 34

01 - 35

01 - 36

02 - 36

القسم الثاني القسم الثاني 
اGوظفون - اGعاشات واGنحاGوظفون - اGعاشات واGنح

اإلدارة اGركزية - ريوع حوادث العمل .......................................
اإلدارة اGركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية .....................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اGركزية - اGنح العائلية ................................................
اإلدارة اGركزية -  اGنح االختيارية ..........................................
اإلدارة اGركزية -  الضمان االجتماعي ......................................
اإلدارة اGركزية - اGساهمة في اخلدمات االجتماعية ....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالح األدوات وتسيير اGصالح 

اإلدارة اGركزية - تسديد النفقات  ............................................
اإلدارة اGركزية -  األدوات واألثاث ...........................................
اإلدارة اGركزية -  اللوازم .......................................................
اإلدارة اGركزية - التكاليف اGلحقة ...........................................
اإلدارة اGركزية - األلبسة ........................................................
اإلدارة اGركزية -  حظيرة السيارات ........................................
اإلدارة اGركزية -  اإليجار .......................................................
اإلدارة اGــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اGترتبة على الدولة ...........................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

اإلدارة اGركزية - صيانة اGباني ...............................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسيير إعانات التسيير 

إعانة للمدرسة الوطنية للمواصالت ........................................
إعانة للمدرسة الوطنية للحماية اGدنية ...................................

265.000

42.899.000

43.164.000

13.607.000

560.000

322.025.000

36.252.000

372.444.000

108.670.000

2.450.000

8.800.000

19.000.000

7.760.000

6.286.000

11.414.000

10.000

164.390.000

22.654.000

22.654.000

79.200.000

613.800.000
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اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

04 - 36

05 - 36

06 - 36

08 - 36

01 - 37

03 - 37

04 - 37

05 - 37

07 - 37

10 - 37

01 - 43

02 - 43

01 - 44

02- 44

إعــانـــة لــلـــمــركــز الـــوطــنـي لــتــكـــوين مــســـتــخـــدمي اجلــمـــاعــات احملـــلــيــة
وحتسX مستوياتهم وجتديد معلوماتهم ببشار........................
إعــانـــة لــلـــمــركــز الـــوطــنـي لــتــكـــوين مــســـتــخـــدمي اجلــمـــاعــات احملـــلــيــة

وحتسX مستوياتهم وجتديد معلوماتهم بوهران.....................
إعــانـــة لــلـــمــركــز الـــوطــنـي لــتــكـــوين مــســـتــخـــدمي اجلــمـــاعــات احملـــلــيــة
وحتسX مستوياتهم وجتديد معلوماتهم بورقلة......................
إعانة للمدرسة الوطنية لإلدارة................................................
مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفة النفقات اخملتلفة 

اإلدارة اGركزية - اGصاريف اخملتلفة..........................................
اإلدارة اGركزية - احلالة اGدنية.................................................
اإلدارة اGركزية - اGؤتمرات واGلتقيات.....................................
اإلدارة اGركزية - االنتخابات...................................................
إعانة للصندوق اGشترك للجماعات احمللية.................................
تمويل إعادة انتشار أعوان احلرس البلدي..................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالث القسم الثالث 
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اGركزية - اGنح - تـعويضات التـدريب - الرواتب اGسبقة -
نفقات التكوين ..................................................................
اإلدارة اGركزية - تشجيعات للجمعيات ذات اGنفعة العمومية .....

مجموع القسم الثالث

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

اإلدارة اGـــركــــزيـــة - مـــســـاهــــمـــة فــي مــــركـــز الـــبـــحـث في عـــلـم الـــفـــلك
والفيزياء الفلكية  والفيزياء األرضية ...................................
اإلدارة اGركزية - مساهمة في مراكز الطمر التقني ...................

مجموع القسم الرابع

56.430.000

81.180.000

71.280.000

386.100.000

1.287.990.000

10.000.000

660.250.000

61.200.000

3.150.000

214.195.000.000

12.000.000.000

226.929.600.000

230.086.482.000

371.000.000

60.000.000

431.000.000

412.140.000

1.900.000.000

2.312.140.000



2 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1810
13 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013 م

اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

02 - 46

03 - 46

04 - 46

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

القسم السادس القسم السادس 
النشاط االجتماعي - اGساعدة والتضامنالنشاط االجتماعي - اGساعدة والتضامن

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

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األول القسم األول 

اGوظفون- مرتبات العملاGوظفون- مرتبات العمل

اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط......
اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واGنح اخملتلفة....
rــتـعــاقـدونGـســتـخــدمـون اGــصـالـح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـدولــة - اGا
الرواتبr منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.
مجموع القسم األول

القسم الثاني القسم الثاني 
اGوظفون - اGعاشات واGنحاGوظفون - اGعاشات واGنح

اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل .............
اGــصـــالح الالمـــركــزيــة الـــتــابــعـــة لــلــدولـــة - مــعــاش اخلـــدمــة واألضــرار
اجلسدية ............................................................................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - اGنح العائلية ......................

اGصالح الالمركزية التابعة للدولة -  اGنح االختيارية .................
اGصالح الالمركزية التابعة للدولة -  الضمان االجتماعي ............
اGـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة الــتـــابـــعـــة لــلـــدولـــة - اGـــســاهـــمـــة في اخلـــدمــات
االجتماعية ........................................................................
مجموع القسم الثالث

1.500.000.000

9.100.000.000

500.000.000

11.100.000.000

13.843.140.000

243.929.622.000

12.194.110.000

11.552.000.000

2.900.000.000

26.646.110.000

5.360.000

804.000.000

809.360.000

694.600.000

1.696.000

6.137.394.000

747.394.000

7.581.084.000



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 2 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـ
13 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013 م

اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

13 - 37

14 - 37

15 - 37

16 - 37

17 - 37

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالح األدوات وتسيير اGصالح 

اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات ...................

اGصالح الالمركزية التابعة للدولة -  األدوات واألثاث .................

اGصالح الالمركزية التابعة للدولة -  اللوازم ............................

اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف اGلحقة ................

اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة .............................

اGصالح الالمركزية التابعة للدولة -  حظيرة السيارات ..............

اGصالح الالمركزية التابعة للدولة -  اإليجار .............................

اGصـالح الالمـركـزية الـتـابعـة لـلـدولة - الـنـفقـات الـقضـائـية - نـفـقات
اخلبرة - التعويضات اGترتبة على الدولة ..............................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة اGباني .....................

مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفة النفقات اخملتلفة 

اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - تنظيم العشابة....................

اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - احلالة اGدنية.......................

اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - االنتخابات.........................

اGصـالح الالمـركـزية الـتـابعـة لـلـدولة - بـرنـامج خـاص لفـائـدة واليات
أقصى اجلنوب....................................................................

اGــصـالح الالمــركـزيـة الـتــابـعـة لــلـدولـة - مـســاعـدات لـلــعـائالت الـرحل
بواليات أدرار وتامنغست وتندوف وإيليزي...........................

مجموع القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

349.100.000

8.100.000

26.460.000

198.840.000

15.000.000

53.500.000

2.000.000

480.000

653.480.000

78.100.000

78.100.000

4.000.000

27.300.000

12.000.000

252.000.000

223.800.000

519.100.000

36.287.234.000



2 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2010
13 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013 م

اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

12 - 43

41 - 31

42 - 31

42 - 32

41 - 33

43 - 33

41 - 34

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالث القسم الثالث 
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

Xوحتــسـ XــوظــفـGــصــالح الالمــركـزيــة الــتـابــعــة لـلــدولــة - تـكــوين اGا
مستواهم ..........................................................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي الثاني

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األول القسم األول 

اGوظفون- مرتبات العملاGوظفون- مرتبات العمل

مديرية تنسيق أمن اإلقليم - الراتب الرئيسي للنشاط...............
مديرية تنسيق أمن اإلقليم - التعويضات واGنح اخملتلفة.............
مجموع القسم األول

القسم الثاني القسم الثاني 
اGوظفون - اGعاشات واGنحاGوظفون - اGعاشات واGنح

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

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

مديرية تنسيق أمن اإلقليم - اGنح العائلية ...............................

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

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالح األدوات وتسيير اGصالح 

مديرية تنسيق أمن اإلقليم - تسديد النفقات ............................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثالث

129.000.000

129.000.000

129.000.000

36.416.234.000

5.513.000

2.500.000

8.013.000

100.000

100.000

65.000

2.029.000

2.094.000

304.000

304.000

10.511.000

10.511.000



21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 2 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـ
13 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013 م

اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

51 - 31

52 - 31

53 - 31

52 - 32

51 - 33

52 - 33

53 - 33

54 - 33

51 - 34

52 - 34

53 - 34

54 - 34

55 - 34

الفرع اجلزئي الرابعالفرع اجلزئي الرابع
اGركز العملي الوطني للمساعدة على القراراGركز العملي الوطني للمساعدة على القرار

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األول القسم األول 

اGوظفون- مرتبات العملاGوظفون- مرتبات العمل

اGـركز الـعـمـلي الـوطـني لـلـمـساعـدة عـلى الـقـرار - الـراتب الـرئـيسي
للنشاط..............................................................................
اGركز الـعملي الـوطني للـمساعـدة على القـرار - التعويـضات واGنح
اخملتلفة...............................................................................
اGــركـــز الــعــمــلي الــوطــنـي لــلــمــســاعــدة عــلـى الــقــرار - اGــســتــخــدمــون
اGتعاقدونr الـرواتبr منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان
االجتماعي..........................................................................
مجموع القسم األول

القسم الثاني القسم الثاني 
اGوظفون - اGعاشات واGنحاGوظفون - اGعاشات واGنح

اGـــركــز الــعــمــلي الــوطــني لــلــمــســاعــدة عــلى الــقــرار - مــعــاش اخلــدمــة
واألضرار اجلسدية ...............................................................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اGركز العملي الوطني للمساعدة على القرار - اGنح العائلية ........

اGـركز العـملي الوطني للمساعدة على القرار -  اGنح االختيارية...
اGركز العملي الوطني للمساعدة على القرار -  الضمان االجتماعي
اGـــركــز الــعــمــلـي الــوطــني لـــلــمــســاعــدة عـــلى الــقــرار - اGـــســاهــمــة في
اخلدمات االجتماعية ............................................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالح األدوات وتسيير اGصالح 

اGركز العملي الوطني للمساعدة على القرار - تسديد النفقات .....
اGركز العملي الوطني للمساعدة على القرار -  األدوات واألثاث ...
اGركز العملي الوطني للمساعدة على القرار -  اللوازم ..............
اGركز العملي الوطني للمساعدة على القرار - التكاليف اGلحقة ..
اGركز العملي الوطني للمساعدة على القرار - األلبسة ................

15.181.000

22.457.000

7.716.000

45.354.000

300.000

300.000

1.000.000

200.000

8.959.000

300.000

10.459.000

2.303.000

1.800.000

870.000

495.000

50.000



2 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2210
13 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013 م

اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

57 - 34

81 - 34

97 - 34

51 - 35

52 - 43

61 - 31

62 - 31

اGـركـز الـعـمـلي الـوطـني لـلــمـسـاعـدة عـلى الـقـرار - اقـتـنـاءاتr لـوازم
وصيانة األدوات التقنية للمواصالت......................................
اGركز العملي الوطني للمساعدة على القرار -  حظيرة السيارات.
اGركـز العمـلي الوطـني للمـساعـدة على القـرار - النـفقات الـقضـائية
- نفقات اخلبرة - التعويضات اGترتبة على الدولة .................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

اGركز العملي الوطني للمساعدة على القرار - صيانة اGباني .......

مجموع القسم اخلامس

مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالث القسم الثالث 
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

XـوظـفـGــركـز الـعـمــلي الـوطـني لــلـمـسـاعـدة عــلى الـقـرار - تـكــوين اGا
وحتسX مستواهم ..............................................................

مجموع القسم الثالث

مجموع العنوان الرابع

مجموع الفرع اجلزئي الرابع

الفرع اجلزئي اخلامسالفرع اجلزئي اخلامس

اGندوبية الوطنية للمخاطر الكبرىاGندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األول القسم األول 

اGوظفون- مرتبات العملاGوظفون- مرتبات العمل

اGندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - الراتب الرئيسي للنشاط....
اGـــنـــدوبــيـــة الــوطـــنــيـــة لـــلــمـــخــاطـــر الـــكــبـــرى - الــتـــعــويـــضـــات واGــنح
اخملتلفة...............................................................................

مجموع القسم األول

2.100.000

171.000

10.000

7.799.000

11.000

11.000

63.923.000

400.000

400.000

400.000

64.323.000

23.000.000

35.000.000

58.000.000
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اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

61 - 33

63 - 33

61 - 34

62 - 34

63 - 34

64 - 34

65 - 34

67 - 34

69 - 34

71 - 35

74 - 37

72 - 43

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اGندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - اGنح العائلية ....................
اGندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى -  الضمان االجتماعي...........
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالح األدوات وتسيير اGصالح 

اGندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - تسديد النفقات .................
اGندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى -  األدوات واألثاث ...............
اGندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى -  اللوازم ...........................
اGندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - التكاليف اGلحقة ..............
اGندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - األلبسة ............................
اGندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى -  حظيرة السيارات.............
اGندوبيـة الوطنيـة للمخـاطر الكبـرى - النفقـات القضائـية - نفقات
اخلبرة - التعويضات اGترتبة على الدولة ..............................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

اGندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - صيانة اGباني...................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفة النفقات اخملتلفة 

اGندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - اGؤتمرات واGلتقيات.........
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالث القسم الثالث 
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اGـنـدوبـيـة الــوطـنـيـة لـلــمـخـاطـر الــكـبـرى - تـكـوين وحتــسـX مـسـتـوى
....................................................................... XستخدمGا
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي اخلامس
مجموع الفرع األول

500.000

14.500.000

15.000.000

2.327.000

2.100.000

1.060.000

900.000

50.000

600.000

10.000

7.047.000

80.000

80.000

3.000.000

3.000.000

83.127.000

150.000

150.000

150.000

83.277.000

280.503.967.000
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13 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013 م

اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

06 - 34

07 - 34

08 - 34

الفرع الثانيالفرع الثاني
اGديرية العامة لألمن الوطنياGديرية العامة لألمن الوطني

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

اGوظفون- مرتبات العملاGوظفون- مرتبات العمل

األمن الوطني - الراتب الرئيسي للنشاط..................................
األمن الوطني - التعويضات واGنح اخملتلفة................................
األمن الـوطني - اGسـتخدمون اGـتعاقـدونr الرواتبr منح ذات طابع
عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي....................................

مجموع القسم األول

القسم الثاني القسم الثاني 
اGوظفون - اGعاشات واGنحاGوظفون - اGعاشات واGنح

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

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

األمن الوطني - اGنح العائلية ..................................................

األمن الوطني -  اGنح االختيارية .............................................
األمن الوطني -  الضمان االجتماعي .........................................
األمن الوطني - اGساهمة في اخلدمات االجتماعية ......................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالح األدوات وتسيير اGصالح 

األمن الوطني - تسديد النفقات  ..............................................
األمن الوطني -  األدوات واألثاث .............................................
األمن الوطني -  اللوازم ........................................................
األمن الوطني - التكاليف اGلحقة ............................................
األمن الوطني - األلبسة ..........................................................
األمن الوطني - التغذية ..........................................................
األمن الـــوطـــنـي - اقـــتـــنـــاءات - لــــوازم وصـــيـــانـــة األدوات الــــتـــقـــنـــيـــة
Gصلحة اGواصالت الالسلكية.................................................
األمن الوطني - أدوات الوقاية واحلماية....................................

61.513.000.000

82.000.000.000

5.849.700.000

149.362.700.000

6.000.000

2.480.000.000

2.486.000.000

1.890.000.000

6.000.000

36.498.250.000

7.260.000.000

45.654.250.000

940.500.000

650.000.000

1.041.870.000

3.355.000.000

7.300.000.000

5.500.000.000

1.050.000.000

580.000.000
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13 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013 م

اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

09 - 34

90 - 34

92 - 34

96 - 34

01 - 35

01 - 37

03 - 37

01 - 43

13 - 31

األمن الوطني - أدوات طبية ومواد صيدالنية ............................
األمن الوطني -  حظيرة السيارات ..........................................
األمن الوطني -  اإليجار ........................................................

األمن الـوطني - النـفقـات القضـائيـة - نفقـات اخلبـرة - التعـويضات
اGترتبة على الدولة ............................................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

األمن الوطني - صيانة اGباني ومنشآتها التقنية........................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفة النفقات اخملتلفة 

األمن الوطني - اGصاريف اخملتلفة............................................
األمن الوطني - اGؤتمرات واGلتقيات.......................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالث القسم الثالث 
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

األمن الـوطـني - اGـنح - تـعـويضـات الـتـدريب - الـرواتب اGـسـبـقة -
نفقات التكوين...................................................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األول القسم األول 

اGوظفون- مرتبات العملاGوظفون- مرتبات العمل

اGــــصــــالح الالمــــركــــزيــــة الـــتــــابــــعـــة لـألمن الــــوطــــني- اGــــســـتــــخــــدمـــون
اGتعاقدونr الـرواتبr منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان
االجتماعي .........................................................................
مجموع القسم األول

315.000.000

3.952.000.000

120.000.000

3.000.000

24.807.370.000

1.875.000.000

1.875.000.000

25.200.000

2.700.000

27.900.000

224.213.220.000

400.000.000

400.000.000

400.000.000

224.613.220.000

1.223.000.000

1.223.000.000
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13 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013 م

اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

16 - 34

91 - 34

11 - 35

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

02 - 32

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالح األدوات وتسيير اGصالح 

اGصالح الالمركزية لألمن الوطني -  تسديد النفقات  .................
اGصالح الالمركزية لألمن الوطني -  األدوات واألثاث .................
اGصالح الالمركزية لألمن الوطني -  اللوازم ...........................

اGصالح الالمركزية لألمن الوطني - التكاليف اGلحقة ................
اGصالح الالمركزية لألمن الوطني - التغذية ..............................
اGصالح الالمركزية لألمن الوطني -  حظيرة السيارات ..............
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

اGــصــالح الالمــركــزيــة لألمن الــوطــنـي - صـيــانــة اGــبــانـي ومــنــشــآتــهـا
التقنية .............................................................................
مجموع القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع الثاني

الفرع  الثالثالفرع  الثالث
اGديرية العامة  للحماية اGدنيةاGديرية العامة  للحماية اGدنية

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

اGوظفون- مرتبات العملاGوظفون- مرتبات العمل

احلماية اGدنية - الراتب الرئيسي للنشاط.................................
احلماية اGدنية - التعويضات واGنح اخملتلفة...............................
احلماية اGدنية - اGستخدمون اGتعاقدونr الرواتبr منح ذات طابع
عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي....................................

مجموع القسم األول

القسم الثاني القسم الثاني 
اGوظفون - اGعاشات واGنحاGوظفون - اGعاشات واGنح

احلماية اGدنية - ريوع حوادث العمل ........................................
احلماية اGدنية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية .......................
مجموع القسم الثاني

198.000.000

290.000.000

450.000.000

79.200.000

942.300.000

900.000.000

2.859.500.000

840.000.000

840.000.000

4.922.500.000

4.922.500.000

229.535.720.000

13.232.000.000

19.800.000.000

44.640.000

33.076.640.000

2.800.000

132.745.000

135.545.000
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اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

06 - 34

90 - 34

92 - 34

96 - 34

01 - 35

03 - 37

01 - 43

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

احلماية اGدنية - اGنح العائلية .................................................

احلماية اGدنية -  اGنح االختيارية ............................................
احلماية اGدنية -  الضمان االجتماعي ........................................
احلماية اGدنية - اGساهمة في اخلدمات االجتماعية .....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالح األدوات وتسيير اGصالح 

احلماية اGدنية - تسديد النفقات  .............................................
احلماية اGدنية -  األدوات واألثاث ............................................
احلماية اGدنية -  اللوازم .......................................................
احلماية اGدنية - التكاليف اGلحقة ...........................................
احلماية اGدنية - األلبسة ........................................................
احلماية اGدنية - التغذية ........................................................
احلماية اGدنية -  حظيرة السيارات ........................................
احلماية اGدنية -  اإليجار .......................................................

احلمـاية اGدنية - النـفقات القضائـية - نفقات اخلبـرة - التعويضات
اGترتبة على الدولة ............................................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

احلماية اGدنية - صيانة اGباني ...............................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

احلماية اGدنية - اGؤتمرات واGلتقيات......................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالث القسم الثالث 
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

احلـمايـة اGدنيـة - اGنح - تـعويـضات الـتدريب - الـرواتب اGسـبقة -
نفقات التكوين ..................................................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

595.350.000

2.660.000

8.291.186.000

27.721.000

8.916.917.000

110.130.000

32.500.000

34.060.000

396.000.000

1.365.000.000

5.000.000

200.000.000

1.400.000

10.000

2.144.100.000

10.694.000

10.694.000

1.485.000

1.485.000

44.285.381.000

90.000.000

90.000.000

90.000.000

44.375.381.000



2 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2810
13 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013 م

اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

13 - 31

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

16 - 34

91 - 34

93 - 34

11 - 35

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األول القسم األول 

اGوظفون- مرتبات العملاGوظفون- مرتبات العمل

اGـــصــالح الـالمــركــزيـــة الــتـــابــعـــة لــلـــحــمــايـــة اGــدنـــيــة- اGـــســتـــخــدمــون
اGتعاقدونr الـرواتبr منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان
االجتماعي .........................................................................

مجموع القسم األول

القسم الثالث القسم الثالث 
اGوظفون- التكاليف االجتماعيةاGوظفون- التكاليف االجتماعية

اGـــصــالح الـالمــركــزيـــة الــتــابـــعــة لــلـــحــمــايـــة اGــدنــيـــة - اGــســـاهــمــة في
اخلدمات االجتماعية ............................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالح األدوات وتسيير اGصالح 

اGصالح الالمركزية التابعة للحماية اGدنية -  تسديد النفقات  ....
اGصالح الالمركزية التابعة للحماية اGدنية -  األدوات واألثاث .....
اGصالح الالمركزية التابعة للحماية اGدنية -  اللوازم .................
اGصالح الالمركزية التابعة للحماية اGدنية - التكاليف اGلحقة ....
اGصالح الالمركزية التابعة للحماية اGدنية - التغذية .................
اGصالح الالمركزية التابعة للحماية اGدنية -  حظيرة السيارات ..
اGصالح الالمركزية التابعة للحماية اGدنية -  اإليجار .................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

اGــصـالـح الالمــركــزيـة الــتــابــعــة لــلــحــمـايــة اGــدنــيــة - صــيــانــة اGـبــاني
ومنشآتها التقنية ..............................................................

مجموع القسم اخلامس

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

1.350.000.000

1.350.000.000

1.007.376.000

1.007.376.000

147.860.000

9.000.000

68.040.000

267.300.000

940.000.000

270.000.000

10.000.000

1.712.200.000

169.785.000

169.785.000

4.239.361.000

4.239.361.000



29 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 2 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـ
13 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013 م

اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

23 - 31

24 - 33

21 - 34

22 - 34

23 - 34

24 - 34

26 - 34

81 - 34

87 - 34

21 - 35

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األول القسم األول 

اGوظفون- مرتبات العملاGوظفون- مرتبات العمل

الـوحــدة الـوطـنــيـة - اGـســتـخــدمـون اGـتــعـاقـدونr الــرواتبr مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................

مجموع القسم األول

القسم الثالث القسم الثالث 
اGوظفون- التكاليف االجتماعيةاGوظفون- التكاليف االجتماعية

الوحدة الوطنية  - اGساهمة في اخلدمات االجتماعية ..................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالح األدوات وتسيير اGصالح 

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

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

الوحدة الوطنية - صيانة اGباني ..............................................

مجموع القسم اخلامس

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثالث

مجموع الفرع  الثالث

128.000.000

128.000.000

55.977.000

55.977.000

43.560.000

4.800.000

5.770.000

23.760.000

95.000.000

75.000.000

15.000.000

262.890.000

19.400.000

19.400.000

466.267.000

466.267.000

49.081.009.000



2 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3010
13 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013 م

اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

21 - 31

22 - 31

23 - 31

21 - 33

22 - 33

23 - 33

21 - 34

22 - 34

23 - 34

24 - 34

25 - 34

70 - 34

21 - 35

الفرع الرابعالفرع الرابع
تسيير قصر احلكومةتسيير قصر احلكومة
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األول القسم األول 

اGوظفون- مرتبات العملاGوظفون- مرتبات العمل

قصر احلكومة - الراتب الرئيسي للنشاط..................................
قصر احلكومة - التعويضات واGنح اخملتلفة ................................
قصـر احلكومـة - اGستـخدمون اGتـعاقدونr الـرواتبr منح ذات طابع
عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي....................................

مجموع القسم األول

القسم الثالث القسم الثالث 
اGوظفون- التكاليف االجتماعيةاGوظفون- التكاليف االجتماعية

قصر احلكومة - اGنح العائلية...................................................

قصر احلكومة - اGنح االختيارية...............................................
قصر احلكومة  - الضمان االجتماعي..........................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالح األدوات وتسيير اGصالح 

قصر احلكومة -  تسديد النفقات  .............................................
قصر احلكومة -  األدوات واألثاث .............................................
قصر احلكومة -  اللوازم .........................................................
قصر احلكومة - التكاليف اGلحقة .............................................
قصر احلكومة -  األلبسة .........................................................
قصر احلكومة -  حظيرة السيارات ...........................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

قصر احلكومة - صيانة اGباني .................................................
مجموع القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث
مجموع  الفرع اجلزئي األول
مجموع  الفرع الرابع

22.202.000

18.151.000

31.919.000

72.272.000

2.576.000

40.000

10.088.000

12.704.000

518.000

165.000

577.000

11.979.000

200.000

498.000

13.937.000

24.255.000

24.255.000

123.168.000

123.168.000

123.168.000



31 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 2 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـ
13 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013 م

اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

07 - 34

الفرع السادسالفرع السادس
اGديرية العامة للمواصالت الوطنيةاGديرية العامة للمواصالت الوطنية

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

اGوظفون- مرتبات العملاGوظفون- مرتبات العمل

اGديرية العامة للمواصالت الوطنية - الراتب الرئيسي للنشاط...
اGديرية العامة للمواصالت الوطنية - التعويضات واGنح اخملتلفة .
rـتـعـاقدونGـسـتـخـدمـون اGـديريـة الـعـامـة لـلـمـواصالت الـوطـنـيـة - اGا
الرواتبr منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.
مجموع القسم األول

القسم الثاني القسم الثاني 
اGوظفون- اGعاشات واGنحاGوظفون- اGعاشات واGنح

اGديرية العامة للمواصالت الوطنية - ريوع حوادث العمل ..........
اGــديـريــة الــعـامــة لــلـمــواصالت الــوطـنــيـة - مــعــاش اخلـدمــة واألضـرار
اجلسدية ............................................................................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالث القسم الثالث 
اGوظفون- التكاليف االجتماعيةاGوظفون- التكاليف االجتماعية

اGديرية العامة للمواصالت الوطنية - اGنح العائلية....................

اGديرية العامة للمواصالت الوطنية - اGنح االختيارية................
اGديرية العامة للمواصالت الوطنية  - الضمان االجتماعي...........
اGـديــريــة الــعــامــة لـلــمــواصالت الــوطــنــيـة  - اGــســاهــمــة في اخلــدمـات
االجتماعية.........................................................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالح األدوات وتسيير اGصالح 

اGديرية العامة للمواصالت الوطنية -  تسديد النفقات  ..............
اGديرية العامة للمواصالت الوطنية -  األدوات واألثاث ...............
اGديرية العامة للمواصالت الوطنية -  اللوازم ..........................
اGديرية العامة للمواصالت الوطنية - التكاليف اGلحقة ..............
اGديرية العامة للمواصالت الوطنية -  األلبسة ..........................
اGديرية العامة للمواصالت الوطنية -  العتاد التقني للمواصالت..

169.000.000

144.000.000

8.189.000

321.189.000

606.000

4.100.000

4.706.000

4.427.000

480.000

79.275.000

13.500.000

97.682.000

18.553.000

2.750.000

4.350.000

629.410.000

330.000

23.200.000



2 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3210
13 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013 م

اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

08 - 34

90 - 34

92 - 34

96 - 34

01 - 35

04 - 37

05 - 37

01 - 43

11 - 31

اGديرية العامة للمواصالت الوطنية -  لوازم االستغالل ..............
اGديرية العامة للمواصالت الوطنية -  حظيرة السيارات ............
اGديرية العامة للمواصالت الوطنية -  اإليجار ..........................
اGديرية العامة للـمواصالت الوطنية -  النفقات القضائية - نفقات
اخلبرة - التعويضات اGترتبة على الدولة ..............................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

اGـديـريـة العـامـة لـلـمـواصالت الوطـنـيـة  - صـيـانـة اGبـاني ومـنـشـآتـها
التقنية..............................................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفة النفقات اخملتلفة 

اGديرية العامة للمواصالت الوطنية  - اGؤتمرات واGلتقيات .......
اGديرية العامة للمواصالت الوطنية  - االنتخابات......................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافي النشاط التربوي والثقافي 

اGديرية العامـة للمواصالت الوطنيـة  - اGنح - تعويضات التدريب
- الرواتب اGسبقة - نفقات التكوين......................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل

اGـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة الـــتـــابــــعـــة لـــلـــمـــواصالت الـــوطـــنـــيـــة - الـــراتب
الرئيسي للنشاط................................................................

19.570.000

7.800.000

50.000

11.000

706.024.000

4.960.000

4.960.000

315.000

580.000

895.000

1.135.456.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

1.143.456.000

1.314.000.000



33 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 2 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـ
13 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013 م

اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

18 - 34

اGـصـالح الالمـركـزيــة الـتـابـعـة لـلـمـواصالت الــوطـنـيـة - الـتـعـويـضـات
واGنح اخملتلفة ....................................................................
اGـصـالح الالمـركـزيـة الـتـابـعة لـلـمـواصالت الـوطـنـيـة - اGـسـتـخـدمون
اGتعاقدونr الـرواتبr منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان
االجتماعي..........................................................................
مجموع القسم األول

القسم الثاني القسم الثاني 
اGوظفون- اGعاشات واGنحاGوظفون- اGعاشات واGنح

اGـصـالح الـالمـركـزيـة الـتـابـعة لـلـمـواصـالت الـوطـنـيـة - ريـوع حوادث
العمل ...............................................................................
اGـصالـح الالمركـزيـة الـتـابـعة لـلـمـواصالت الـوطـنيـة - مـعـاش اخلـدمة
واألضرار اجلسدية ..............................................................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالث القسم الثالث 
اGوظفون- التكاليف االجتماعيةاGوظفون- التكاليف االجتماعية

اGصالح الالمركزية التابعة للمواصالت الوطنية - اGنح العائلية ..
اGـــصــــالـح الالمــــركــــزيــــة الـــتــــابــــعــــة لــــلــــمــــواصالت الــــوطــــنـــيــــة - اGــــنح
االختيارية.........................................................................
اGـــصــالح الالمــركـــزيــة الــتــابـــعــة لــلــمـــواصالت الــوطــنـــيــة  - الــضــمــان
االجتماعي..........................................................................
اGـصالـح الالمركـزيـة الـتـابـعة لـلـمـواصالت الـوطـنيـة  - اGـسـاهـمة في
اخلدمات االجتماعية ............................................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالح األدوات وتسيير اGصالح 

اGـــصــالـح الالمــركـــزيـــة الـــتــابـــعـــة لــلـــمـــواصالت الــوطـــنـــيــة -  تـــســـديــد
النفقات  ...........................................................................
اGــصـــالح الـالمـــركــزيـــة الـــتـــابـــعــة لـــلـــمـــواصالت الـــوطـــنـــيــة -  األدوات
واألثاث .............................................................................
اGصالح الالمركزية التابعة للمواصالت الوطنية -  اللوازم .........
اGــصــالح الالمــركــزيـة الــتــابــعــة لــلــمـواصـالت الـوطــنــيــة - الــتــكـالــيف
اGلحقة ..............................................................................
اGصالح الالمركزية التابعة للمواصالت الوطنية -  األلبسة .........
اGــــصـــالح الـالمـــركـــزيــــة الـــتـــابـــعــــة لـــلـــمــــواصالت الـــوطــــنـــيـــة -  لـــوازم
االستغالل ..........................................................................

1.356.000.000

72.000.000

2.742.000.000

300.000

5.000.000

5.300.000

65.500.000

480.000

668.750.000

104.600.000

839.330.000

33.165.000

5.150.000

22.710.000

21.414.000

1.720.000

30.760.000
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اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

52 - 34

 

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

14 - 37

11 - 43

اGصـالح الالمركـزية التـابعـة للـمواصالت الـوطنيـة -  العـتاد الـتقني
للمواصالت ........................................................................
اGــصـــالح الالمـــركــزيـــة الــتـــابــعـــة لـــلــمـــواصالت الــوطـــنــيـــة -  حــظـــيــرة
السيارات .........................................................................
اGصالح الالمركزية التابعة للمواصالت الوطنية -  اإليجار .........
اGــصــالح الالمــركــزيــة الــتـــابــعــة لــلــمــواصالت الــوطــنــيــة -  الــنــفــقــات
الـــقـــضـــائـــيـــة - نــــفـــقـــات اخلـــبـــرة - الـــتـــعـــويـــضــــات اGـــتـــرتـــبـــة عـــلى
الدولة................................................................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

اGـصالح الالمركـزية الـتابعـة للـمواصالت الوطـنيـة  - صيانـة اGباني
ومنشآتها التقنية ..............................................................

مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفة النفقات اخملتلفة 

اGـصــالح الالمــركــزيـة الــتـابــعـة لــلــمـواصالت الــوطــنـيــة  - اGـؤتــمـرات
واGلتقيات .........................................................................

مجموع القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافي النشاط التربوي والثقافي 

اGـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة الـــتـــابـــعـــة لـــلـــمـــواصالت الـــوطـــنـــيـــة  - اGـــنح -
تــــــعـــــــويـــــــضــــــات الـــــــتـــــــدريب - الـــــــرواتـب اGــــــســـــــبـــــــقــــــة - نـــــــفـــــــقــــــات
التكوين.............................................................................

مجموع القسم الثالث

مجموع  العنوان الرابع

مجموع  الفرع اجلزئي الثاني

مجموع  الفرع السادس

22.000.000

10.040.000

1.310.000

200.000

148.469.000

6.791.000

6.791.000

324.000

324.000

3.742.214.000

6.500.000

6.500.000

6.500.000

3.748.714.000

4.892.170.000
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اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

01 - 31

02 - 31

03 - 31

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

الفرع السابعالفرع السابع
اGديرية العامة للحرس البلدياGديرية العامة للحرس البلدي

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

اGوظفون- مرتبات العملاGوظفون- مرتبات العمل

اGديرية العامة للحرس البلدي - الراتب الرئيسي للنشاط .........

اGديرية العامة للحرس البلدي - التعويضات واGنح اخملتلفة ........

rـــتــعـــاقــدونGــســـتــخـــدمــون اGــديـــريــة الـــعــامـــة لــلـــحــرس الـــبــلـــدي - اGا
الرواتبr منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.

مجموع القسم األول

القسم الثاني القسم الثاني 
اGوظفون- اGعاشات واGنحاGوظفون- اGعاشات واGنح

اGديرية العامة للحرس البلدي - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية.

مجموع القسم الثاني

القسم الثالث القسم الثالث 
اGوظفون- التكاليف االجتماعيةاGوظفون- التكاليف االجتماعية

اGديرية العامة للحرس البلدي - اGنح العائلية............................

اGديرية العامة للحرس البلدي - اGنح االختيارية........................

اGديرية العامة للحرس البلدي  - الضمان االجتماعي..................

اGـــديــــريــــة الـــعــــامــــة لـــلــــحــــرس الــــبـــلــــدي  - اGــــســـاهــــمــــة في اخلــــدمـــات
االجتماعية ........................................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالح األدوات وتسيير اGصالح 

اGديرية العامة للحرس البلدي -  تسديد النفقات  ......................

اGديرية العامة للحرس البلدي -  األدوات واألثاث ......................

اGديرية العامة للحرس البلدي -  اللوازم ..................................

89.961.000

135.000.000

10.112.000

235.073.000

1.326.000

1.326.000

1.500.000

110.000

56.572.000

5.874.000

64.056.000

8.563.000

3.950.000

4.050.000
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اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

04 - 34

05 - 34

07 - 34

08 - 34

90 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 37

04 - 37

01 - 43

اGديرية العامة للحرس البلدي - التكاليف اGلحقة .....................

اGديرية العامة للحرس البلدي -  األلبسة ..................................

اGـديرية العامـة للحرس الـبلدي - اقتنـاءات - لوازم صيانة األدوات
التقنية Gصلحة اGواصالت الالسلكية .....................................

اGديرية العامة للحرس البلدي -  أدوات الوقاية واحلماية ............

اGديرية العامة للحرس البلدي -  حظيرة السيارات ...................

اGـديــريـة الــعـامـة لــلـحــرس الـبـلــدي -  الـنــفـقـات الــقـضــائـيـة - نــفـقـات
اخلبرة - التعويضات اGترتبة على الدولة ..............................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

اGديرية العامة للحرس البلدي - صيانة اGباني ومنشآتها التقنية.

مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفة النفقات اخملتلفة 

اGديرية العامة للحرس البلدي  - النفقات اخملتلفة.......................
اGديرية العامة للحرس البلدي  - اGؤتمرات واGلتقيات ..............

مجموع القسم السابع

مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافي النشاط التربوي والثقافي 

اGـديـريـة الـعـامـة لـلـحـرس الـبـلـدي  - اGـنح - تـعـويـضـات  الـتـدريب -
الرواتب اGسبقة - نفقات التكوين.........................................

مجموع القسم الثالث

مجموع العنوان الرابع

مجموع الفرع اجلزئي األول

6.930.000

1.200.000.000

2.866.000

222.000.000

1.424.000

13.000

1.449.796.000

4.800.000

4.800.000

200.000

450.000

650.000

1.755.701.000

28.460.000

28.460.000

28.460.000

1.784.161.000
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13 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013 م

اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

11 - 31

12 - 31

13 - 31

12 - 32

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني

اGصالح الالمركزية التابعة للحرس البلدياGصالح الالمركزية التابعة للحرس البلدي

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اGصالحوسائل اGصالح

القسم األول القسم األول 

اGوظفون- مرتبات العملاGوظفون- مرتبات العمل

اGـصــالح الالمـركــزيـة الـتــابـعــة لـلـحــرس الـبـلــدي - الـراتب الــرئـيـسي
للنشاط..............................................................................
اGـصالح الـالمركـزيـة الـتابـعـة لـلـحرس الـبـلـدي - التـعـويـضـات واGنح
اخملتلفة ..............................................................................
اGـــصــالح الـالمــركـــزيــة الـــتــابـــعــة لـــلـــحــرس الـــبــلـــدي - اGــســـتــخـــدمــون
اGتعاقدونr الـرواتبr منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان
االجتماعي..........................................................................

مجموع القسم األول

القسم الثاني القسم الثاني 

اGوظفون- اGعاشات واGنحاGوظفون- اGعاشات واGنح

اGـــصــالح الـالمــركــزيـــة الــتـــابــعـــة لــلـــحــرس الـــبــلـــدي - مــعـــاش اخلــدمــة
واألضرار اجلسدية ..............................................................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالث القسم الثالث 
اGوظفون- التكاليف االجتماعيةاGوظفون- التكاليف االجتماعية

اGصالح الالمركزية التابعة للحرس البلدي - اGنح العائلية ..........

اGصالح الالمركزية التابعة للحرس البلدي - اGنح االختيارية.......

اGصالح الالمركزية التابعة للحرس البلدي  - الضمان االجتماعي.

اGــصـــالح الالمـــركــزيـــة الــتـــابــعـــة لـــلــحـــرس الــبـــلــدي  - اGـــســاهـــمــة في
اخلدمات االجتماعية.............................................................

مجموع القسم الثالث

175.790.000

160.000.000

31.459.000

367.249.000

200.000

200.000

5.000.000

480.000

84.000.000

7.564.000

97.044.000



2 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3810
13 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013 م

اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

11 - 43

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالح األدوات وتسيير اGصالح 

اGصالح الالمركزية التابعة للحرس البلدي -  تسديد النفقات  .....
اGصالح الالمركزية التابعة للحرس البلدي -  األدوات واألثاث .....
اGصالح الالمركزية التابعة للحرس البلدي -  اللوازم .................
اGصالح الالمركزية التابعة للحرس البلدي - التكاليف اGلحقة ....
اGصالح الالمركزية التابعة للحرس البلدي -  األلبسة .................
اGصالح الالمركزية التابعة للحرس البلدي -  حظيرة السيارات ..
اGصالح الالمركزية التابعة للحرس البلدي -  اإليجار .................
اGصالح الالمركزية التـابعة للحرس البلدي -  الـنفقات القضائية -
نفقات اخلبرة - التعويضات اGترتبة على الدولة ....................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

اGــصــالح الالمــركــزيــة الــتــابــعــة لــلــحــرس الــبــلــدي  - صــيــانــة اGــبــاني
ومنشآتها التقنية ...............................................................

مجموع القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافي النشاط التربوي والثقافي 

اGـصـالح الالمـركـزيـة الـتـابـعـة لـلـحـرس الـبـلـدي  - اGـنح - تـعـويـضات
التدريب - الرواتب اGسبقة - نفقات التكوين........................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع  السابع

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

34.000.000

3.250.000

5.250.000

12.870.000

489.000

3.154.000

657.000

480.000

60.150.000

5.000.000

5.000.000

529.643.000

480.000

480.000

480.000

530.123.000

2.314.284.000

566.450.318.000



39 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 2 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـ
13 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013 م

مـرسـوممـرسـوم تـنـفيـذي  تـنـفيـذي رقم رقم 13 -  - 51  مـؤر مـؤرّخ في خ في 11  ربـيع األول  ربـيع األول
يــتــضــمنيــتــضــمن  r r2013 ــوافق 23  يــنـــايــر ســـنــة  يــنـــايــر ســـنــةGــوافق  اGعــام عــام 1434 ا
rاخملــــصــــــصـــة لــــوزيــــر الـــعــــدلrاالعــــتـــمـــادات اخملــــصــــــصـــة لــــوزيــــر الـــعــــدل تـــوزيع االعــــتـــمـــاداتتـــوزيع 
حــافـظ األخـتـــام من مــيــزانــيــة الـتــسـيـــيــرحــافـظ األخـتـــام من مــيــزانــيــة الـتــسـيـــيــر ~ـــوجـب~ـــوجـب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــقانون اGالية لسنة قانون اGالية لسنة 2013.
rإنّ الوزير األول

rاليةGبناء على تقرير وزير ا -
- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اGادتان 85-3 و125

r(الفقرة 2 ) منه
- و~قتضى القانون رقم 84-17 اGؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـGـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واGعـام 1404 ا

rتممGعدل واGا rاليةGا

- و~ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 12 اGــؤرّخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمّن

r2013 اليّة لسنةGقانون ا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGــادة األولى :  اGــادة األولى :  تــوزع االعـــتــمـــادات اGــقـــدر مــبـــلــغـــهــا
Xمــلــيــارا وثـالثــمــائــة وثــمـــانــيــة ماليــ Xبــثـــمــانــيــة وســتـــ
وثـالثــــــــة وثــــــــمـــــــــانــــــــX ألـف ديــــــــنــــــــار (68.308.083.000 دج)
واخملــصــصــة لــوزيـــر الــعــدلr حــافظ األخــتــام من مــيــزانــيــة
التسيير ~وجب قانون اGالية لسنة r2013 طبقا للجدول

اGلحق بهذا اGرسوم.

rــــالـــيـــــة ووزيــــر الــــعــــدلGــــادة 2 :  : يــــكـــلــف وزيـــــر اGــــادة اGا
حـــافـظ األخـــتـــــامr كــل فـــيــــمـــا يــخـــصــهr بــتـــنـــفـــيــــــذ هـــــذا
اGرسـوم الــذي ينــشـر في اجلريدة الـرّسميّـة للجـمهوريّة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائر في 11 ربيع األول عام 1434 اGوافق
23 يناير سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

اجلدول اGلحقاجلدول اGلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير العدلr حافظ األختام لسنة  اخملصصة لوزير العدلr حافظ األختام لسنة 2013

من ميزانية التسيير واGوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واGوزعة بالترتيب في كل باب

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول

مديرية اإلدارة العامةمديرية اإلدارة العامة

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اGصالحوسائل اGصالح

القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اGركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................

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

اإلدارة اGـركـزيـة - اGـســتـخـدمـون اGـتــعـاقـدونr الـرواتبr مـنح ذات

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

مجموع القسم األول

438.279.000

386.036.000

13.640.000

837.955.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )



2 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4010
13 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013 م

اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 36

02 - 36

القسم الثانيالقسم الثاني
اGوظفون - اGعاشات واGنحاGوظفون - اGعاشات واGنح

اإلدارة اGركزية - ريوع حوادث العمل........................................
اإلدارة اGركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية......................
مجموع القسم الثاني

القسم القسم  الثالث الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اGركزية - اGنح  العائلية................................................

اإلدارة اGركزية - اGنح االختيارية.............................................
اإلدارة اGركزية - الضمان االجتماعي........................................
اإلدارة اGركزية - اGساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالحاألدوات وتسيير اGصالح

اإلدارة اGركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اGركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اGركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اGركزية - التكاليف اGلحقة...........................................
اإلدارة اGركزية - األلبسة.........................................................
اإلدارة اGركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اGركزية  - اإليجار........................................................
اإلدارة اGــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اGترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع

القسم  اخلامسالقسم  اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اGركزية - صيانة اGباني...............................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة لتسيير اGدرسة العليا للقضاء..........................................
إعانة لتسيير اGدرسة الوطنية لكتاب الضبط............................

500.000

105.000.000

105.500.000

4.500.000

200.000

218.878.000

26.245.000

249.823.000

133.898.000

13.213.000

64.538.000

591.000.000

680.000

5.400.000

16.808.000

10.000

825.547.000

33.600.000

33.600.000

1.424.097.000

148.500.000



41 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 2 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـ
13 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013 م

اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

04 - 36

05 - 36

07 - 36

01 - 37

10 - 37

19 - 37

20 - 37

21 - 37

01 - 43

11 - 31

12 - 31

13 - 31

إعانة لتسيير إقامة القضاة......................................................

إعانة لتسيير الديوان الوطني Gكافحة اخملدرات واإلدمان.............

إعانة لتسيير مركز البحوث القانونية والقضائية......................
مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اGركزية - مصاريف تنظيم اGؤتمرات واGلتقيات.............
اإلدارة اGركزية - مصاريف تنفيذ إصالح العدالة........................
نفقات تسيير اللجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنساني..............
اإلدارة اGركزية - نفقات سير احملاكم اإلدارية..............................
اإلدارة اGركزية - نفقات سير محكمة التنازع............................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اGركزية - اGنح - تعويضات التدريب - الرواتب اGسبقة -
نفقات التكوين....................................................................

مجموع القسم الثالث
مجموع  العنوان الرابع
مجموع  الفرع اجلزئي األول

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

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل

اGصالح القضائية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اGصالح القضائية - التعويضات واGنح اخملتلفة...........................
اGـصـالح الـقـضائـيـة - اGـسـتـخدمـون اGـتـعـاقـدونr الرواتـبr منح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................

مجموع القسم األول

79.210.000

22.275.000

9.900.000

1.683.982.000

3.500.000

150.000.000

50.000.000

193.140.000

5.220.000

401.860.000

4.138.267.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

4.288.267.000

12.113.000.000

8.232.000.000

733.000.000

21.078.000.000



2 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4210
13 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013 م

اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

11 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

80 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

11 - 37

11 - 43

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اGصالح القضائية - اGنح العائلية..............................................

اGصالح القضائية - الضمان االجتماعي......................................
اGصالح القضائية - اGساهمة في اخلدمات االجتماعية..................

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اGصالحاألدوات وتسيير اGصالح
اGصالح القضائية - تسديد النفقات...........................................
اGصالح القضائية - األدوات واألثاث..........................................
اGصالح القضائية - اللوازم......................................................
اGصالح القضائية - التكاليف اGلحقة........................................
اGصالح القضائية - األلبسة......................................................
اGصالح القضائية - حظيرة السيارات.......................................
اGصالح القضائية - اإليجار......................................................
اGــصـــالـح الــقـــضـــائـــيـــة - الـــنــفـــقـــات الـــقـــضـــائــيـــة - نـــفـــقـــات اخلـــبــرة -
التعويضات اGترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغالأشغال الصيانة الصيانة

اGصالح القضائية - صيانة اGباني.............................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اGصالح القضائية - نفقات القضاء اجلنائي.................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اGصالح القضائـية - اGنح - تعويضات التدريب - الرواتب اGسبقة
- نفقات التكوين.................................................................

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

194.000.000

4.609.000.000

803.609.000

5.606.609.000

4.218.448.000

66.000.000

303.164.000

438.000.000

18.546.000

55.800.000

2.000.000

1.000.000

5.102.958.000

806.898.000

806.898.000

533.350.000

533.350.000

33.127.815.000

140.000.000

140.000.000

140.000.000

33.267.815.000

37.556.082.000
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اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

21 - 31

22 - 31

23 - 31

22 - 32

21 - 33

22 - 33

23 - 33

24 - 33

21 - 34

22 - 34

23 - 34

24 - 34

25 - 34

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

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

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل

إدارة السجون - الراتب الرئيسي للنشاط.................................

إدارة السجون - التعويضات واGنح اخملتلفة................................

إدارة الـــســجـــون - اGــســـتــخــدمـــون اGــتــعــاقـــدونr الــرواتبr مــنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اGوظفون - اGعاشات واGنحاGوظفون - اGعاشات واGنح

إدارة السجون - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية........................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

إدارة السجون - اGنح العائلية..................................................

إدارة السجون - اGنح االختيارية...............................................

إدارة السجون - الضمان االجتماعي..........................................

إدارة السجون - اGساهمة في اخلدمات االجتماعية.......................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالحاألدوات وتسيير اGصالح

إدارة السجون - تسديد النفقات...............................................

إدارة السجون - األدوات واألثاث...............................................

إدارة السجون - اللوازم...........................................................

إدارة السجون - التكاليف اGلحقة.............................................

إدارة السجون - األلبسة..........................................................

93.462.000

122.000.000

12.200.000

227.662.000

80.000.000

80.000.000

2.096.000

200.000

54.616.000

8.026.000

64.938.000

11.484.000

1.500.000

6.375.000

19.239.000

68.000
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اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

26 - 34

93 - 34

94 - 34

98 - 34

21 - 35

03 - 36

21 - 37

23 - 37

24 - 37

21 - 43

22 - 43

إدارة السجون - األسلحة..........................................................

إدارة السجون - حظيرة السيارات............................................
إدارة السجون - اإليجار...........................................................
إدارة السجون - النفقات القضائية - نفقات اخلبرة - التعويضات

اGترتبة على الدولة..............................................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

إدارة السجون - صيانة اGباني.................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة لتسيير اGدرسة الوطنية Gوظفي إدارة السجون.................
مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

إدارة السجون - نفقات تنظيم اGؤتمرات واGلتقيات...................
إدارة السجون - النفقات اخملتلفة...............................................
إدارة الـســجــون - مــصــاريف تــســيـيــر الــلــجــنــة الـوزاريــة اGــشــتــركـة
.....Xالتنسيقية للنشاطات وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوس

مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

إدارة الـسجـون - اGنح - تـعويـضـات التـدريب - الرواتب اGـسبـقة -
نفقات التكوين....................................................................
إدارة الـســجــون - الـنــشــاط الــتـربــوي والــثـقــافي والــريــاضي لــصـالح
.......................................................................... Xاحملبوس
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

60.000.000

1.305.000

200.000

10.000

100.181.000

11.025.000

11.025.000

355.492.000

355.492.000

11.700.000

1.000.000

12.000.000

24.700.000

863.998.000

40.000.000

72.000.000

112.000.000

112.000.000

975.998.000
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اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

31 - 31

32 - 31

33 - 31

31 - 32

31 - 33

33 - 33

34 - 33

31 - 34

32 - 34

33 - 34

34 - 34

35 - 34

36 - 34

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

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل

مؤسسات السجون - الراتب الرئيسي للنشاط...........................
مؤسسات السجون - التعويضات واGنح اخملتلفة.........................
مؤسسـات السـجون - اGسـتخـدمون اGتـعاقـدونr الرواتبr منح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اGوظفون - اGعاشات واGنحاGوظفون - اGعاشات واGنح

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

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

مؤسسات السجون - اGنح العائلية............................................

مؤسسات السجون - الضمان االجتماعي....................................
مؤسسات السجون - اGساهمة في اخلدمات االجتماعية................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالحاألدوات وتسيير اGصالح

مؤسسات السجون - تسديد النفقات.........................................
مؤسسات السجون - األدوات واألثاث........................................
مؤسسات السجون - اللوازم....................................................
مؤسسات السجون - التكاليف اGلحقة......................................
مؤسسات السجون - األلبسة....................................................
مؤسسات السجون - التغذية....................................................

6.804.000.000

10.834.000.000

7.328.000

17.645.328.000

280.000

280.000

360.000.000

4.360.000.000

590.425.000

5.310.425.000

109.900.000

179.000.000

94.140.000

631.000.000

513.634.000

3.214.305.000
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اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

37 - 34

38 - 34

39 - 34

91 - 34

92 - 34

31 - 35

31 - 37

34 - 37

35 - 37

31 - 46

مؤسسات السجون - األدوات واألثاث ومعدات النوم واGطعم........
مؤسسات السجون - األدوات التربوية ومعداتها واألدوات............
مؤسسات السجون - األدوات الطبية وأدوات النظافة..................
مؤسسات السجون - حظيرة السيارات.....................................
مؤسسات السجون - اإليجار....................................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

مؤسسات السجون - صيانة اGباني...........................................

مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

مؤسسات السجون - نفقات القضاء اجلنائي...............................
نفقات تسيير مصالح السجون في الوسط اGفتوح.......................
مؤسسات السجون - نفقات تسيير قاضي تطبيق العقوبات.........

مجموع القسم السابع

مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

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

مـــؤســـســـات الـــســـجـــون - اGـــســـاعـــدة اGـــالـــيـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــفـــائــدة
احملبوسX اGعوزين .............................................................

مجموع القسم السادس

مجموع  العنوان الرابع

مجموع  الفرع اجلزئي الثاني

مجموع  الفرع الثاني

مجموع االعتمادات اخملصصة  لوزير العدلr حافظ األختاممجموع االعتمادات اخملصصة  لوزير العدلr حافظ األختام............

400.000.000

196.700.000

690.000.000

102.105.000

850.000

6.131.634.000

549.200.000

549.200.000

2.000.000

40.000.000

5.000.000

47.000.000

29.683.867.000

92.136.000

92.136.000

92.136.000

29.776.003.000

30.752.001.000

68.308.083.000
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفيـذي  تـنـفيـذي رقم رقم 13 -  - 52  مـؤر مـؤرّخ في خ في 11  ربـيع األول  ربـيع األول
يــتــضــمنيــتــضــمن  r r2013 ــوافق 23  يــنـــايــر ســـنــة  يــنـــايــر ســـنــةGــوافق  اGعــام عــام 1434 ا
االعــتــمـادات اخملــصــــصــة لــوزيــر اGــالــيـة مناخملــصــــصــة لــوزيــر اGــالــيـة من تـوزيع االعــتــمـاداتتـوزيع 
مـيــزانـيـة الـتـسـيــيـرمـيــزانـيـة الـتـسـيــيـر ~ـــوجـب قـانـون اGـالـيـة لـسـنة~ـــوجـب قـانـون اGـالـيـة لـسـنة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2013.
rإنّ الوزير األول

rاليةGبناء على تقرير وزير ا -
- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اGادتان 85-3 و125

r(الفقرة 2 ) منه
- و~قتضى القانون رقم 84-17 اGؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـGـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واGعـام 1404 ا

rتممGعدل واGا rاليةGا

- و~ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 12 اGــؤرّخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمّن

r2013 اليّة لسنةGقانون ا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGــادة األولى :  اGــادة األولى :  تــوزع االعـــتــمـــادات اGــقـــدر مــبـــلــغـــهــا
بواحد وثـمانX مـليارا وثالثمـائة وستـة وسبعX مـليونا
وســــتـــــمـــــائــــة وتـــــســـــعــــة آالف ديـــــنــــار (81.376.609.000 دج)
واخملصـصـة لـوزير اGـالـيـة من مـيزانـيـة الـتسـيـيـر ~وجب
قـانــون اGــالــيـة لــســنـة r2013 طـبــقــا لـلــجــدول اGـلــحق بــهـذا

اGرسوم.

اGــــادة اGــــادة 2 :  : يــــكــــلف وزيـــــر اGــــالــــيـــــة بــــتــــنــــفــــيــــــذ هـــــذا
اGرســوم الذي يـنشـر في اجلـريدة الـرّسمـيّة  لـلجـمهـوريّة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائر في 11 ربيع األول عام 1434 اGوافق
23 يناير سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

اجلدول اGلحقاجلدول اGلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير اGالية لسنة  اخملصصة لوزير اGالية لسنة 2013

من ميزانية التسيير واGوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واGوزعة بالترتيب في كل باب

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول
اإلدارة اGركزيةاإلدارة اGركزية

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

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اGركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اGركزية - التعويضات واGنح اخملتلفة............................
اإلدارة اGـركـزيـة - اGـســتـخـدمـون اGـتــعـاقـدونr الـرواتبr مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................

مجموع القسم األول

550.000.000

860.000.000

90.000.000

1.500.000.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )



2 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4810
13 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013 م

اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

03 - 36

05 - 36

06 - 36

القسم الثانيالقسم الثاني
اGوظفون - اGعاشات واGنحاGوظفون - اGعاشات واGنح

اإلدارة اGركزية - ريوع حوادث العمل........................................
اإلدارة اGركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية.......................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اGركزية - اGنح  العائلية................................................

اإلدارة اGركزية - اGنح  االختيارية............................................
اإلدارة اGركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اGركزية - اGساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالحاألدوات وتسيير اGصالح

اإلدارة اGركزية -  تسديد النفقات.............................................
اإلدارة اGركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اGركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اGركزية - التكاليف اGلحقة............................................
اإلدارة اGركزية - األلبسة.........................................................
اإلدارة اGركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اGركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اGــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اGترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع 

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اGركزية - صيانة اGباني................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للمدرسة الوطنية للضرائب.............................................
إعانة للوكالة الوطنية Gسح األراضي .........................................
إعانة خللية معاجلة االستعالم اGالي.............................................

مجموع القسم السادس

220.000

2.200.000

2.420.000

7.500.000

25.000

352.500.000

40.000.000

400.025.000

90.435.000

5.750.000

12.600.000

99.000.000

1.225.000

9.750.000

2.500.000

10.000

221.270.000

240.000.000

240.000.000

95.040.000

2.821.500.000

37.620.000

2.954.160.000



49 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 2 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـ
13 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013 م

اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

02 - 37

03 - 37

04 - 37

03 - 42

01 - 43

02 - 43

11 - 31

12 - 31

13 - 31

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اGركزية - اGؤتمرات واGلتقيات......................................
اإلدارة اGركزية - دراسات........................................................
اإلدارة اGركزية - نفقـات تسيير الصندوق اخلاص بتقاعد اإلطارات
السامية لألمة.....................................................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثانيالقسم الثاني
النشاط الدوليالنشاط الدولي

اإلدارة اGـركـزيـة - اGسـاهـمـة واالشـتـراك في الـهـيـئـات الـدولـيـة غـير
احلكومية............................................................................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اGـركـزيـة - اGنح - تـعـويـضات  الـتـدريب - الـرواتب اGسـبـقة
- نفقات التكوين.................................................................
اإلدارة اGركزية  - تشجيع اجلمعيات ذات  اGنفعة  العمومية ........

مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل

الديوان اGركزي لقمع الفساد - الراتب الرئيسي للنشاط.............
الديوان اGركزي لقمع الفساد - التعويضات واGنح اخملتلفة............
rالرواتب rـتعاقدونGـستخدمون اGركزي لقـمع الفساد - اGالـديوان ا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............

مجموع القسم األول

3.000.000

50.000.000

5.000.000

58.000.000

5.375.875.000

500.000

500.000

78.272.000

1.900.000

80.172.000

80.672.000

5.456.547.000

25.000.000

36.000.000

5.000.000

66.000.000



2 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 5010
13 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013 م

اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

12 - 32

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

12 - 37

القسم الثانيالقسم الثاني
اGوظفون - اGعاشات  واGنحاGوظفون - اGعاشات  واGنح

الديوان اGركزي لقمع الفساد - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية....

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

الديوان اGركزي لقمع الفساد - اGنح العائلية..............................

الديوان اGركزي لقمع الفساد - اGنح االختيارية .........................
الديوان اGركزي لقمع الفساد - الضمان االجتماعي......................
الديوان اGركزي لقمع الفساد - اGساهمة في اخلدمات االجتماعية..

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالحاألدوات وتسيير اGصالح

الديوان اGركزي لقمع الفساد - تسديد النفقات...........................
الديوان اGركزي لقمع الفساد - األدوات واألثاث...........................
الديوان اGركزي لقمع الفساد - اللوازم......................................
الديوان اGركزي لقمع الفساد - التكاليف اGلحقة.........................
الديوان اGركزي لقمع الفساد - األلبسة......................................
الديوان اGركزي لقمع الفساد - حظيرة السيارات........................
الديوان اGركزي لقمع الفساد - اإليجار......................................
الديوان اGـركزي لقمع الـفساد - النـفقات القـضائية - نـفقات اخلبرة
- التعويضات اGترتبة على الدولة.........................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

الديوان اGركزي لقمع الفساد - صيانة اGباني.............................

مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

الديوان اGركزي لقمع الفساد - اGؤتمرات واGلتقيات...................

مجموع القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

10.000

10.000

800.000

10.000

15.250.000

1.441.000

17.501.000

9.220.000

10.470.000

2.700.000

7.200.000

130.000

1.650.000

700.000

10.000

32.080.000

3.000.000

3.000.000

5.000.000

5.000.000

123.591.000



51 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 2 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـ
13 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013 م

اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

11 - 43

01 - 31

02 - 31

03 - 31

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

الــديـــوان اGــركــزي لــقـــمع الــفــســاد - اGـــنح - تــعــويـــضــات الــتــدريب -
الرواتب اGسبقة - نفقات التكوين.........................................

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

الفرع الثانيالفرع الثاني
اGديرية العامة للمحاسبةاGديرية العامة للمحاسبة

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

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل

اGديرية العامة للمحاسبة - الراتب الرئيسي للنشاط..................
اGديرية العامة للمحاسبة - التعويضات واGنح اخملتلفة................
rالـرواتب rـتـعـاقـدونGـسـتـخـدمـون اGـديـريـة الـعـامـة لـلـمـحــاسـبـة - اGا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اGوظفون - اGعاشات  واGنحاGوظفون - اGعاشات  واGنح

اGديرية العامة للمحاسبة - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية........
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اGديرية العامة للمحاسبة - اGنح العائلية...................................

اGديرية العامة للمحاسبة - اGنح االختيارية ..............................
اGديرية العامة للمحاسبة - الضمان االجتماعي..........................
اGديرية العامة للمحاسبة - اGساهمة في اخلدمات  االجتماعية......

مجموع القسم الثالث

800.000

800.000

800.000

124.391.000

5.580.938.000

155.000.000

135.000.000

15.000.000

305.000.000

521.000

521.000

5.000.000

20.000

72.476.000

6.171.000

83.667.000
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13 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013 م

اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

02 - 37

03 - 37

04 - 37

01 - 43

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالحاألدوات وتسيير اGصالح

اGديرية العامة للمحاسبة - تسديد النفقات................................
اGديرية العامة للمحاسبة - األدوات واألثاث...............................
اGديرية العامة للمحاسبة - اللوازم...........................................
اGديرية العامة للمحاسبة - التكاليف اGلحقة.............................
اGديرية العامة للمحاسبة - األلبسة...........................................
اGديرية العامة للمحاسبة - حظيرة السيارات............................
اGديرية العامة للمحاسبة - اإليجار...........................................
اGديـرية الـعامـة للـمحـاسبـة - النـفقـات القـضائـية - نـفقـات اخلبرة -
التعويضات اGترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اGديرية العامة للمحاسبة - صيانة اGباني..................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اGديرية العامة للمحاسبة - اGؤتمرات واGلتقيات.......................
اGــديــريـــة الــعــامـــة لــلـــمــحــاســـبــة - نـــفــقــات تـــســيــيـــر اجملــلس الـــوطــني
للمحاسبة...........................................................................
نفقات تسيير جلنة اإلشراف على التأمينات...............................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اGديرية العامة للمحاسبة - اGنح - تعويضات التدريب - الرواتب
اGسبقة - نفقات التكوين......................................................

مجموع القسم الثالث

مجموع العنوان الرابع

مجموع الفرع اجلزئي األول

8.910.000

5.408.000

174.878.000

38.313.000

392.000

2.500.000

1.200.000

10.000

231.611.000

6.000.000

6.000.000

1.800.000

35.000.000

3.000.000

39.800.000

666.599.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

691.599.000



53 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 2 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـ
13 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013 م

اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل

اGديريات اجلهوية للخزينة - الراتب الرئيسي للنشاط................
اGديريات اجلهوية للخزينة  - التعويضات واGنح اخملتلفة.............
rالرواتب rـتـعـاقـدونGـسـتـخـدمون اGـديريـات اجلـهـويـة للـخـزيـنة - اGا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اGوظفون - اGعاشات واGنحاGوظفون - اGعاشات واGنح

اGديريات اجلهوية للخزينة - ريوع حوادث العمل........................
اGديريات اجلهوية للخزينة  - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية......

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اGديريات اجلهوية للخزينة - اGنح العائلية.................................

اGديريات اجلهوية للخزينة - اGنح االختيارية.............................
اGديريات اجلهوية للخزينة - الضمان االجتماعي.........................
اGديــريات اجلهوية للخزينــة - اGساهمة في اخلدمات االجتماعية..
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالحاألدوات وتسيير اGصالح

اGديريات اجلهوية للخزينة  - تسديد النفقات.............................
اGديريات اجلهوية للخزينة  - األدوات واألثاث............................
اGديريات اجلهوية للخزينة - اللوازم.........................................
اGديريات اجلهوية للخزينة  - التكاليف اGلحقة..........................
اGديريات اجلهوية للخزينة  - األلبسة........................................
اGديريات اجلهوية للخزينة  - حظيرة السيارات.........................
اGديريات اجلهوية للخزينة  - اإليجار........................................
اGــديـريـات اجلـهـويـة لـلـخـزيـنـة  - الــنــفـــقــات الـقـضـائـيـــة - نـــفـقـــات
اخلبرة - التعويضات اGترتبة على الدولة...............................
مجموع القسم الرابع

5.020.000.000

4.675.000.000

682.000.000

10.377.000.000

301.000

8.800.000

9.101.000

170.000.000

260.000

2.423.750.000

171.000.000

2.765.010.000

63.855.000

30.900.000

81.000.000

300.000.000

2.360.000

16.900.000

3.000.000

50.000

498.065.000



2 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 5410
13 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013 م

اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

11 - 35

11 - 43

23 - 31

23 - 34

24 - 34

25 - 34

21 - 35

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اGديريات اجلهوية للخزينة - صيانة اGباني................................
مجموع القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اGـديريــــات اجلـهويــــة لـلخـزيـنــــة - اGنـح - تـعـويضـــات الـتدريب -
الرواتب اGسبقة - نفقات التكوين.........................................

مجموع القسم الثالث
مجموع  العنوان الرابع
مجموع  الفرع اجلزئي الثاني

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
ديار ومـراكز اGالـية - اGسـتخدمون اGـتعاقـدونr الرواتبr منح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم األول

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالحاألدوات وتسيير اGصالح

ديار ومراكز اGالية - اللوازم....................................................
ديار ومراكز اGالية - التكاليف اGلحقة......................................
ديار ومراكز اGالية - األلبسة....................................................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

ديار ومراكز اGالية - صيانة اGباني ومنشآتها التقنية.................
مجموع  القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث
مجموع  الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع الثاني

87.570.000

87.570.000

13.736.746.000

86.000.000

86.000.000

86.000.000

13.822.746.000

7.000.000

7.000.000

495.000

910.000

40.000

1.445.000

714.000

714.000

9.159.000

9.159.000

14.523.504.000



55 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 2 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـ
13 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013 م

اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

06 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

الفرع الثالثالفرع الثالث
اGديرية العامة للجماركاGديرية العامة للجمارك

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

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
اGديرية العامة للجمارك - الراتب الرئيسي للنشاط...................
اGديرية العامة للجمارك - التعويضات واGنح اخملتلفة.................
اGديرية العامـة للجمارك - اGستخدمون اGتعاقدونr الرواتبr منح
ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي......................

مجموع القسم األول
القسم الثانيالقسم الثاني

اGوظفون - اGعاشات واGنحاGوظفون - اGعاشات واGنح
اGديرية العامة للجمارك - ريوع حوادث العمل...........................
اGديرية العامة للجمارك - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية..........

مجموع القسم الثاني
القسم الثالثالقسم الثالث

اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية
اGديرية العامة للجمارك - اGنح العائلية....................................
اGديرية العامة للجمارك - اGنح االختيارية................................
اGديرية العامة للجمارك - الضمان االجتماعي............................
اGديرية العامة للجمارك - اGساهمة في اخلدمات االجتماعية........
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالحاألدوات وتسيير اGصالح

اGديرية العامة للجمارك - تسديد النفقات.................................
اGديرية العامة للجمارك - األدوات واألثاث................................
اGديرية العامة للجمارك - اللوازم............................................
اGديرية العامة للجمارك - التكاليف اGلحقة..............................
اGديرية العامة للجمارك - األلبسة............................................
اGديرية العامة للجمارك - التغذية............................................
اGديرية العامة للجمارك - حظيرة السيارات.............................
اGديرية العامة للجمارك - اإليجار............................................
اGـديـريـة العـامـة لـلجـمـارك - الـنفـقـات الـقضـائـيـة - نفـقـات اخلـبرة -
التعويضات اGترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع

5.120.000.000

7.920.000.000

215.000.000

13.255.000.000

1.665.000

24.400.000

26.065.000

232.400.000

400.000

3.254.179.000

250.000.000

3.736.979.000

35.640.000

23.925.000

22.725.000

12.474.000

55.000.000

2.364.000

10.000.000

500.000

10.000

162.638.000



2 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 5610
13 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013 م

اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

01 - 35

02 - 37

03 - 37

01 - 43

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

16 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اGديرية العامة للجمارك - صيانة اGباني...................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اGديرية العامة للجمارك - النفقات اخملتلفة ...............................
اGديرية العامة للجمارك- اGؤتمرات واGلتقيات.........................
مجموع القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم  الثالثالقسم  الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اGديريـة العامـة للـجمارك - اGـنح - تعـويضات الـتدريب - الرواتب
اGسبقة - نفقات التكوين .....................................................

مجموع  القسم الثالث
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اGصالحاألدوات وتسيير اGصالح
اGصالح الالمركزية التابعة للجمارك - تسديد النفقات................
اGصالح الالمركزية التابعة للجمارك - األدوات واألثاث...............
اGصالح الالمركزية التابعة للجمارك - اللوزام...........................
اGصالح الالمركزية التابعة للجمارك - التكاليف اGلحقة.............
اGصالح الالمركزية التابعة للجمارك - األلبسة...........................
اGصالح الالمركزية التابعة للجمارك - التغذية...........................
اGصالح الالمركزية التابعة للجمارك - حظيرة السيارات............
اGصالح الالمركزية التابعة للجمارك - اإليجار...........................
اGــصــالح الالمــركــزيــة الـتــابــعــة لــلـجــمــارك - الــنــفــقـات الــقــضــائــيـة -
نفقات اخلبرة - التعويضات اGترتبة على الدولة......................

مجموع القسم الرابع

9.080.000

9.080.000

500.000

6.000.000

6.500.000

17.196.262.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

17.256.262.000

62.370.000

27.250.000

38.100.000

575.000.000

1.000.000

145.000.000

109.610.000

60.410.000

10.000

1.018.750.000



57 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 2 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـ
13 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013 م

اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

11 - 35

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اGصالح الالمركزية التابعة للجمارك - صيانة اGباني..................

مجموع القسم اخلامس

مجموع العنوان الثالث

مجموع  الفرع اجلزئي الثاني

مجموع  الفرع الثالث

الفرع الرابعالفرع الرابع
اGديرية العامة للضرائباGديرية العامة للضرائب

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

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل

اGديرية العامة للضرائب - الراتب الرئيسي للنشاط..................
اGديرية العامة للضرائب - التعويضات واGنح اخملتلفة.................
rالـرواتب rــتـعــاقـدونGـسـتــخـدمـون اGـديــريـة الــعـامـة لــلـضـرائـب - اGا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اGوظفون - اGعاشات واGنحاGوظفون - اGعاشات واGنح

اGديرية العامة للضرائب - ريوع حوادث العمل...........................
اGديرية العامة للضرائب - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية.........

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اGديرية العامة للضرائب - اGنح العائلية...................................
اGديرية العامة للضرائب - اGنح االختيارية................................
اGديرية العامة للضرائب - الضمان االجتماعي...........................
اGديرية العامة للضرائب - اGساهمة في اخلدمات االجتماعية........

مجموع القسم الثالث

89.259.000

89.259.000

1.108.009.000

1.108.009.000

18.364.271.000

560.000.000

433.000.000

50.000.000

1.043.000.000

55.000

10.000

65.000

18.500.000

40.000

248.250.000

19.654.000

286.444.000



2 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 5810
13 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013 م

اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

02 - 37

01 - 43

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالحاألدوات وتسيير اGصالح

اGديرية العامة للضرائب - تسديد النفقات................................
اGديرية العامة للضرائب - األدوات واألثاث................................
اGديرية العامة للضرائب - اللوازم............................................
اGديرية العامة للضرائب - التكاليف اGلحقة..............................
اGديرية العامة للضرائب - األلبسة...........................................
اGديرية العامة للضرائب - حظيرة السيارات.............................
اGديرية العامة للضرائب - اإليجار............................................
اGـديريـة الـعامـة لـلـضرائب - الـنـفـقات الـقـضائـيـة - نـفقـات اخلـبرة -
التعويضات اGترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اGديرية العامة للضرائب - صيانة اGباني..................................

مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اGديرية العامة للضرائب - اGؤتمرات واGلتقيات........................

مجموع القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اGديرية العـامة للضرائب - اGنح - تعويضات التدريب -  الرواتب
اGسبقة - نفقات التكوين......................................................

مجموع  القسم الثالث

مجموع  العنوان الرابع

مجموع الفرع اجلزئي األول

80.000.000

12.935.000

213.375.000

40.590.000

1.000.000

13.000.000

1.000.000

10.000

361.910.000

17.500.000

17.500.000

4.000.000

4.000.000

1.712.919.000

70.000.000

70.000.000

70.000.000

1.782.919.000



59 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 2 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـ
13 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013 م

اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل

اGصالح الالمركزية للضرائب - الراتب الرئيسي للنشاط............
اGصالح الالمركزية للضرائب - التعويضات واGنح اخملتلفة...........
rالرواتب rتعاقدونGستخدمون اGصالح الالمركزيـة للضرائب - اGا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اGوظفون - اGعاشات واGنحاGوظفون - اGعاشات واGنح

اGصالح  الالمركزية للضرائب - ريوع حوادث العمل....................
اGصالح  الالمركزية للضرائب - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية..
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اGصالح الالمركزية للضرائب - اGنح العائلية.............................

اGصالح الالمركزية للضرائب - اGنح االختيارية.........................
اGصالح الالمركزية للضرائب - الضمان االجتماعي.....................
اGصالح الالمركزية للضرائب - اGساهمة في اخلدمات االجتماعية..

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالحاألدوات وتسيير اGصالح

اGصالح الالمركزية للضرائب - تسديد النفقات..........................
اGصالح الالمركزية للضرائب - األدوات واألثاث..........................
اGصالح الالمركزية للضرائب - اللوازم......................................
اGصالح الالمركزية للضرائب - التكاليف اGلحقة........................
اGصالح الالمركزية للضرائب - األلبسة.....................................
اGصالح الالمركزية للضرائب - حظيرة السيارات.......................
اGصالح الالمركزية للضرائب - اإليجار......................................
اGصالح الالمركزية للـضرائب - النفقات القـضائية - نفقات اخلبرة
- التعويضات اGترتبة على الدولة.........................................
مجموع القسم الرابع

7.875.000.000

8.075.000.000

1.222.500.000

17.172.500.000

600.000

10.000

610.000

 

296.000.000

500.000

3.987.500.000

301.400.000

4.585.400.000

132.660.000

71.500.000

97.650.000

158.308.000

5.112.000

45.815.000

33.100.000

1.000.000

545.145.000



2 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 6010
13 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013 م

اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

11 - 35

11 - 43

23 - 31

23 - 34

24 - 34

25 - 34

21 - 35

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اGصالح الالمركزية للضرائب - صيانة اGباني............................
مجموع  القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اGــصــالـح الالمــركــزيــة لــلـــضــرائب - اGــنح - تــعـــويــضــات الــتــدريب -
الرواتب اGسبقة - نفقات التكوين.........................................

مجموع  القسم الثالث
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي الثاني

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
ديار ومـراكز اGالـية - اGسـتخدمون اGـتعاقـدونr الرواتبr منح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم األول

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالحاألدوات وتسيير اGصالح

ديار ومراكز اGالية - اللوازم....................................................
ديار ومراكز اGالية - التكاليف اGلحقة......................................
ديار ومراكز اGالية - األلبسة....................................................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

ديار ومراكز اGالية - صيانة اGباني ومنشآتها التقنية.................
مجموع  القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث
مجموع  الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع الرابع

153.413.000

153.413.000

22.457.068.000

70.000.000

70.000.000

70.000.000

22.527.068.000

250.000.000

250.000.000

7.200.000

79.299.000

530.000

87.029.000

52.000.000

52.000.000

389.029.000

389.029.000

24.699.016.000



61 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 2 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـ
13 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013 م

اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

01 - 31

02 - 31

03 - 31

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

97 - 34

الفرع اخلامسالفرع اخلامس
اGديرية العامة لألمالك الوطنيةاGديرية العامة لألمالك الوطنية

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

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل

اGديرية العامة لألمالك الوطنية - الراتب الرئيسي للنشاط.........
اGديرية العامة لألمالك الوطنية -  التعويضات واGنح اخملتلفة......
rــتــعــاقــدونGـــســتــخــدمـــون اGـــديــريــة الــعـــامــة لألمالك الـــوطــنــيــة - اGا
الرواتبr منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اGوظفون - اGعاشات واGنحاGوظفون - اGعاشات واGنح

اGـــديــــريـــة الــــعـــامـــة لـألمالك الـــوطــــنـــيــــة - مـــعـــاش اخلــــدمـــة واألضـــرار
اجلسدية..............................................................................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اGديرية العامة لألمالك الوطنية - اGنح العائلية..........................

اGديرية العامة لألمالك الوطنية - اGنح االختيارية......................
اGديرية العامة لألمالك الوطنية - الضمان االجتماعي.................
اGــــديــــريـــة الــــعــــامــــة لألمـالك الـــوطــــنــــيــــة - اGـــســــاهــــمــــة في اخلــــدمـــات
االجتماعية..........................................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالحاألدوات وتسيير اGصالح

اGديرية العامة لألمالك الوطنية - تسديد النفقات.......................
اGديرية العامة لألمالك الوطنية - األدوات واألثاث......................
اGديرية العامة لألمالك الوطنية - اللوازم..................................
اGديرية العامة لألمالك الوطنية - التكاليف اGلحقة....................
اGديرية العامة لألمالك الوطنية - األلبسة..................................
اGديرية العامة لألمالك الوطنية - حظيرة السيارات...................
اGـديـريـة الــعـامـة لألمالك الــوطـنـيـة - الــنـفـقـات الــقـضـائـيــة - نـفـقـات
اخلبرة - التعويضات اGترتبة على الدولة...............................

مجموع القسم الرابع

102.475.000

99.000.000

11.264.000

212.739.000

10.000

10.000

2.755.000

20.000

50.368.000

6.974.000

60.117.000

16.830.000

2.825.000

4.387.000

3.703.000

255.000

7.490.000

10.000

35.500.000



2 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 6210
13 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013 م

اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

01 - 35

02 - 37

01 - 43

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اGديرية العامة لألمالك الوطنية - صيانة اGباني.........................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اGديرية العامة لألمالك الوطنية - اGؤتمرات واGلتقيات..............
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اGـديـريــة الـعـامـة لألمالك الـوطـنـيـة - اGـنح - تـعـويـضـات الـتـدريب -
الرواتب اGسبقة - نفقات التكوين.........................................

مجموع القسم الثالث
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل

اGصالح  الالمركزية لألمالك الوطنية - الراتب الرئيسي للنشاط..
اGصالح  الالمركزية لألمالك الوطنية - التعويضات واGنح اخملتلفة
rـتـعـاقدونGسـتـخـدمون اGصـالح  الالمـركـزيـة لألمالك الوطـنـيـة - اGا
الرواتبr منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اGوظفون - اGعاشات واGنحاGوظفون - اGعاشات واGنح

اGصالح الالمركزية لألمالك الوطنية - ريوع حوادث العمل...........
اGــصــالح الالمــركــزيـة لـألمالك الــوطـنــيــة - مــعـاش اخلــدمــة واألضـرار
اجلسدية..............................................................................

مجموع القسم الثاني

4.800.000

4.800.000

2.000.000

2.000.000

315.166.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

345.166.000

3.573.538.000

3.400.000.000

730.200.000

7.703.738.000

100.000

20.000

120.000



63 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 2 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـ
13 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013 م

اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

11 - 43

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اGصالح الالمركزية لألمالك الوطنية - اGنح العائلية....................

اGصالح الالمركزية لألمالك الوطنية - اGنح االختيارية................
اGصالح الالمركزية لألمالك الوطنية - الضمان االجتماعي...........
اGـــصــالح الالمـــركــزيــة لـألمالك الــوطـــنــيــة - اGـــســاهــمـــة في اخلــدمــات
االجتماعية .........................................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالحاألدوات وتسيير اGصالح

اGصالح الالمركزية لألمالك الوطنية - تسديد النفقات.................
اGصالح الالمركزية لألمالك الوطنية - األدوات واألثاث................
اGصالح الالمركزية لألمالك الوطنية - اللوازم............................
اGصالح الالمركزية لألمالك الوطنية - التكاليف اGلحقة..............
اGصالح الالمركزية لألمالك الوطنية - األلبسة............................
اGصالح الالمركزية لألمالك الوطنية - حظيرة السيارات.............
اGصالح الالمركزية لألمالك الوطنية - اإليجار............................
اGصالح الالمركزية لألمالك الـوطنية - النفقات الـقضائية - نفقات
اخلبرة - التعويضات اGترتبة على الدولة...............................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اGصالح الالمركزية لألمالك الوطنية - صيانة اGباني...................
مجموع  القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اGـصالح الالمركزيـة لألمالك الوطنيـة - اGنح - تعويـضات التدريب
-  الرواتب اGسبقة - نفقات التكوين.....................................
مجموع  القسم الثالث
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي الثاني

129.543.000

300.000

1.743.384.000

251.110.000

2.124.337.000

54.450.000

80.000.000

85.000.000

100.000.000

3.944.000

40.519.000

6.000.000

10.000

369.923.000

43.423.000

43.423.000

10.241.541.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

10.391.541.000



2 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 6410
13 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013 م

اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

23 - 31

23 - 34

24 - 34

25 - 34

21 - 35

01 - 31

02 - 31

03 - 31

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل

ديار ومـراكز اGـالـية - اGـستـخدمـون اGـتعـاقدونr الـرواتب منح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم األول

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالح األدوات وتسيير اGصالح 

ديار ومراكز اGالية - اللوازم....................................................
ديار ومراكز اGالية - التكاليف اGلحقة......................................
ديار ومراكز اGالية - األلبسة....................................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

ديار ومراكز اGالية - صيانة اGباني ومنشآتها التقنية.................
مجموع  القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث
مجموع  الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع اخلامس

الفرع السادسالفرع السادس
اGديرية العامة للميزانيةاGديرية العامة للميزانية

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

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
اGديرية العامة للميزانية - الراتب الرئيسي للنشاط..................
اGديرية العامة للميزانية - التعويضات واGنح اخملتلفة. ..............
rالـرواتب rـتـعـاقـدونGـسـتـخــدمـون اGــديـريـة الـعـامـة لـلــمـيـزانـيـة - اGا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............

مجموع القسم األول

30.212.000

30.212.000

525.000

10.593.000

190.000

11.308.000

8.400.000

8.400.000

49.920.000

49.920.000

10.786.627.000

261.400.000

292.000.000

15.000.000

568.400.000



65 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 2 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـ
13 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013 م

اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

97 - 34

01 - 35

02 - 37

03 - 37

05 - 37

القسم الثانيالقسم الثاني
اGوظفون - اGعاشات واGنح اGوظفون - اGعاشات واGنح 

اGديرية العامة للميزانية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية.........
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اGديرية العامة للميزانية - اGنح العائلية...................................

اGديرية العامة للميزانية - اGنح االختيارية...............................
اGديرية العامة للميزانية - الضمان االجتماعي...........................
اGديرية العامة للميزانية - اGساهمة في اخلدمات االجتماعية.......
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالحاألدوات وتسيير اGصالح

اGديرية العامة للميزانية - تسديد النفقات................................
اGديرية العامة للميزانية - األدوات واألثاث...............................
اGديرية العامة للميزانية - اللوازم...........................................
اGديرية العامة للميزانية - التكاليف اGلحقة.............................
اGديرية العامة للميزانية - األلبسة...........................................
اGديرية العامة للميزانية - حظيرة السيارات............................
اGديـرية الـعامـة للـميـزانيـة - الـنفـقات الـقضـائيـة - نفـقات اخلـبرة -
التعويضات اGترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اGديرية العامة للميزانية - صيانة اGباني..................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اGديرية العامة للميزانية - اGؤتمرات واGلتقيات.......................
اGـديـريـة الـعـامـة لـلـمـيـزانـيـة - نـفـقـات حتـضـيـر اGـيـزانـيــة وقـــانــون
اGالية.................................................................................
اGديرية العامة للميزانية - دراسات..........................................

مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

450.000

450.000

4.400.000

39.000

140.250.000

17.000.000

161.689.000

4.950.000

3.500.000

11.250.000

2.475.000

270.000

11.600.000

10.000

34.055.000

1.000.000

1.000.000

2.500.000

7.000.000

245.000.000

254.500.000

1.020.094.000



2 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 6610
13 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013 م

اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

01 - 43

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اGـــديـــريــة الـــعـــامـــة لـــلـــمـــيـــزانـــيـــة - اGـــنح - تـــعـــويـــضــات الـــتـــدريب -
الرواتب اGسبقة - نفقات التكوين.........................................

مجموع  القسم الثالث
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل

اGصالح الالمركزية للميزانية - الراتب الرئيسي للنشاط............
اGصالح الالمركزية للميزانية - التعويضات واGنح اخملتلفة..........
rـــتـــعـــاقــدونGـــســـتـــخــدمـــون اGـــصـــالح الـالمــركـــزيـــة لـــلـــمـــيــزانـــيـــة - اGا
الرواتبr منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اGوظفون - اGعاشات واGنحاGوظفون - اGعاشات واGنح

اGصالح الالمركزية للميزانية - ريوع حوادث العمل...................
اGصالح الالمركزية للميزانية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية...

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اGصالح الالمركزية للميزانية - اGنح العائلية.............................

اGصالح الالمركزية للميزانية - اGنح االختيارية.........................
اGصالح الالمركزية للميزانية - الضمان االجتماعي.....................
اGصالح الالمركزية للميزانية - اGساهمة في اخلدمات االجتماعية.
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالحاألدوات وتسيير اGصالح

اGصالح الالمركزية للميزانية - تسديد النفقات..........................
اGصالح الالمركزية للميزانية - األدوات واألثاث.........................

65.000.000

65.000.000

65.000.000

1.085.094.000

1.268.000.000

1.211.000.000

80.000.000

2.559.000.000

60.000

10.000

70.000

19.100.000

70.000

579.425.000

58.600.000

657.195.000

21.780.000

10.000.000



67 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 2 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـ
13 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013 م

اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

11 - 43

21 - 31

22 - 31

23 - 31

اGصالح الالمركزية للميزانية - اللوازم.....................................
اGصالح الالمركزية للميزانية - التكاليف اGلحقة.......................
اGصالح الالمركزية للميزانية - األلبسة.....................................
اGصالح الالمركزية للميزانية - حظيرة السيارات......................
اGصالح الالمركزية للميزانية - اإليجـار....................................
اGــصـالح الـالمـركــزيــة لــلــمـيــزانــيــة - الــنـفــقــات الــقــضـائــيــة - نــفــقـات
اخلبرة - التعويضات اGترتبة على الدولة...............................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اGصالح الالمركزية للميزانية - صيانة اGباني............................
مجموع القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اGــصـالح الـالمـركــزيــة لـلــمــيـزانــيــة - اGـنح - تــعــويـضــات الــتـدريب -
الرواتب اGسبقة - نفقات التكوين.........................................

مجموع  القسم الثالث
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي الثاني

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
مـــديـــريـــات الـــبـــرمـــجـــة ومـــتـــابــــعـــة مـــيـــزانـــيـــات الـــواليـــات - الـــراتب
الرئيسي للنشاط................................................................
مـديـريات الـبـرمجـة ومـتابـعـة مـيزانـيـات الواليـات - الـتعــــويـضـات
واGنــح اخملتلفة....................................................................
مـديـريـات الـبـرمـجـة ومـتــابـعـة مـيـزانـيـات الـواليـات - اGـسـتـخـدمـون
اGتعاقدونr الـرواتبr منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان
االجتماعي..........................................................................
مجموع القسم األول

22.500.000

20.000.000

800.000

10.000.000

2.000.000

15.000

87.095.000

13.500.000

13.500.000

3.316.860.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

3.366.860.000

669.000.000

594.130.000

98.000.000

1.361.130.000



2 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 6810
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القسم الثانيالقسم الثاني
اGوظفون - اGعاشات واGنحاGوظفون - اGعاشات واGنح

مـديـريـات الـبـرمـجـة ومـتــابـعـة مـيـزانـيـات الـواليـات - ريـوع حـوادث
العمل.................................................................................
مـديـريـات الـبـرمـجة ومـتـابـعـة مـيـزانـيـات الـواليـات - مـعـاش اخلـدمة
واألضرار اجلسدية ...............................................................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الواليات  - اGنح العائلية...
مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الواليات - اGنح االختيارية
مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الواليات - الضمان االجتماعي
مـديـريـات الـبـرمــجـة ومـتـابـعـة مـيـزانــيـات الـواليـات - اGـسـاهـمـة في
اخلدمات االجتماعية.............................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالحاألدوات وتسيير اGصالح

مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الواليات - تسديد النفقات.
مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الواليات - األدوات واألثاث.
مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الواليات - اللوازم.............
مــديــريــات الــبــرمــجــة ومــتــابــعـة مــيــزانــيــات الــواليــات - الــتــكــالــيف
اGلحقة...............................................................................
مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الواليات - األلبسة............
مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الواليات - حظيرة السيارات...
مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الواليات - اإليجار............
مـــديــريـــات الــبــرمـــجــة ومــتـــابــعـــة مــيــزانـــيــات الـــواليــات - الــنـــفــقــات
القضائية - نفقات اخلبرة - التعويضات اGترتبة على الدولة.....

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الواليات - صيانة اGباني...

مجموع القسم اخلامس

مجموع  العنوان الثالث
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7.500.000

15.750.000
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1.000.000

15.000.000

300.000

100.000
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13.230.000

13.230.000

1.852.595.000
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العنوان الر ابعالعنوان الر ابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

مـــديـــريــــات الـــبـــرمـــجــــة ومـــتـــابـــعــــة مـــيـــزانـــيـــات الــــواليـــات - اGـــنح -
تعويضات التدريب - الرواتب اGسبقة - نفقات التكوين..........

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

الفرع السابعالفرع السابع
اGفتشية العامة  للماليةاGفتشية العامة  للمالية

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

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل

اGفتشية العامة للمالية - الراتب الرئيسي للنشاط.....................
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ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي......................

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اGوظفون - اGعاشات واGنحاGوظفون - اGعاشات واGنح

اGفتشية العامة للمالية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية...........
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون- التكاليف االجتماعية اGوظفون- التكاليف االجتماعية 

اGفتشية العامة للمالية - اGنح العائلية......................................

اGفتشية العامة للمالية - اGنح االختيارية..................................
اGفتشية العامة للمالية - الضمان االجتماعي.............................
اGفتشية العامة للمالية - اGساهمة في اخلدمات االجتماعية..........
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القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالحاألدوات وتسيير اGصالح

اGفتشية العامة للمالية - تسديد النفقات...................................
اGفتشية العامة للمالية - األدوات واألثاث..................................
اGفتشية العامة للمالية - اللوازم..............................................
اGفتشية العامة للمالية - التكاليف اGلحقة................................
اGفتشية العامة للمالية - األلبسة..............................................
اGفتشية العامة للمالية - حظيرة السيارات...............................
اGفتشية العامة للمالية - اإليجـار.............................................
اGـفـتـشـيـة الـعـامـة لـلـمـالـية - الـنـفـقـات الـقـضـائـيـة - نـفـقـات اخلـبرة -
التعويضات اGترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اGفتشية العامة للمالية - صيانة اGباني ....................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اGفتشية العامة للمالية - اGؤتمرات واGلتقيات..........................
مجموع القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اGفـتـشيـة العـامـة للـمـاليـة - اGـنح - تعـويـضات الـتـدريب - الرواتب
اGسبقة - نفقات التكوين......................................................

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

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير اGاليةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير اGالية.................................
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفيـذي  تـنـفيـذي رقم رقم 13 -  - 53  مـؤر مـؤرّخ في خ في 11  ربـيع األول  ربـيع األول
يــتــضــمن عــام عــام 1434 اGــوافق  اGــوافق 23  يــنـــايــر ســـنــة  يــنـــايــر ســـنــة r2013 يــتــضــمن 
تــــوزيـع االعــــتــــمــــادات اخملــــصـــــصــــة لــــوزيــــر الــــطــــاقــــةتــــوزيـع االعــــتــــمــــادات اخملــــصـــــصــــة لــــوزيــــر الــــطــــاقــــة
واGــنـاجم مـن مــيــــزانـيـة الــتـسـيـيــر ~ــوجـب قـانـونواGــنـاجم مـن مــيــــزانـيـة الــتـسـيـيــر ~ــوجـب قـانـون

اGالية لسنة اGالية لسنة 2013.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةGبناء على تقرير وزير ا -

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

- و~قتضى القانون رقم 84-17 اGؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـGـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واGعـام 1404 ا

rتممGعدل واGا rاليةGا
- و~ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 12 اGــؤرّخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمّن

r2013 اليّة لسنةGقانون ا
- وبعد موافقة رئيس اجلمهورية

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGــادة  األولى :  اGــادة  األولى :  تـــوزع االعــتــمـــادات اGــقــدر مــبـــلــغــهــا
بـسـتـة وثالثـX ملـيـارا ومـائـتـX وثالثـة وسـبـعـX مـلـيـونا
وأربـــــــعـــــــمــــــــائـــــــة وثـــــــمـــــــانـــــــيـــــــة وخـــــــمـــــــســــــــX ألف ديـــــــنـــــــار
(36.273.458.000 دج) واخملـصـصــة لـوزيـر الـطــاقـة واGـنـاجم
r2013 ـالية لـسنةGمن ميزانـية التـسيـير ~وجب قـانون ا

طبقا للجدول اGلحق بهذا اGرسوم.

اGــــادة اGــــادة 2 :  : يــــكــــلف وزيــــــر اGــــالــــيـــــة ووزيــــر الــــطــــاقــــة
واGـنـاجمr كل فـيـمـا يـخـصهr بـتـنـفـيـــذ هــذا اGـرســوم الذي
يــنــشـر فـي اجلــريـدة الــرّســمــيّــة  لــلــجــمــهــوريّــة اجلــزائــريّـة

الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائر في 11 ربيع األول عام 1434 اGوافق
23 يناير سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

اجلدول اGلحقاجلدول اGلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير الطاقة  واGناجم لسنة  اخملصصة لوزير الطاقة  واGناجم لسنة 2013
من ميزانية التسيير واGوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واGوزعة بالترتيب في كل باب

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول

فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اGصالحوسائل اGصالح

القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اGركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................

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

اإلدارة اGـركـزيـة - اGـســتـخـدمـون اGـتــعـاقـدونr الـرواتبr مـنح ذات

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

مجموع القسم األول

239.000.000

244.610.000

23.000.000

506.610.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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01 - 34
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04 - 34
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01 - 35

01 - 37

القسم الثانيالقسم الثاني
اGوظفون - اGعاشات  واGنحاGوظفون - اGعاشات  واGنح

اإلدارة اGركزية - ريوع حوادث العمل........................................
اإلدارة اGركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية.......................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اGركزية - اGنح  العائلية................................................

اإلدارة اGركزية - اGنح االختيارية.............................................
اإلدارة اGركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اGركزية - اGساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالحاألدوات وتسيير اGصالح

اإلدارة اGركزية -  تسديد النفقات.............................................
اإلدارة اGركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اGركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اGركزية - التكاليف اGلحقة............................................
اإلدارة اGركزية - األلبسة.........................................................
اإلدارة اGركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اGركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اGــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اGترتبة على الدولة ..........................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اGركزية - صيانة اGباني................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اGركزية - اGؤتمرات واGلتقيات......................................
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

50.000

33.696.000

33.746.000

3.586.000

60.000

120.903.000

8.258.000

132.807.000

90.090.000

3.000.000

8.498.000

41.580.000

544.000

7.810.000

27.901.000

10.000

179.433.000

11.550.000

11.550.000

30.000.000

30.000.000

894.146.000
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اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

01 - 42

01 - 43

04 - 44

12 - 44

13- 44

04 - 46

07 - 46

11 - 31

12 - 31

13 - 31

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثانيالقسم الثاني
النشاط الدوليالنشاط الدولي

اGساهمة واالشتراك في الهيئات الدولية غير احلكومية...............
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اGـركـزيـة - اGنح - تـعـويـضات  الـتـدريب - الـرواتب اGسـبـقة
- نفقات التكوين.................................................................

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

النشاط االقتصادي -  التشجيعات والتدخالتالنشاط االقتصادي -  التشجيعات والتدخالت
مساهمة Gؤسسة اGدينة اجلديدة حلاسي مسعود...........................
إعانة Gدرسة اGناجم بالعابد.....................................................
مساهمة Gراكز األبحاث...........................................................
مجموع القسم الرابع

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

تـــعــويـض في إطـــار تـــخـــفـــيض فـــوتـــرة الـــكــهـــربـــاء لـــثالث واليـــات من
الهضاب العليا.....................................................................
تعويض فارق سعر اGاء الصادر من وحدات حتلية اGياه................

مجموع  القسم السادس
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط......
اGـــصــــالح الـالمـــركــــزيــــة الـــتــــابــــعـــة لــــلــــدولـــة - الــــتــــعـــويــــضـــات واGــــنح
اخملتلفـة..............................................................................
rــتـعــاقـدونGـســتـخــدمـون اGــصـالـح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـدولــة - اGا
الرواتبr منـح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي
مجموع القسم األول

15.800.000

15.800.000

25.000.000

25.000.000

200.000.000

47.500.000

2.320.050.000

2.567.550.000

410.237.000

30.033.000.000

30.443.237.000

33.051.587.000

33.945.733.000

760.000.000

789.000.000

177.728.000

1.726.728.000
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اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

11 - 32

12 - 32

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

القسم الثانيالقسم الثاني
اGوظفون - اGعاشات واGنحاGوظفون - اGعاشات واGنح

اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل..............
اGــصـــالح الالمـــركــزيــة الـــتــابــعـــة لــلــدولـــة - مــعــاش اخلـــدمــة واألضــرار
اجلسدية .............................................................................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - اGنح العائلية.......................

اGصالح الالمركزية التابعة للدولة  - اGنح االختيارية..................
اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي...............
اGـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة الــتـــابـــعـــة لــلـــدولـــة - اGـــســاهـــمـــة في اخلـــدمــات
االجتماعية..........................................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالحاألدوات وتسيير اGصالح

اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات....................
اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث...................
اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم...............................
اGصالح الالمركزية التابعة للدولة- التكاليف اGلحقة..................
اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة...............................
اGصالح الالمركزية التابعة للدولة- حظيرة   السيارات...............
اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - اإليجار...............................
اGصـالح الالمـركـزية الـتـابعـة لـلـدولة - الـنـفقـات الـقضـائـية - نـفـقات
اخلبرة - التعويضات اGترتبة على الدولة...............................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة اGباني......................
مجموع القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث
مجموع  الفرع اجلزئي الثاني
مجموع  الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الطاقة واGناجممجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الطاقة واGناجم....................

270.000

3.864.000

4.134.000

32.180.000

400.000

387.250.000

30.000.000

449.830.000

32.314.000

3.150.000

17.768.000

50.985.000

1.686.000

13.970.000

5.100.000

60.000

125.033.000

22.000.000

22.000.000

2.327.725.000

2.327.725.000

36.273.458.000

36.273.458.000
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفيـذي  تـنـفيـذي رقم رقم 13 -  - 54  مـؤر مـؤرّخ في خ في 11  ربـيع األول  ربـيع األول
يــتــضــمن عــام عــام 1434 اGــوافق  اGــوافق 23  يــنـــايــر ســـنــة  يــنـــايــر ســـنــة r2013 يــتــضــمن 
تـوزيع االعـتـمـادات اخملـصـصة لـوزيـر اGـوارد اGـائـيةتـوزيع االعـتـمـادات اخملـصـصة لـوزيـر اGـوارد اGـائـية
مـن مـــيــــزانــيــة الــتــســيــيــر ~ـــوجـب قــانــون اGــالــيـةمـن مـــيــــزانــيــة الــتــســيــيــر ~ـــوجـب قــانــون اGــالــيـة

لسنة لسنة 2013.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةGبناء على تقرير وزير ا -

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

- و~قتضى القانون رقم 84-17 اGؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـGـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واGعـام 1404 ا

rتممGعدل واGا rاليةGا
- و~ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 12 اGــؤرّخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمّن

r2013 اليّة لسنةGقانون ا
- وبعد موافقة رئيس اجلمهورية

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGــادة  األولى :  اGــادة  األولى :  تـــوزع االعــتــمـــادات اGــقــدر مــبـــلــغــهــا
بـواحد وأربعX ملـيارا وستة وخمـسX مليونـا وستمائة
وأربـــعـــX ألـف ديـــنـــار (41.056.640.000 دج) واخملــــصـــــصــــة
لــوزيــر اGــوارد اGــائــيـــة من مــيــزانــيــة الـــتــســيــيــر ~ــوجب
قـانــون اGــالــيـة لــســنـة r2013 طـبــقــا لـلــجــدول اGـلــحق بــهـذا

اGرسوم.

rائيةGوارد اGـاليـة ووزير اGادة 2 :  : يكلف وزيـر اGادة اGا
كل فـيـما يـخـصهr بتـنـفيـــذ هــذا اGرســوم الـذي ينـشر في
اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة  لـلـجـمـهـوريّـة اجلـزائـريّـة الـدّ�ـقـراطـيّة

الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائر في 11 ربيع األول عام 1434 اGوافق
23 يناير سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

اجلدول اGلحقاجلدول اGلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير اGوارد اGائية لسنة  اخملصصة لوزير اGوارد اGائية لسنة 2013 من ميزانية التسيير واGوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واGوزعة بالترتيب في كل باب

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

81 - 31

82 - 31

01 - 32

02 - 32

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

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

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اGركزية ـ الراتب الرئيسي للنشاط..............................
اإلدارة اGركزية - التعويضات واGنح اخملتلفة............................
اإلدارة اGـركـزيـة - اGـســتـخـدمـون اGـتــعـاقـدونr الـرواتبr مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................
اإلدارة اGركزية ـ اGوظفون اGتعاونون - األجور الرئيسية..........
اإلدارة اGــركــزيــة - اGــوظـفــون اGــتــعــاونـون - الــتــعــويــضــات واGـنح
اخملتلفة ...........................................................................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اGوظفون - اGعاشات واGنحاGوظفون - اGعاشات واGنح

اإلدارة اGركزية - ريوع حوادث العمل.....................................
اإلدارة اGركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية....................
مجموع  القسم الثاني

190.890.000

204.400.000

59.826.000

650.000

400.000

456.166.000

300.000

800.000

1.100.000

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

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

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

97 - 34

01 - 35

04 - 36

07 - 36

03 - 37

04 - 37

05 - 37

06 - 37

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اGركزية - اGنح العائلية ................................................

اإلدارة اGركزية - اGنح االختيارية.............................................
اإلدارة اGركزية - الضمان االجتماعي........................................
اإلدارة اGركزية - اGساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالحاألدوات وتسيير اGصالح

اإلدارة اGركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اGركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اGركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اGركزية - التكاليف اGلحقة............................................
اإلدارة اGركزية - األلبسة.........................................................
اإلدارة اGركزية - حظيرة السيارات..........................................

اإلدارة اGــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اGترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اGركزية - صيانة اGباني................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للوكالة الوطنية للموارد اGائية........................................
إعانة للمعهد الوطني لتحسX اGستوى في التجهيز....................
مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اGركزية - اGؤتمرات واGلتقيات......................................
اإلدارة اGـركـزيـة - حمـايـة اGـنـشـآت االسـتـراتـيـجـيـة : مخـصص مـالي
�نح للوكالة الوطنية للسدود والتحويالت..............................
اإلدارة اGـركـزيـة - حمـايـة اGـنـشـآت االسـتـراتـيـجـيـة : مخـصص مـالي
�نح للديوان الوطني للتطهير..............................................
اإلدارة اGـركـزيـة - حمـايـة اGـنـشـآت االسـتـراتـيـجـيـة : مخـصص مـالي
�نح للجزائرية للمياه.........................................................
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

5.000.000

50.000

99.285.000

14.406.000

118.741.000

40.000.000

8.000.000

7.000.000

91.000.000

600.000

74.862.000

20.000

221.482.000

15.214.000

15.214.000

673.200.000

59.400.000

732.600.000

4.500.000

1.721.136.000

86.674.000

1.291.567.000

3.103.877.000

4.649.180.000
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اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

01 - 43

02 - 44

04 - 44

06 - 44

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اGركزية - اGنح - تـعويضات التـدريب - الرواتب اGسبقة -
نفقات التكوين....................................................................

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

النشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالتالنشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالت
اإلدارة اGركزية - اGساهمة لفائدة اجلزائرية للمياه......................
اإلدارة اGـــركـــزيـــة - اGـــســـاهـــمـــة لـــفـــائـــدة الـــديـــوان الـــوطـــني لـــلـــســـقي
والصرف............................................................................
اإلدارة اGركزية - اGساهمة لفائدة الديوان الوطني للتطهير ........
مجموع  القسم الرابع
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اGصالح الالمركزية التابعة للموارد اGائيةاGصالح الالمركزية التابعة للموارد اGائية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
اGـصــالح الالمـركــزيـة الــتـابـعــة لـلــمـوارد اGــائـيـة - الــراتب الـرئــيـسي
للنشاط..............................................................................
اGـصـالح الالمـركـزيـة الـتـابعـة لـلـمـوارد اGـائيـة - الـتـعـويـضـات واGنح
اخملتلفة...............................................................................
 اGــصــــالح الالمـــركــزيــة الـــتــابــعـــة لــلــمـــوارد اGــائــيـــة - اGــســتـــخــدمــون
اGتعاقدونr الـرواتبr منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان
االجتماعي..........................................................................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اGوظفون - اGعاشات واGنحاGوظفون - اGعاشات واGنح

اGصالح الالمركزية التابعة للموارد اGائية - ريوع حوادث العمل...
اGـــصـــالح الالمـــركــزيـــة الـــتــابـــعــة لـــلـــمــوارد اGـــائــيـــة - مـــعــاش اخلـــدمــة
واألضرار اجلسدية................................................................

مجموع القسم الثاني

24.700.000

24.700.000

17.230.400.000

1.074.200.000

7.276.393.000

25.580.993.000

25.605.693.000

30.254.873.000

2.855.451.000

3.852.000.000

1.700.000.000

8.407.451.000

3.300.000

12.000.000

15.300.000
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اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

11 - 43

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اGصالح الالمركزية التابعة للموارد اGائية - اGنح  العائلية..........
اGصالح الالمركزية التابعة للموارد اGائية - اGنح  االختيارية.......
اGصالح الالمركزية التابعة للموارد اGائية - الضمان االجتماعي...
اGصالح الالمركزية الـتابعة للموارد اGائية - اGساهمة في اخلدمات
االجتماعية ....... .................................................................

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اGصالحاألدوات وتسيير اGصالح
اGصالح الالمركزية التابعة للموارد اGائية -  تسديد النفقات.......
اGصالح الالمركزية التابعة للموارد اGائية - األدوات واألثاث........
اGصالح الالمركزية التابعة للموارد اGائية - اللوازم....................
اGصالح الالمركزية التابعة للموارد اGائية - التكاليف اGلحقة......
اGصالح الالمركزية التابعة للموارد اGائية - األلبسة...................
اGصالح الالمركزية التابعة للموارد اGائية - حظيرة السيارات.....
اGصالح الالمركزية التابعة للموارد اGائية - اإليجار....................
اGصـالح الالمركزيـة التـابعة لـلمـوارد اGائيـة - النـفقات الـقضـائية -
نفقات اخلبرة - التعويضات اGترتبة على الدولة......................

مجموع القسم الرابع 
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اGصالح الالمركزية التابعة للموارد اGائية - صيانة اGباني..........
مجموع القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اGصالح الالمركزية التابعة للموارد اGائية - مصاريف التكوين....
مجموع القسم الثالث
مجموع  العنوان الرابع
مجموع  الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير اGوارد اGائيةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير اGوارد اGائية.......................

145.000.000

960.000

1.679.863.000

188.650.000

2.014.473.000

76.000.000

30.000.000

50.000.000

89.000.000

8.500.000

29.138.000

1.300.000

480.000

284.418.000

55.125.000

55.125.000

10.776.767.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

10.801.767.000

41.056.640.000

41.056.640.000
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفيـذي  تـنـفيـذي رقم رقم 13 -  - 55  مـؤر مـؤرّخ في خ في 11  ربـيع األول  ربـيع األول
يــتــضــمن عــام عــام 1434 اGــوافق  اGــوافق 23  يــنـــايــر ســـنــة  يــنـــايــر ســـنــة r2013 يــتــضــمن 
تــــوزيـع االعـــتــــمــــادات اخملــــصــــصــــة لــــوزيــــر الــــشـــؤونتــــوزيـع االعـــتــــمــــادات اخملــــصــــصــــة لــــوزيــــر الــــشـــؤون
الدينية واألوقـاف مـن مـيــزانية الـتسيير ~ـوجـبالدينية واألوقـاف مـن مـيــزانية الـتسيير ~ـوجـب

قانون اGالية لسنة قانون اGالية لسنة 2013.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةGبناء على تقرير وزير ا -

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

- و~قتضى القانون رقم 84-17 اGؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـGـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واGعـام 1404 ا

rتممGعدل واGا rاليةGا
- و~ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 12 اGــؤرّخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمّن

r2013 اليّة لسنةGقانون ا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGــادة األولى : اGــادة األولى : تـــوزع االعـتــمـــادات اGــقـــدر مــبــلـــغــهـا
بـــثالثـــة وعـــشـــرين مـــلـــيـــارا وثالثـــمـــائـــة واثـــنـــX مـــلـــيـــونــا
ومـــــــــــائـــــــــــتــــــــــــيــن وواحــــــــــــد وســـــــــــبــــــــــــعــــــــــX ألـف ديــــــــــنــــــــــار
(23.302.271.000 دج) واخملصـصة لـوزيـر الشـؤون الـدينـية
واألوقـاف  من مـيـزانـيـة الـتـسـيـيـر ~ـوجب قـانـون اGـالـيـة

لسنة r2013 طبقا للجدول اGلحق بهذا اGرسوم.

اGــادة اGــادة 2 :  : يــكــــلف وزيــــر اGــالــــيــــة ووزيـــر الـــشـــؤون
الـــديــنــيـــة واألوقـــافr كــل فــيــمــا يـــخــصهr بــتـــنــفــيــــذ هـــذا
اGرســوم الذي يـنشـر في اجلـريدة الـرّسمـيّة  لـلجـمهـوريّة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائر في 11 ربيع األول عام 1434 اGوافق
23  يناير سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

اجلدول اGلحقاجلدول اGلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير الشؤون الدينية واألوقاف لسنة  اخملصصة لوزير الشؤون الدينية واألوقاف لسنة 2013

من ميزانية التسيير واGوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واGوزعة بالترتيب في كل باب

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

02 - 32

الفرع األول الفرع األول 
فرع وحيدفرع وحيد

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

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اGركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اGركزية - التعويضات واGنح اخملتلفة............................
اإلدارة اGـركـزيـة - اGـســتـخـدمـون اGـتــعـاقـدونr الـرواتبr مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................
مجموع  القسم  األول

القسم  الثانيالقسم  الثاني
اGوظفون - اGعاشات واGنحاGوظفون - اGعاشات واGنح

اإلدارة اGركزية - ريوع حوادث العمل.....................................
اإلدارة اGركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية ...................
مجموع القسم الثاني

127.800.000

140.878.000

17.888.000

286.566.000

11.000

2.987.000

2.998.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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13 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013 م

اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 36

02 - 36

41 - 36

01 - 37

03 - 37

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اGركزية - اGنح العائلية.................................................

اإلدارة اGركزية - اGنح  االختيارية............................................
اإلدارة اGركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اGركزية - اGساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالحاألدوات وتسيير اGصالح

اإلدارة اGركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اGركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اGركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اGركزية - التكاليف اGلحقة...........................................
اإلدارة اGركزية - األلبسة.........................................................
اإلدارة اGركزية - حظيرة  السيارات..........................................
اإلدارة اGركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اGــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات  اGترتبة على الدولة...........................................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اGركزية - صيانة اGباني................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

اإلدارة اGـركـزيـة - إعـانـات لــلـمـعـاهـد الـوطـنـيـة لــلـتـكـوين اGـتـخـصص
لألسالك اخلاصة بإدارة الشؤون الدينية واألوقاف....................
Xــركـــزيــة - إعـــانــة لـــلــمـــدرســة الـــوطــنـــيـــة لــتـــكــوين وحتـــســGاإلدارة ا
مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية واألوقاف ....................
اإلدارة اGـــركـــزيـــة - إعـــانــــة لـــلـــمـــركـــز الــــثـــقـــافي اإلسـالمي بـــاجلـــزائـــر
العاصمة.............................................................................

مجموع القسم السادس
القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة
اإلدارة اGركزية - اGؤتمرات واGلتقيات......................................
اإلدارة اGــركـــزيــة - مــســـاهـــمـــة الـــدولــة في نــفــقــات صــيــانــة مــســجــد
األمير عبد القادر بقسنطينة ................................................

4.855.000

80.000

67.171.000

8.279.000

80.385.000

27.542.000

1.250.000

5.250.000

10.295.000

260.000

2.000.000

1.000.000

5.000

47.602.000

5.200.000

5.200.000

596.757.000

62.448.000

208.857.000

868.062.000

16.200.000

10.000.000
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اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

04 - 37

05 - 37

01 - 42

02 - 42

01 - 43

02 - 43

03 - 43

04 - 43

05 - 43

21 - 43

22 - 43

24 - 43

11 - 31

اإلدارة اGركزية - مصاريف سيـر اللجنة الوطنية للشعائر الدينية
.................................................................... XسلمGلغير ا
اإلدارة اGركزيـة - مساهـمة الدولـة في نفقـات صيانـة اجلامع الكـبير
باجلزائر العاصمة ...............................................................
مجموع القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثانيالقسم الثاني
النشاط الدوليالنشاط الدولي

اإلدارة اGركزية - النشاط الدولي..............................................
اإلدارة اGـركـزية - نـفـقـات تأطـيـر الـنـشاط الـديـني والـثقـافي لـفـائدة
اGهاجرين ...........................................................................

مجموع القسم الثاني
القسم الثالثالقسم الثالث

النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي
اإلدارة اGــــركـــزيـــة - مـــصـــاريف طــــبع اGـــصـــحف الــــشـــريف والـــكـــتب
واGنشورات الدينية............................................................
اإلدارة اGـركزية - نفقـات تنظيم جـائزة اجلزائر حلـفظ القرآن الكر¤
وإحياء التراث اإلسالمي.......................................................
اإلدارة اGـــركـــزيـــة  - نـــفـــقــات حتـــســـX مـــســـتـــوى مـــســتـــخـــدمي وزارة
الشؤون الدينية واألوقاف وجتديد معلوماتهم..........................
اإلدارة اGركزية - نفقات إعداد مجلة "رسالة اGسجد" ..................
اإلدارة اGركزية - نفقات تنظيـم األسبــوع الوطــني للقـرآن الكـر¤
اإلدارة اGركـزية - مسـاهمة الدولة في تسيير مؤسـسات اGـسجد..
اإلدارة اGركزية - تشجيعات للجمعيات ذات اGنفعة العامة..........
اإلدارة اGركزيـة - اGصـاريف اGتعـلقـة بالقـوافل ذات الطـابع الديني
والعلمي.............................................................................
مجموع  القسم الثالث
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل

اGصالح الالمركزية  التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط.....

6.000.000

5.000.000

37.200.000

1.328.013.000

116.000.000

380.000.000

496.000.000

80.000.000

48.000.000

25.000.000

15.000.000

14.000.000

20.000.000

70.000.000

30.000.000

302.000.000

798.000.000

2.126.013.000

8.372.746.000
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اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

اGصالح الالمركزية التابعة  للدولة - التعويضات واGنح اخملتلفة....
rــتـعــاقـدونGـســتـخــدمـون اGــصـالـح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـدولــة - اGا
الرواتبr منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اGوظفون - اGعاشات واGنحاGوظفون - اGعاشات واGنح

اGصالح الالمركزية  التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل ............
اGــصــالح الـالمـركــزيــة  الــتــابــعــة لـلــدولــة  - مــعــاش اخلــدمــة واألضـرار
اجلسدية..............................................................................

مجموع القسم الثاني
القسم الثالثالقسم الثالث

اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية
اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - اGنح العائلية.......................
اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - اGنح االختيارية...................
اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي...............
اGـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة الــتـــابـــعـــة لــلـــدولـــة - اGـــســاهـــمـــة في اخلـــدمــات
االجتماعية..........................................................................

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اGصالحاألدوات وتسيير اGصالح
اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات....................
اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث...................
اGصالح الالمركزية  التابعة للدولة ـ  اللوازم..............................
اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف اGلحقة..................
اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة...............................
اGصالح الالمركزية التابعة للدولة ـ حظيرة السيارات..................
اGصالح الالمركزية  التابعة للدولة -  اإليجار.............................
اGصـالح الالمركـزيـة التـابعـة للـدولـة - النــفقـات القـضـائيـة - نفـقات
اخلبرة - التعويضات اGترتبة على الدولة...............................
مجموع القسم  الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اGصالح الالمركزية  التابعة للدولة - صيانة اGباني.....................
مجموع القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث
مجموع  الفرع اجلزئي الثاني
مجموع  الفرع األول

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

7.000.000.000

566.000.000

15.938.746.000

32.000

56.000.000

56.032.000

723.000.000

500.000

3.777.992.000

566.131.000

5.067.623.000

40.788.000

3.600.000

11.586.000

31.203.000

1.250.000

4.500.000

1.630.000

300.000

94.857.000

19.000.000

19.000.000

21.176.258.000

21.176.258.000

23.302.271.000

23.302.271.000
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفـيـذي  تـنـفـيـذي رقم رقم 13 -  - 56  م مـؤرؤرّخ في خ في 11  رب  ربـيع األوليع األول
عــــام ام 1434 اG اGــــوافق وافق 23  ي يــــنــــــايايــــــر سر ســــــنــــة ة r2013 يـــتـــضــمن يـــتـــضــمن
تـوزيع االعـتـمـادات اخملـصـصـة لـوزيـر اجملـاهـدين مـنتـوزيع االعـتـمـادات اخملـصـصـة لـوزيـر اجملـاهـدين مـن
مــيـــزانـيـة الـتـســيـيـر ~ــوجـب قـانـون اGـالـيـة لـسـنـةمــيـــزانـيـة الـتـســيـيـر ~ــوجـب قـانـون اGـالـيـة لـسـنـة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2013.
rإنّ الوزير األول

rاليةGبناء على تقرير وزير ا -
- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اGادتان 85-3 و125

r(الفقرة 2 ) منه
- و~قتضى القانون رقم 84-17 اGؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـGـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واGعـام 1404 ا

rتممGعدل واGا rاليةGا
- و~ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 12 اGــؤرّخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمّن

r2013 اليّة لسنةGقانون ا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول اGلحقاجلدول اGلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير اجملاهدين لسنة  اخملصصة لوزير اجملاهدين لسنة 2013 

من ميزانية التسيير واGوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واGوزعة بالترتيب في كل باب

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

02 - 32

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

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

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اGركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اGركزية - التعويضات واGنح اخملتلفة............................
اإلدارة اGـركـزيـة - اGـســتـخـدمـون اGـتــعـاقـدونr الـرواتبr مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اGوظفون - اGعاشات واGنحاGوظفون - اGعاشات واGنح

اإلدارة اGركزية - ريوع حوادث العمل....................................
اإلدارة اGركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية....................
مجموع القسم الثاني

132.280.000

164.000.000

42.000.000

338.280.000

180.000

198.000

378.000

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGــادة األولى : اGــادة األولى : تـــوزع االعـــتـــمـــادات اGـــقـــدر مـــبـــلـــغـــهــا
Xوواحـــــد وعــــــشـــــريــن مــــــلـــــيـــــارا وخــــمـــســـ Xــــائـــــتــــ~
مــــــلــــــيـــــونــــــا ومــــــائــــــتــــــX وواحــــــد وثــــــمـــــانــــــX ألـف ديــــــنـــــار
(221.050.281.000 دج) واخملــصــصـــة لــوزيــر اجملــاهــدين  من
r2013 ـالــيــة لـســنـةGمــيـزانــيــة الـتــســيـيــر ~ـوجـب قـانــون ا

طبقا للجدول اGلحق بهذا اGرسوم.

اGادة  اGادة  2 :  : يكلف وزيــر اGاليــة ووزير اجملاهدينr كل
فــيــمــا يــخــصهr بــتــنــفـيــــذ هـــذا اGــرســـوم الــذي يــنـشــر في
اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة  لـلـجـمـهـوريّـة اجلـزائـريّـة الـدّ�ـقـراطـيّة

الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائر في 11 ربيع األول عام 1434 اGوافق
23  يناير سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفـيـذي  تـنـفـيـذي رقم رقم 13 -  - 57  م مـؤرؤرّخ في خ في 11  رب  ربـيع األوليع األول
عــــام ام 1434 اG اGــــوافق وافق 23  ي يــــنــــــايايــــــر سر ســــــنــــة ة r r2013 يـــتـــضــمنيـــتـــضــمن
تـــوزيع االعــــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة لــــوزيـــر الـــتـــهـــيـــئـــةتـــوزيع االعــــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة لــــوزيـــر الـــتـــهـــيـــئـــة
الـــعـــمــــرانـــيـــة والـــبـــيــــئـــة واGـــديـــنـــة مــن مــــيـــــزانـــيـــةالـــعـــمــــرانـــيـــة والـــبـــيــــئـــة واGـــديـــنـــة مــن مــــيـــــزانـــيـــة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتسيير ~ـوجـب قانون اGالية لسنة التسيير ~ـوجـب قانون اGالية لسنة 2013.
rإنّ الوزير األول

rاليةGبناء على تقرير وزير ا -
- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اGادتان 85-3 و125

r(الفقرة 2 ) منه
- و~قتضى القانون رقم 84-17 اGؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـGـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واGعـام 1404 ا

rتممGعدل واGا rاليةGا
- و~ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 12 اGــؤرّخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمّن

r2013 اليّة لسنةGقانون ا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول اGلحقاجلدول اGلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير التهيئة  العمرانية والبيئة واGدينة لسنة  اخملصصة لوزير التهيئة  العمرانية والبيئة واGدينة لسنة 2013

من ميزانية التسيير واGوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واGوزعة بالترتيب في كل باب

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

02 - 32

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

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

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اGركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اGركزية - التعويضات واGنح اخملتلفة...........................
اإلدارة اGـركـزيـة - اGـســتـخـدمـون اGـتــعـاقـدونr الـرواتبr مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اGوظفون - اGعاشات واGنحاGوظفون - اGعاشات واGنح

اإلدارة اGركزية - ريوع حوادث العمل.....................................
اإلدارة اGركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية....................
مجموع القسم الثاني

222.000.000

200.000.000

44.000.000

466.000.000

200.000

500.000

700.000

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGـادة  األولى :  اGـادة  األولى :  تــوزع االعـتـمـــادات اGـقــدر مـبــلــغـهـا
~ــلــيــارين وســبـعــمــائــة وأحــد عـشــر مــلــيــونـا وخــمــســمــائـة
وثالثــــــX ألف ديـــــنـــــار (2.711.530.000 دج) واخملــــــــصـــــــصـــــــة
لوزير الـتهيئـة العمرانـية والبيـئة واGدينـة من ميزانية
التسيير ~وجب قانون اGالية لسنة r2013 طبقا للجدول

اGلحق بهذا اGرسوم.

اGــادة اGــادة 2 :  : يـــكــلـف وزيــــر اGــالـــيـــة ووزيـــر الـــتــهـــيــئـــة
العمرانـيـة والبـيئـة واGـدينةr كـل فـيما يـخصهr بتـنفيــذ
هــــــذا اGــــرســـــوم الـــــذي يــــنـــــشــــر في اجلـــــريــــدة الــــرّســـــمــــيّــــة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائر في 11 ربيع األول عام 1434 اGوافق
23  يناير سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

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

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

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 36

02 - 36

03 - 36

04 - 36

03 - 37

04 - 37

07 - 37

08 - 37

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اGركزية - اGنح العائلية.................................................

اإلدارة اGركزية - اGنح االختيارية.............................................
اإلدارة اGركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اGركزية - اGساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالحاألدوات وتسيير اGصالح

اإلدارة اGركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اGركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اGركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اGركزية  - التكاليف اGلحقة...........................................
اإلدارة اGركزية - األلبسة.........................................................
اإلدارة اGركزية -  حظيرة  السيارات.........................................
اإلدارة اGركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اGــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اGترتبة على  الدولة...........................................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اGركزية - صيانة اGباني ومنشآتها التقنية......................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للمركز الوطني لتنمية اGوارد البيولوجية........................

إعانة للمحافظة الوطنية للساحل..............................................
إعانة للوكالة الوطنية للتغييرات اGناخية..................................
إعانة للمرصد الوطني للمدينة..................................................

مجموع القسم السادس
القسم السابع القسم السابع 
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اGركزية - اGؤتمرات و اGلتقيات.....................................
اإلدارة اGركزية - عمل التوعية.................................................
اإلدارة اGركزية - نفقات تسيير السلطة الوطنية اGعينة.............
اإلدارةاGركزية - نـفقات مـتعلقـة بتمـويل تدريبات مـكافحـة التلوث
البحري - تل بحر................................................................

مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

5.000.000

30.000

106.000.000

7.500.000

118.530.000

59.994.000

6.313.000

18.938.000

44.996.000

874.000

6.200.000

3.000.000

30.000

140.345.000

19.800.000

19.800.000

24.750.000

21.780.000

11.880.000

9.900.000

68.310.000

22.068.000

40.000.000

5.000.000

20.000.000

87.068.000

900.753.000
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13 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013 م

اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

01 - 43

01 - 44

02 - 44

03 - 44

04 - 44

05 - 44

07 - 44

08 - 44

11 - 31

12 - 31

13 - 31

12 - 32

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اGركزية - اGنح - تـعويضات التـدريب - الرواتب اGسبقة -
نفقات التكوين....................................................................

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

النشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالتالنشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالت
اإلدارة اGركزية - مساهمة  في الوكالة الوطنية للنفايات.............
اإلدارة اGـركـزية - مـسـاهمـة  في الـوكالـة الـوطـنيـة لـتهـيـئة وجـاذبـية
األقاليم...............................................................................
اإلدارة اGـركـزيـة - مـسـاهـمـة في اGـرصـد الـوطـني لـلـبـيـئـة والـتـنـمـية
اGستدامة ..........................................................................
اإلدارة اGركزية - مساهمة في اGركز الوطني للتكوين في البيئة..
اإلدارة اGـركزية - مساهـمة في اGركز الوطـني لتقنيـات إنتاج أكثر
نقاء...................................................................................
اإلدارة اGركزية - مساهمة في وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى.
تخصيص Gتابعة وإجناز مشروع حظيرة دنيا..............................

مجموع  القسم الرابع
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اGصالح الالمركزية للبيئةاGصالح الالمركزية للبيئة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
اGصالح الالمركزية للبيئة - الراتب الرئيسي للنشاط.................
اGصالح الالمركزية للبيئة - التعويضات واGنح اخملتلفة...............
rالـرواتب rـتـعاقـدونGـسـتـخـدمـون اGـصـالح الالمـركـزيـة لـلـبـيـئـة - اGا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي ..............

مجموع القسم األول
القسم الثانيالقسم الثاني

اGوظفون - اGعاشات واGنحاGوظفون - اGعاشات واGنح
اGصالح الالمركزية للبيئة - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية.......
مجموع القسم الثاني

25.000.000

25.000.000

19.000.000

19.000.000

19.000.000

40.000.000

19.000.000

90.000.000

300.000.000

506.000.000

531.000.000

1.431.753.000

374.000.000

432.000.000

124.500.000

930.500.000

200.000

200.000
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اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

11 - 35

13 - 37

14 - 37

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اGصالح الالمركزية للبيئة - اGنح العائلية..................................

اGصالح الالمركزية للبيئة - اGنح االختيارية..............................
اGصالح الالمركزية للبيئة - الضمان االجتماعي.........................
اGصالح الالمركزية للبيئة - اGساهمة في اخلدمات االجتماعية......

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالحاألدوات وتسيير اGصالح

اGصالح الالمركزية للبيئة - تسديد النفقات...............................
اGصالح الالمركزية للبيئة - األدوات واألثات..............................
اGصالح الالمركزية للبيئة - اللوازم..........................................
اGصالح الالمركزية للبيئة - التكاليف اGلحقة............................
اGصالح الالمركزية للبيئة - األلبسة..........................................
اGصالح الالمركزية للبيئة - حظيرة السيارات...........................
اGصالح الالمركزية للبيئة - اإليجار..........................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اGصالح الالمركزية للبيئة - صيانة اGباني ومنشآتها التقنية.......

مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اGصالح الالمركزية للبيئة - اGؤتمرات واGلتقيات......................

اGصالح الالمركزية للبيئة - عمل التوعية..................................

مجموع القسم السابع

مجموع  العنوان الثالث

مجموع  الفرع اجلزئي الثاني

مجموع  الفرع األول

مـجـمـوع االعـتـمـادات اGـخـصـصـة لـوزيــر الـتـهـيـئـة الـعـمـرانـيةمـجـمـوع االعـتـمـادات اGـخـصـصـة لـوزيــر الـتـهـيـئـة الـعـمـرانـية
والبيئة واGدينةوالبيئة واGدينة..............................................................

11.110.000

66.000

201.500.000

10.185.000

222.861.000

29.619.000

16.830.000

20.000.000

24.160.000

850.000

4.960.000

2.023.000

98.442.000

12.750.000

12.750.000

3.024.000

12.000.000

15.024.000

1.279.777.000

1.279.777.000

2.711.530.000

2.711.530.000
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفـيـذي  تـنـفـيـذي رقم رقم 13 -  - 58  م مـؤرؤرّخ في خ في 11  رب  ربـيع األوليع األول
عــــام ام 1434 اG اGــــوافق وافق 23  ي يــــنــــــايايــــــر سر ســــــنــــة ة r2013 يـــتـــضــمن يـــتـــضــمن
تـــوزيـع االعــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة لــوزيـــر الـــنـــقل مـنتـــوزيـع االعــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة لــوزيـــر الـــنـــقل مـن
مــيـــزانـيـة الـتـســيـيـر ~ــوجـب قـانـون اGـالـيـة لـسـنـةمــيـــزانـيـة الـتـســيـيـر ~ــوجـب قـانـون اGـالـيـة لـسـنـة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2013.
rإنّ الوزير األول

rاليةGبناء على تقرير وزير ا -
- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اGادتان 85-3 و125

r(الفقرة 2 ) منه
- و~قتضى القانون رقم 84-17 اGؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـGـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واGعـام 1404 ا

rتممGعدل واGا rاليةGا
- و~ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 12 اGــؤرّخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمّن

r2013 اليّة لسنةGقانون ا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول اGلحقاجلدول اGلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير النقل لسنة  اخملصصة لوزير النقل لسنة 2013

من ميزانية التسيير واGوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واGوزعة بالترتيب في كل باب

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGـادة األولى :  اGـادة األولى :  تـــوزع االعــتـمـــادات اGــقــدر مــبــلــغــهـا
بــعــشــرين مــلــيــارا واثــنــX وعــشــرين مــلــيــونــا وثالثــمــائـة
وأربـــعـــX ألـف ديـــنـــار (20.022.340.000 دج) واخملــــصـــــصــــة
لــوزيـــر الــنــقل  مـن مــيــزانــيــة الـــتــســيــيـــر ~ــوجب قــانــون

اGالية لسنة r2013 طبقا للجدول اGلحق بهذا اGرسوم.

اGــادة اGــادة 2 :  : يـــكـــلف وزيــــر اGــالـــيــــة ووزيـــر الــنـــقلr كل
فــيــمــا يــخــصهr بــتــنــفـيــــذ هـــذا اGــرســـوم الــذي يــنـشــر في
اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة  لـلـجـمـهـوريّـة اجلـزائـريّـة الـدّ�ـقـراطـيّة

الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائر في 11 ربيع األول عام 1434 اGوافق
23  يناير سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول

فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اGصالح وسائل اGصالح 

القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اGركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................

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

اإلدارة اGـركـزيـة - اGـســتـخـدمـون اGـتــعـاقـدونr الـرواتبr مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................

مجموع القسم األول

199.000.000

260.500.000

28.500.000

488.000.000

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

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

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

96 - 34

01 - 35

القسم الثانيالقسم الثاني
اGوظفون - اGعاشات واGنحاGوظفون - اGعاشات واGنح

اإلدارة اGركزية - ريوع حوادث العمل........................................

اإلدارة اGركزية - معاش اخلدمة واألضراراجلسدية........................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اGركزية - اGنح العائلية.................................................

اإلدارة اGركزية - اGنح االختيارية.............................................

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

اإلدارة اGركزية - اGساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالحاألدوات وتسيير اGصالح

اإلدارة اGركزية - تسديدالنفقات...............................................

اإلدارة اGركزية - األدوات واألثاث.............................................

اإلدارة اGركزية - اللوازم.........................................................

اإلدارة اGركزية - التكاليف اGلحقة............................................

اإلدارة اGركزية - األلبسة.........................................................

اإلدارة اGركزية - حظيرة السيارات..........................................

اإلدارة اGركزية - اإليجار.........................................................

اإلدارة اGـــركــزيـــة - الــنـــفـــقــات الـــقــضـــائــيـــة - نــفـــقــات اخلـــبــــــــــــرة -
التعويضات اGترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اGركزية - صيانة اGباني................................................

مجموع القسم اخلامس

100.000

580.000

680.000

5.200.000

90.000

115.100.000

9.070.000

129.460.000

21.500.000

2.000.000

9.270.000

33.660.000

368.000

1.395.000

1.300.000

10.000

69.503.000

9.680.000

9.680.000
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اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

01 - 36

02 - 36

03 - 36

04 - 36

05 - 36

06 - 36

07 - 36

08 - 36

01 - 37

01 - 43

01 - 44

02 - 44

03 - 44

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة Gعهد خصائص اGياه واألحوال اجلوية والتكوين  واألبحاث....

إعانة للمركز الوطني للوقاية واألمن عبر الطرق........................

إعانة للمدرسة الوطنية العليا للبحرية......................................

إعانة للمعهد العالي للتكوين في السكك احلديدية........................

إعانة للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري.................

إعانة للمدرسة التقنية للتكوين و التدريب البحريX ~ستغا¦....

إعانة للمدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريX ببجاية.......

إعانة للمركز الوطني لرخص السياقة........................................

مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اGركزية - اGؤتمرات واGلتقيات......................................

مجموع  القسم السابع

مجموع العنوان  الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اGركزية - اGنح - تـعويضات التـدريب - الرواتب اGسبقة -
نفقات التكوين....................................................................

مجموع القسم الثالث

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

االتفاقية بX الدولة والشركة الوطنية للسكك احلديدية................

اGساهمة واالشتراك في الهيئات الدولية غير احلكومية...............

مساهمة الدولة في مؤسسات تسيير اGصالح اGطارية.................

78.309.000

98.520.000

118.257.000

64.106.000

59.289.000

39.197.000

39.277.000

39.200.000

536.155.000

500.000

500.000

1.233.978.000

10.000.000

10.000.000

11.058.000.000

1.000.000

39.900.000
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اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

06 - 44

07 - 44

08 - 44

09 - 44

10 - 44

11 - 44

12 - 44

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

مساهمة في الديوان الوطني لألحوال اجلوية..............................

مساهمة في اGؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات...........

مــسـاهــمــة فـي  شـركــة اخلــطــوط اجلــويــة اجلــزائــريــة في إطــار تــنــفــيـذ
تبعات اGرفق العام..............................................................

مسـاهمة فـي اGؤسسـة العـمومـية للـنقل احلـضري في مـدينـة اجلزائر
وضواحيها..........................................................................

مساهمة في اGؤسسة العمومية للنقل احلضري في مدينة وهران...

مـــســـاهـــمـــة في اGـــؤســـســة الـــعـــمـــومـــيــة لـــلـــنـــقل احلـــضـــري في مـــديـــنــة
قسنطينة...........................................................................

مساهمة في اGؤسسة العمومية للنقل احلضري في مدينة عنابة....

مجموع  القسم  الرابع

مجموع  العنوان  الرابع

مجموع الفرع اجلزئي األول

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل

اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط......
اGصالح الالمركزية التابعة للدولة  - التعويضات واGنح اخملتلفة....
rــتـعــاقـدونGـســتـخــدمـون اGــصـالـح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـدولــة - اGا
الرواتبr منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اGوظفون - اGعاشات واGنحاGوظفون - اGعاشات واGنح

اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل..............
اGــصـــالح الالمـــركــزيــة الـــتــابــعـــة لــلــدولـــة - مــعــاش اخلـــدمــة واألضــرار
اجلسدية..............................................................................

مجموع القسم الثاني

158.650.000

5.500.000

4.994.942.000

95.000.000

47.500.000

47.500.000

22.800.000

16.470.792.000

16.480.792.000

17.714.770.000

770.000.000

856.000.000

100.000.000

1.726.000.000

36.000

2.500.000

2.536.000
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اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

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

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

11 - 43

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - اGنح العائلية.......................

اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - اGنح االختيارية...................
اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي...............
اGـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة الــتـــابـــعـــة لــلـــدولـــة - اGـــســاهـــمـــة في اخلـــدمــات
االجتماعية..........................................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالحاألدوات وتسيير اGصالح

اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديدالنفقات.....................
اGصالح الالمركزية التابعة للدولة- األدوات واألثاث....................
اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم...............................
اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف اGلحقة..................
اGصالح الالمركزية التابعة للدولة- األلبسة................................
اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات................
اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - اإليجار...............................
اGصـالح الالمـركـزية الـتـابعـة لـلـدولة - الـنـفقـات الـقضـائـية - نـفـقات
اخلبــرة - التعويضات اGترتبة على الدولة..............................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة اGباني......................
مجموع  القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - نفقات التكوين....................
مجموع القسم الثالث
مجموع  العنوان الرابع
مجموع  الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير النقل....................مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير النقل....................

44.000.000

240.000

408.000.000

48.000.000

500.240.000

24.500.000

6.000.000

8.250.000

15.998.000

1.577.000

4.438.000

1.405.000

50.000

62.218.000

11.576.000

11.576.000

2.302.570.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

2.307.570.000

20.022.340.000

20.022.340.000
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفيـذي  تـنـفيـذي رقم رقم 13 -  - 59  مـؤر مـؤرّخ في خ في 11  ربـيع األول  ربـيع األول
يــتــضــمن عــام عــام 1434 اUــوافق  اUــوافق 23  يــنـــايــر ســـنــة  يــنـــايــر ســـنــة S2013 يــتــضــمن 
تـــوزيـع االعـــتـــمــــادات اخملـــصــــصـــة لـــوزيــــر الـــتــــربـــيـــةتـــوزيـع االعـــتـــمــــادات اخملـــصــــصـــة لـــوزيــــر الـــتــــربـــيـــة
الـوطـنيـة  مـن مــيـــزانيـة الـتسـيـير ^ــوجـب قـانونالـوطـنيـة  مـن مــيـــزانيـة الـتسـيـير ^ــوجـب قـانون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاUالية لسنة اUالية لسنة 2013.
Sإنّ الوزير األول

SاليةUبناء على تقرير وزير ا -
- وبـناء على الـدستـورS ال سيمـا اUادتان 85-3 و125

S(الفقرة 2 ) منه
- و^قتضى القانون رقم 84-17 اUؤرخ في 8 شوال
gـتـعـلق بـقـوانـUـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واUعـام 1404 ا

SتممUعدل واUا SاليةUا
- و^ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 12 اUــؤرّخ في 12
صـفر عام 1434 اUوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واUـتضمّن

S2013 اليّة لسنةUقانون ا
Sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول اUلحقاجلدول اUلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير التربية الوطنية لسنة  اخملصصة لوزير التربية الوطنية لسنة 2013
من ميزانية التسيير واUوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واUوزعة بالترتيب في كل باب

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اUـادة األولى :  اUـادة األولى :  تـــوزع االعــتـمـــادات اUــقــدر مــبــلــغــهـا
بــسـتـمـائــة وثـمـانـيــة وعـشـرين مــلـيـارا وسـتــمـائـة وأربـعـة
وســـــــتــــــــg مــــــــلـــــــيــــــــونـــــــا وواحــــــــد وأربـــــــعــــــــg ألف ديــــــــنـــــــار
(628.664.041.000 دج) واخملــــــصـــــصــــــة لــــــوزيـــــر الــــــتـــــربــــــيـــــة
الـوطـنـيـة  من مـيـزانـيـة الــتـسـيـيـر ^ـوجب قـانـون اUـالـيـة

لسنة S2013 طبقا للجدول اUلحق بهذا اUرسوم.

اUــادة  اUــادة  2 :  : يـــكـــلـف وزيـــر اUـــالـــيــــة ووزيـــر الـــتـــربـــيــة
الوطـنـيـةS كل فيـمـا يـخـصهS بتـنـفـيــذ هــذا اUـرســوم الذي
يــنــشـر فـي اجلــريـدة الــرّســمــيّــة  لــلــجــمــهــوريّــة اجلــزائــريّـة

الدyّقراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائر في 11 ربيع األول عام 1434 اUوافق
23  يناير سنة 2013.

عبد اUالك ساللعبد اUالك سالل

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اUصالح اUركزيةاUصالح اUركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اUصالحوسائل اUصالح
القسم األولالقسم األول

اUوظفون - مرتبات العملاUوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اUركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اUركزية - التعويضات واUنح اخملتلفة............................
اإلدارة اUـركـزيـة - اUـســتـخـدمـون اUـتــعـاقـدونS الـرواتبS مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اUوظفون - اUعاشات واUنحاUوظفون - اUعاشات واUنح

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

235.000.000

235.973.000

23.000.000

493.973.000

283.000

283.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)

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

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

42 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 36

21 - 36

31 - 36

35 - 36

39 - 36

43 - 36

45 - 36

القسم الثالثالقسم الثالث
اUوظفون - التكاليف االجتماعيةاUوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اUركزية - اUنح العائلية.................................................

اإلدارة اUركزية - اUنح االختيارية.............................................
اإلدارة اUركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اUركزية - اUساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اUصالحاألدوات وتسيير اUصالح

اإلدارة اUركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اUركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اUركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اUركزية - التكاليف اUلحقة............................................
اإلدارة اUركزية - األلبسة.........................................................
اإلدارة اUركزية - اUوظفون اUتعاونون - تسديد النفقات..............
اإلدارة اUركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اUركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اUــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اUترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اUركزية - صيانة اUباني ...............................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للمدرسة الدولية اجلزائرية بفرنسا...................................
إعانات Uؤسسات التعليم األساسي............................................
إعانات Uؤسسات التعليم الثانوي والتقني.................................
إعانات Uعاهد تكوين معلمي اUدرسة األساسية وحتسg مستواهم 
gإعــانــة  لــلــمــعــهــد الــوطــني لــتــكــويـن مــســتــخــدمي الــتــربــيــة وحتــســ
مستواهم............................................................................
إعـانـات Uــؤسـسـات الــتـعـلــيم األسـاسي لــلـطــورين األول والـثـاني ذات
األقسام الداخلية..................................................................
إعانة للمعهد الوطني للبحث في التربية...................................

3.200.000

120.000

117.743.000

15.797.000

136.860.000

22.770.000

3.800.000

8.500.000

23.067.000

380.000

4.000.000

6.500.000

300.000

200.000

69.517.000

7.720.000

7.720.000

594.000.000

18.000.000.000

10.400.000.000

278.100.000

81.000.000

170.000.000

40.500.000
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)

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

49 - 36

51 - 36

53 - 36

58 - 36

59 - 36

60 - 36

61 - 36

62 - 36

01 - 37

03 - 37

05 - 37

08 - 37

09 - 37

11 - 37

11 - 42

51 - 42

01 - 43

02 - 43

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

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

إعانة Uركز التموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمـــية....
إعانة للديوان الوطني لالمتحانات واUسابقات............................
إعانة للمركز الوطني للوثائق البيداغوجية................................
إعانة للمرصد الوطني للتربية والتكوين...................................
إعانة للمركز الوطني البيداغوجي  واللغوي لتعليم تمازيغت.......
إعــانـة لـلــمـركـز الــوطـني إلدمـاج االبــتـكـارات الــبـيـداغــوجـيـة وتــنـمـيـة
تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في التربية..............................

مجموع القسم السادس

القسم السابع القسم السابع 
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اUركزية - اUؤتمرات واUلتقيات......................................
اإلدارة اUركزية - الدراسات.....................................................
إعانة للمجلس الوطني للتربية والتكوين...................................
نفقات متعلقة ^تابعة وتقييم إصالح اUنظومة التربوية...............
مـخـصـصات لـدعم اUـكـتـبـات اUدرسـيـة بـالـكـتب لـترقـيـة اUـطـالـعة في
الوسط اUدرسي...................................................................
نـــفــقــات اUـــشــاركــة فـي قــمــة الـــبــرنــامـج الــعــاUـي Uــتــابـــعــة اســتـــيــعــاب
التالميذ.............................................................................

مجموع  القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثانيالقسم الثاني
النشاط الدوليالنشاط الدولي

النشاط التربوي االستثنائي....................................................

نفقات تسيير اللجنة الوطنية لليونيسكو..................................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

منح لتالميذ مؤسسات التعليم األساسي والثانوي.......................
اإلدارة اUــركــزيـة - نــفــقـات الــتــكـوين قــصــيـر اUــدى في اجلــزائـر وفي
اخلارجS وحتسg اUستوى Uستخدمي التربية الوطنية .............

301.500.000

32.337.000

69.300.000

1.952.100.000

69.300.000

5.000.000

4.000.000

9.000.000

32.006.137.000

7.200.000

3.000.000

3.000.000

15.500.000

2.000.000.000

5.000.000

2.033.700.000

34.748.190.000

221.100.000

3.000.000

224.100.000

719.000.000

97.000.000
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)

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

03 - 43

41 - 43

42 - 43

43 - 43

49 - 43

60 - 43

61 - 43

62 - 43

63 - 43

02 - 46

03 - 46

21 - 47

11 - 31

12 - 31

13 - 31

التـحسـg اUستـمر للـمستـوى اUنـظم على اUسـتوى الوالئي - نـفقات
التكوين ما قبل الترقية ونفقات االمتحانات..........................
تشجيع اخلدمات التكميلية اUدرسية.........................................
اUطاعم اUدرسية.....................................................................
النشاط التربوي لفائدة اUهاجرين.............................................
تشجيع الدولة لالستراتيجية الوطنية حملو األمية........................
تشجيع التكوين أثناء اخلدمة وعن بعد Uعلمي التعليم االبتدائي....
تــشـجــيع الــنـشــاط الــثـقـــــافي والــريـــاضـي في مـؤســســات الـتــعــلــــيم
األساسي.............................................................................
تـشجيع النشـاط الثقافي والرياضـي في مؤسسات التـعليم الثانوي
والتقني.............................................................................
نفقات تسيير اللجنة الوطنية للمناهج......................................
مجموع القسم الثالث

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

منحة مدرسية خاصة لفائدة التالميذ اUعوزين............................
مــســـاهــمــة الـــدولــة في مـــجــانــيـــة الــكــتـــاب اUــدرسي لـــفــائــدة الـــتالمــيــذ
اUعوزين.............................................................................

مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النشاط االجتماعي - الوقايةالنشاط االجتماعي - الوقاية

الصحة اUدرسية.....................................................................
مجموع  القسم السابع
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اUصالح الالمركزية التابعة للدولةاUصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اUصالحوسائل اUصالح
القسم األولالقسم األول

اUوظفون - مرتبات العملاUوظفون - مرتبات العمل
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط......
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة  - التعويضات واUنح اخملتلفة ...
SــتـعــاقـدونUـســتـخــدمـون اUــصـالـح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـدولــة - اUا
الرواتبS منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.
مجموع القسم األول

178.000.000

10.000.000

16.962.450.000

446.000.000

2.650.000.000

108.000.000

154.000.000

72.000.000

10.000.000

21.406.450.000

9.000.000.000

6.500.000.000

15.500.000.000

267.000.000

267.000.000

37.397.550.000

72.145.740.000

5.999.601.000

4.876.484.000

400.000.000

11.276.085.000
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)

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

11 - 32

12 - 32

11 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

21 - 31

القسم الثانيالقسم الثاني
اUوظفون - اUعاشات واUنحاUوظفون - اUعاشات واUنح

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل..............
اUــصـــالح الالمـــركــزيــة الـــتــابــعـــة لــلــدولـــة - مــعــاش اخلـــدمــة واألضــرار
اجلسدية..............................................................................

مجموع القسم الثاني
القسم الثالثالقسم الثالث

اUوظفون - التكاليف االجتماعيةاUوظفون - التكاليف االجتماعية
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - اUنح  العائلية......................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي...............
اUـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة الــتـــابـــعـــة لــلـــدولـــة - اUـــســاهـــمـــة في اخلـــدمــات
االجتماعية..........................................................................

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات  وتسيير اUصالحاألدوات  وتسيير اUصالح
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة -  تسديد النفقات...................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث...................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم...............................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف اUلحقة..................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة...............................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - اإليجار...............................
اUصـالح الالمـركـزية الـتـابعـة لـلـدولة - الـنـفقـات الـقضـائـية - نـفـقات
اخلبرة - التعويضات اUترتبة على الدولة...............................

مجموع القسم الرابع 
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة اUباني......................
مجموع القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث
مجموع  الفرع اجلزئي الثاني

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اUصالحوسائل اUصالح
القسم األولالقسم األول

اUوظفون - مرتبات العملاUوظفون - مرتبات العمل
اUصالـح الالمركزية الـتابعة لـلدولة - مـؤسسات التـعليم األساسي -
الراتب الرئيسي للنشاط.....................................................

4.000.000

772.000.000

776.000.000

203.731.000

2.717.157.000

293.915.000

3.214.803.000

221.760.000

70.000.000

122.000.000

137.610.000

3.300.000

21.000.000

2.458.000

2.500.000

580.628.000

65.000.000

65.000.000

15.912.516.000

15.912.516.000

156.578.095.000
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)

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

22 - 31

23 - 31

31 - 31

32 - 31

33 - 31

21 - 33

23 - 33

24 - 33

31 - 33

33 - 33

34 - 33

اUصالـح الالمركزية الـتابعة لـلدولة - مـؤسسات التـعليم األساسي -
التعويضات واUنح اخملتلفة....................................................
اUصالـح الالمركزية الـتابعة لـلدولة - مـؤسسات التـعليم األساسي -
اUـــســــتـــخـــدمــــون اUـــتـــعـــاقــــدونS الـــرواتبS مــــنح ذات طـــابـع عـــائـــلي
واشتراكات الضمان االجتماعي.............................................
اUـصـالح الالمـركـزيـة الـتـابـعـة لـلـدولـة - مـؤسـسـات الـتـعـلـيـم الـثـانوي
والتقني -  الراتب الرئيسي للنشاط.....................................
اUـصـالح الالمـركـزيـة الـتـابـعـة لـلـدولـة - مـؤسـسـات الـتـعـلـيـم الـثـانوي
والتقني -  التعويضات واUنح اخملتلفة....................................
اUـصـالح الالمـركـزيـة الـتـابـعـة لـلـدولـة - مـؤسـسـات الـتـعـلـيـم الـثـانوي
والـتـقــني - اUـســتـخـدمــون اUـتـعــاقـدونS الـرواتـبS مـنح ذات طـابع
عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي....................................

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اUوظفون - التكاليف االجتماعيةاUوظفون - التكاليف االجتماعية

اUصالـح الالمركزية الـتابعة لـلدولة - مـؤسسات التـعليم األساسي -
اUنح العائلية......................................................................
اUصالـح الالمركزية الـتابعة لـلدولة - مـؤسسات التـعليم األساسي -
الضمان االجتماعي..............................................................
اUصالـح الالمركزية الـتابعة لـلدولة - مـؤسسات التـعليم األساسي -
اUساهمة في اخلدمات االجتماعية...........................................
اUـصـالح الالمـركـزيـة الـتـابـعـة لـلـدولـة - مـؤسـسـات الـتـعـلـيـم الـثـانوي
والتقني - اUنح العائلية.......................................................
اUـصـالح الالمـركـزيـة الـتـابـعـة لـلـدولـة - مـؤسـسـات الـتـعـلـيـم الـثـانوي
والتقني - الضمان االجتماعي...............................................
اUـصـالح الالمـركـزيـة الـتـابـعـة لـلـدولـة - مـؤسـسـات الـتـعـلـيـم الـثـانوي
والتقني - اUساهمة في اخلدمات االجتماعية...........................

مجموع  القسم الثالث

مجموع  العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثالث

مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التربية الوطنية..................مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التربية الوطنية..................

143.070.529.000

9.246.853.000

52.494.954.000

53.452.575.000

5.815.887.000

420.658.893.000

5.546.614.000

74.941.578.000

8.686.728.000

1.502.174.000

26.473.042.000

2.796.756.000

119.946.892.000

540.605.785.000

540.605.785.000

628.664.041.000

628.664.041.000
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفيـذي  تـنـفيـذي رقم رقم 13 -  - 60  مـؤر مـؤرّخ في خ في 11  ربـيع األول  ربـيع األول
1434 اUــوافق  اUــوافق 23  يــنــايــر ســنـة  يــنــايــر ســنـة S S2013  يــتــضــمن يــتــضــمن عـام عـام 
تــــوزيـع االعــــتــــمــــادات اخملـــــصــــصــــة لــــوزيـــــر الــــفالحــــةتــــوزيـع االعــــتــــمــــادات اخملـــــصــــصــــة لــــوزيـــــر الــــفالحــــة
والتنمية الـريفية مـن مـيــزانية التسيير ^ـوجـبوالتنمية الـريفية مـن مـيــزانية التسيير ^ـوجـب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــقانون اUالية لسنة قانون اUالية لسنة 2013.
Sإنّ الوزير األول

SاليةUبناء على تقرير وزير ا -
- وبـناء على الـدستـورS ال سيمـا اUادتان 85-3 و125

S(الفقرة 2 ) منه
- و^قتضى القانون رقم 84-17 اUؤرخ في 8 شوال
gـتـعـلق بـقـوانـUـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واUعـام 1404 ا

SتممUعدل واUا SاليةUا
- و^ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 12 اUــؤرّخ في 12
صـفر عام 1434 اUوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واUـتضمّن

S2013 اليّة لسنةUقانون ا
Sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول اUلحقاجلدول اUلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير الفالحة والتنمية الريفية لسنة  اخملصصة لوزير الفالحة والتنمية الريفية لسنة 2013

من ميزانية التسيير واUوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واUوزعة بالترتيب في كل باب

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اUـادة األولى :  اUـادة األولى :  تـــوزع االعــتـمـــادات اUــقــدر مــبــلــغــهـا
gوخـمـسـة عـشر مـلـيـارا وسـتـمائـة وسـتـة وثـمـان gـائتـ^
مـــــلـــــيـــــونــــــا ومـــــائـــــتـــــg وأربــــــعـــــة وتـــــســـــعــــــg ألف ديـــــنـــــار
(215.686.294.000 دج) واخملـــــــصـــــــصــــــــة لـــــــوزيــــــــر الـــــــفـالحـــــــة
والتـنمـية الـريفيـة من ميـزانيـة التـسيـير ^ـوجب قانون

اUالية لسنة S2013 طبقا للجدول اUلحق بهذا اUرسوم.

اUــــادة  اUــــادة  2 :  : يـــكــــلـف وزيــــر اUــــالــــيـــــة ووزيــــر الـــفـالحـــة
والـتــنـمـيــة الـريـفــيـــةS كل فـيــمـا يـخــصــهS بـتـنــفـيـــذ هــــذا
اUـرسـوم الذي ينــشـر في اجلريدة الرّسـميّة  للـجمهوريّة

اجلزائريّة الدyّقراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائر في 11 ربيع األول عام 1434 اUوافق
23  يناير سنة 2013.

عبد اUالك ساللعبد اUالك سالل

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

81 - 31

82 - 31

 الفرع األول الفرع األول
اإلدارة اUركزيةاإلدارة اUركزية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اUصالح اUركزيةاUصالح اUركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اUصالحوسائل اUصالح
القسم األولالقسم األول

اUوظفون - مرتبات العملاUوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اUركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اUركزية - التعويضات و اUنح اخملتلفة...........................
اإلدارة اUـركـزيـة - اUـســتـخـدمـون اUـتــعـاقـدونS الـرواتبS مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................
اإلدارة اUركزية - اUوظفون اUتعاونون - األجور الرئيسية.........
اإلدارة اUـركـزيـة - اUــوظـفـون اUــتـعـاونــون -  الـتـعـويــضـات  واUـنح
اخملتـلـفة............................................................................

مجموع القسم األول

250.704.000

250.403.000

40.000.000

350.000

250.000

541.707.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)

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

01 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 36

03 - 36

04 - 36

30 - 36

33 - 36

القسم الثانيالقسم الثاني
اUوظفون - اUعاشات واUنحاUوظفون - اUعاشات واUنح

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

القسم الثالثالقسم الثالث
اUوظفون - التكاليف االجتماعيةاUوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اUركزية - اUنح العائلية.................................................

اإلدارة اUركزية - اUنح االختيارية.............................................
اإلدارة اUركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اUركزية - اUساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اUصالحاألدوات وتسيير اUصالح

اإلدارة اUركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اUركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اUركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اUركزية - التكاليف اUلحقة............................................
اإلدارة اUركزية - األلبسة.........................................................
اإلدارة اUركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اUركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اUــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اUترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اUركزية - صيانة اUباني................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانات Uراكز التكوين في الغابات............................................
إعـانــات حملـمــيـات الــصـيــد - مـراكـز تــربـيــة طـيــور الـصــيـد واحلــظـائـر
الوطنية ............................................................................
إعانة للوكالة الوطنية للمحافظة على الطبيعة............................
إعانة للمعهد الوطني لإلرشاد الفالحي.......................................
إعانات للمعاهدالتقنولوجية اUتوسطة الفالحية .........................

400.000

400.000

4.200.000

77.000

125.000.000

17.172.000

146.449.000

39.105.000

4.295.000

7.279.000

29.700.000

312.000

4.388.000

650.000

10.000

85.739.000

14.718.000

14.718.000

105.920.000

1.118.781.000

192.271.000

94.008.000

408.036.000
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)
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34 - 36

42 - 36

51 - 36

61 - 36

62 - 36

71 - 36

93 - 36

94 - 36

95 - 36

97 - 36

01 - 37

03 - 37

01 - 43

01 - 44

02 - 44

24 - 44

32 - 44

34 - 44

39 - 44

إعانات Uراكز التكوين واإلرشاد الفالحي....................................
إعانة للمدرسة الوطنية للغابات...............................................
إعانات للمعاهد التقنية لإلنتاج النباتي....................................
إعانة للمعهد الوطني حلماية النباتات........................................
إعانة للمعهد الوطني للطب البيطري ........................................
إعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب..................................
إعانة للمعهد الوطني لألراضي والسقي وصرف اUياه...................
إعانة حملافظة تنمية الفالحة في اUناطق  الصحراوية...................
إعانة للمركز الوطني Uراقبة  البذور والشتائل  واUصادقة عليها..
إعانة للمعهد التقني لتربية احليوانات......................................
مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اUركزية - اUؤتمرات و اUلتقيات.....................................
اإلدارة اUركـزية - نـفقـات تسيـير مـكاتب تـمثـيل هيـئة األ� اUـتحدة
لـلـتـغــذيـة والـفالحـة وهـيـئــة مـكـافـحـة اجلـراد الـصــحـراوي بـاUـنـطـقـة
الغربية..............................................................................

مجموع القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اUركزية - اUنح - تـعويضات التـدريب - الرواتب اUسبقة -
نفقات التكوين....................................................................

مجموع القسم الثالث

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

اإلدارة اUركزية - األسواق واUعارض .........................................
اإلدارة اUركزيـة - مساهـمة في اUركـز الوطـني للتـلقيح االصـطناعي
والتحسg الوراثي..............................................................
اإلدارة اUركزية - اإلعالم واإلرشاد.............................................
مساهمة في حديقة التسلية "الوئام اUدني".................................
مساهمة في الديوان اجلزائري اUهني للحبوب ...........................
مساهمة في الغرفة الوطنية للفالحة..........................................

55.042.000

120.000.000

693.317.000

442.203.000

262.279.000

360.434.000

139.339.000

66.000.000

117.170.000

308.540.000

4.483.340.000

7.400.000

8.000.000

15.400.000

5.287.753.000

14.645.000

14.645.000

500.000

4.000.000

6.000.000

80.000.000

160.000.000.000

10.000.000
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)
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49 - 44

50 - 44

53 - 44

03 - 46

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

مساهمة في اUعهد الوطني لألبحاث الغابية................................
مساهمة في اUعهد الوطني اجلزائري لألبحاث الزراعية...............
مساهمة في الديوان الوطني اUهني للحليب...............................

مجموع القسم الرابع

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

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

الفرع  اجلزئي الثانيالفرع  اجلزئي الثاني
اUصالح الالمركزية التابعة للدولةاUصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اUصالحوسائل اUصالح
القسم األولالقسم األول

اUوظفون - مرتبات العملاUوظفون - مرتبات العمل

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط......
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة -  التعويضات واUنح اخملتلفة....
SــتـعـاقـدونUـسـتــخـدمـون اUـصـالح الـالمـركـزيـة الــتـابـعــة لـلـدولــة -  اUا
الــــــرواتـبS مــــــنـح ذات طــــــابـع عــــــائـــــــلي واشـــــــتــــــراكــــــات الـــــــضــــــمــــــان
االجتماعي..........................................................................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اUوظفون - اUعاشات واUنحاUوظفون - اUعاشات واUنح

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل..............
اUــصـــالح الـالمــركــزيــة الــتـــابــعــة لــلــدولـــة - مــعــاش اخلــدمــة واألضــرار
اجلسدية..............................................................................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اUوظفون - التكاليف االجتماعيةاUوظفون - التكاليف االجتماعية

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - اUنح العائلية.......................

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - اUنح االختيارية...................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي...............
اUـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة الــتـــابـــعـــة لــلـــدولـــة - اUـــســاهـــمـــة في اخلـــدمــات
االجتماعية..........................................................................

مجموع القسم الثالث

386.815.000

654.288.000

27.500.000.000

188.641.603.000

500.000.000

500.000.000

189.156.248.000

194.444.001.000

4.316.131.000

4.086.433.000

446.180.000

8.848.744.000

1.700.000

11.800.000

13.500.000

210.000.000

1.152.000

2.103.591.000

305.976.000

2.620.719.000
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)
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11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

01 - 31

02 - 31

03 - 31

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اUصالحاألدوات وتسيير اUصالح

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات....................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث...................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم...............................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف اUلحقة..................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة...............................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - اإليجار...............................
اUصـالح الالمـركـزية الـتـابعـة لـلـدولة - الـنـفقـات الـقضـائـية - نـفـقات
اخلبرة - التعويضات اUترتبة على الدولة...............................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة اUباني......................
مجموع  القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث
مجموع الفرع  اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول

الفرع الثانيالفرع الثاني
اUديرية العامة للغاباتاUديرية العامة للغابات
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اUصالح اUركزيةاUصالح اUركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اUصالحوسائل اUصالح
القسم األولالقسم األول

اUوظفون - مرتبات العملاUوظفون - مرتبات العمل

اUديرية العامة للغابات - الراتب الرئيسي للنشاط.....................
اUديرية العامة للغابات -  التعويضات  واUنح اخملتلفة..................
اUديـرية الـعامـة للغـابات - اUـستـخدمـون اUتـعاقدونS الـرواتبS منح
ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي......................

مجموع القسم األول

85.491.000

57.483.000

67.171.000

104.940.000

4.655.000

97.680.000

3.500.000

480.000

421.400.000

58.201.000

58.201.000

11.962.564.000

11.962.564.000

206.406.565.000

82.000.000

98.500.000

13.000.000

193.500.000
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)
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02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

07 - 34

90 - 34

97 - 34

01 - 35

02 - 35

القسم الثانيالقسم الثاني
اUوظفون - اUعاشات واUنحاUوظفون - اUعاشات واUنح

اUديرية العامة للغابات - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية............

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اUوظفون - التكاليف االجتماعيةاUوظفون - التكاليف االجتماعية

اUديرية العامة للغابات - اUنح العائلية......................................

اUديرية العامة للغابات - اUنح االختيارية..................................

اUديرية العامة للغابات - الضمان االجتماعي.............................

اUديرية العامة للغابات - اUساهمة في اخلدمات  االجتماعية.........

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اUصالحاألدوات وتسيير اUصالح

اUديرية العامة للغابات - تسديد النفقات...................................

اUديرية العامة للغابات - األدوات واألثاث..................................

اUديرية العامة للغابات - اللوازم..............................................

اUديرية العامة للغابات - التكاليف اUلحقة................................

اUديرية العامة للغابات - األلبسة..............................................

......................gالتقني gوظفUديرية العامة للغابات - ألبسة اUا

اUديرية العامة للغابات - حظيرة السيارات...............................

اUـديـريـة الـعــامـة لـلـغـابـات - الـنـفـقـات الــقـضـائـيـة - نـفـقـات اخلـبـرة -
التعويضات اUترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اUديرية العامة للغابات - صيانة اUباني.....................................

اUديرية العامة للغابات - مكافحة احلشرات اUضرة بالغابات........

مجموع القسم اخلامس

9.200.000

9.200.000

2.726.000

50.000

47.425.000

6.450.000

56.651.000

9.266.000

918.000

2.510.000

94.891.000

212.000

50.000.000

1.500.000

10.000

159.307.000

4.619.000

4.000.000

8.619.000
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)
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01 - 37

03 - 37

01 - 43

01 - 44

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

القسم السابع القسم السابع 
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اUديرية العامة للغابات - اUؤتمرات واUلتقيات..........................
اUديرية العامة للغابات - مكافحة احلرائق - اUراقبة....................

مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اUـديـريـة الـعامـة لـلـغـابـات - اUنح - تـعـويـضـات الـتدريـب - الرواتب
اUسبقة - نفقات التكوين......................................................

مجموع القسم الثالث

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

اUديرية العامة للغابات - اإلعالم واإلرشاد..................................
مجموع  القسم الرابع
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع  اجلزئي الثانيالفرع  اجلزئي الثاني
اUصالح الالمركزية التابعة للدولةاUصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اUصالحوسائل اUصالح
القسم األولالقسم األول

اUوظفون - مرتبات العملاUوظفون - مرتبات العمل

اUصالح الالمركزية للغابات - الراتب الرئيسي للنشاط...............
اUصالح الالمركزية للغابات -  التعويضات واUنح اخملتلفة............
Sالرواتب SـتعـاقدونUـستخـدمون اUـصالح الالمـركزية لـلغـابات -  اUا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اUوظفون - اUعاشات واUنحاUوظفون - اUعاشات واUنح

اUصالح الالمركزية للغابات - ريوع حوادث العمل.......................
اUصالح الالمركزية للغابات - معاش اخلدمة  و األضرار اجلسدية....

مجموع القسم الثاني

1.350.000

5.334.000

6.684.000

433.961.000

12.033.000

12.033.000

1.000.000

1.000.000

13.033.000

446.994.000

2.781.884.000

2.702.153.000

395.850.000

5.879.887.000

2.337.000

24.508.000

26.845.000
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)

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

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

12 - 35

11 - 37

القسم الثالثالقسم الثالث
اUوظفون - التكاليف االجتماعيةاUوظفون - التكاليف االجتماعية

اUصالح الالمركزية للغابات - اUنح العائلية................................

اUصالح الالمركزية للغابات - اUنح االختيارية............................
اUصالح الالمركزية للغابات - الضمان االجتماعي.......................
اUصالح الالمركزية للغابات - اUساهمة  في اخلدمات  االجتماعية..
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اUصالحاألدوات وتسيير اUصالح

اUصالح الالمركزية للغابات - تسديد النفقات.............................
اUصالح الالمركزية للغابات - األدوات واألثاث............................
اUصالح الالمركزية للغابات - اللوازم........................................
اUصالح الالمركزية للغابات  - التكاليف اUلحقة.........................
اUصالح الالمركزية للغابات - األلبسة........................................
اUصالح الالمركزية للغابات - حظيرة السيارات.........................
اUصالح الالمركزية للغابات - اإليجار........................................
اUصالح الالمركزية للـغابات - النفقات القضائية - نفقات اخلبرة -
 التعويضات اUترتبة على الدولة...........................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اUصالح الالمركزية للغابات - صيانة اUباني...............................
اUصالح الالمركزية للغابات - صيانة الغابات .............................

مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اUصالح الالمركزية للغابات - مكافحة حرائق الغابات .................

مجموع القسم السابع

مجموع  العنوان الثالث

مجموع  الفرع اجلزئي  الثاني

مجموع  الفرع  الثاني

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الفالحة والتنمية الريفيةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الفالحة والتنمية الريفية......

155.000.000

670.000

1.377.137.000

160.000.000

1.692.807.000

54.718.000

17.830.000

26.793.000

64.251.000

5.753.000

71.320.000

2.385.000

480.000

243.530.000

53.966.000

358.500.000

412.466.000

577.200.000

577.200.000

8.832.735.000

8.832.735.000

9.279.729.000

215.686.294.000
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفيـذي  تـنـفيـذي رقم رقم 13 -  - 61  مـؤر مـؤرّخ في خ في 11  ربـيع األول  ربـيع األول
يــتــضــمن عــام عــام 1434 اUــوافق  اUــوافق 23  يــنـــايــر ســـنــة  يــنـــايــر ســـنــة S2013 يــتــضــمن 
تــــوزيع االعــــتــــمــــادات اخملــــصــــصــــة لــــوزيــــر األشــــغــــالتــــوزيع االعــــتــــمــــادات اخملــــصــــصــــة لــــوزيــــر األشــــغــــال
الـعمـوميـة مـن مـيـــزانيـة التـسيـير ^ـوجــب قانونالـعمـوميـة مـن مـيـــزانيـة التـسيـير ^ـوجــب قانون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاUالية لسنة اUالية لسنة 2013.
Sإنّ الوزير األول

SاليةUبناء على تقرير وزير ا -
- وبـناء على الـدستـورS ال سيمـا اUادتان 85-3 و125

S(الفقرة 2 ) منه
- و^قتضى القانون رقم 84-17 اUؤرخ في 8 شوال
gـتـعـلق بـقـوانـUـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واUعـام 1404 ا

SتممUعدل واUا SاليةUا
- و^ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 12 اUــؤرّخ في 12
صـفر عام 1434 اUوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واUـتضمّن

S2013 اليّة لسنةUقانون ا
Sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اUـادة األولى :  اUـادة األولى :  تـــوزع االعــتـمـــادات اUــقــدر مــبــلــغــهـا
بــتــســـعــة ماليــيـــر وتــســعــمـــائــة وثالثـــة وعــشــرين مـــلــيــونــا
وسـتـمـائــة وسـبـعـة عــشـر  ألف ديـنـار (9.923.617.000 دج)
واخملـــصـــصــة لـــوزيـــر األشــغـــال الـــعــمـــومـــيـــة من مــيـــزانـــيــة
التسيير ^وجب قانون اUالية لسنة S2013 طبقا للجدول

اUلحق بهذا اUرسوم.

اUــــادة اUــــادة 2 :  : يـــكــــلـف وزيـــــر اUـــالــــيـــــة ووزيــــر األشــــغـــال
الـعــمـومــيـةS كل فــيـمــا يـخــصــهS بـتــنـفــيـــذ هـــــذا اUـرســوم
الذي ينــشر في اجلريـدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة

الدyّقراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائر في 11 ربيع األول عام 1434 اUوافق
23  يناير سنة 2013.

عبد اUالك ساللعبد اUالك سالل

اجلدول اUلحقاجلدول اUلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير األشغال العمومية لسنة  اخملصصة لوزير األشغال العمومية لسنة 2013
من ميزانية التسيير واUوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واUوزعة بالترتيب في كل باب

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول

اإلدارة اUركزيةاإلدارة اUركزية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

اUصالح اUركزيةاUصالح اUركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اUصالحوسائل اUصالح

القسم األولالقسم األول

اUوظفون - مرتبات العملاUوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اUركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................

اإلدارة اUركزية - التعويضات واUنح اخملتلفة ...........................

اإلدارة اUـركـزيـة - اUـســتـخـدمـون اUـتــعـاقـدونS الـرواتبS مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................

مجموع القسم األول

164.373.000

169.585.000

21.944.000

355.902.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)

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

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

24 - 36

03 - 37

القسم الثانيالقسم الثاني
اUوظفون - اUعاشات واUنحاUوظفون - اUعاشات واUنح

اإلدارة اUركزية - ريوع حوادث العمل........................................
اإلدارة اUركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية.......................

مجموع القسم الثاني
القسم الثالثالقسم الثالث

اUوظفون - التكاليف االجتماعيةاUوظفون - التكاليف االجتماعية
اإلدارة اUركزية - اUنح العائلية.................................................
اإلدارة اUركزية - اUنح االختيارية.............................................
اإلدارة اUركزية - الضمان االجتماعي........................................
اإلدارة اUركزية - اUساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اUصالحاألدوات وتسيير اUصالح

اإلدارة اUركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اUركزية - األدوات و األثاث............................................
اإلدارة اUركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اUركزية - التكاليف اUلحقة............................................
اإلدارة اUركزية - األلبسة.........................................................
اإلدارة اUركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اUركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اUــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اUترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اUركزية - صيانة اUباني ومنشآتها التقنية......................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للديوان الوطني لإلشارة البحرية.....................................
مجموع القسم السادس

القسم السابع القسم السابع 
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اUركزية - اUؤتمرات واUلتقيات .....................................
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

35.000

500.000

535.000

2.200.000

45.000

83.615.000

10.000.000

95.860.000

25.988.000

2.500.000

4.596.000

18.864.000

409.000

2.000.000

500.000

4.000

54.861.000

9.261.000

9.261.000

215.320.000

215.320.000

9.000.000

9.000.000

740.739.000
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)

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

01 - 43

01 - 44

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اUركزية - اUنح - تـعويضات التـدريب - الرواتب اUسبقة -
نفقات التكوين....................................................................

مجموع القسم الثالث

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

اإلدارة اUـركـزيـة - اUسـاهـمـة واالشـتـراك في الـهـيـئـات الـدولـيـة غـير
احلكومية............................................................................
مجموع  القسم الرابع
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
اUصالح الالمركزية التابعة لألشغال العموميةاUصالح الالمركزية التابعة لألشغال العمومية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اUصالحوسائل اUصالح
القسم األولالقسم األول

اUوظفون - مرتبات العملاUوظفون - مرتبات العمل

اUصالح الالمـركزية الـتابعـة لألشغال الـعمومـية - الراتب الـرئيسي
للنشاط .............................................................................
اUــصــالح الالمــركـزيــة الــتــابـعــة لألشــغـال الــعــمــومـيــة - الــتـعــويــضـات
واUنح اخملتلفة .....................................................................
اUــصـالـح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لألشــغـال الــعـمــومـيــة - اUـســتـخــدمـون
اUتعاقدونS الـرواتبS منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان
االجتماعي..........................................................................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اUوظفون - اUعاشات واUنحاUوظفون - اUعاشات واUنح

اUــصـالح الـالمـركــزيــة الـتــابــعـة لألشــغــال الـعــمــومـيــة - ريــوع حـوادث
العمل.................................................................................
اUـصـالـح الالمـركـزيــة الـتــابـعـة لألشــغـال الــعـمـومــيـة - مـعــاش اخلـدمـة
واألضرار اجلسدية................................................................

مجموع القسم الثاني

27.000.000

27.000.000

590.000

590.000

27.590.000

768.329.000

2.820.000.000

2.197.000.000

700.000.000

5.717.000.000

8.900.000

19.100.000

28.000.000
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)

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

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

12 - 37

13 - 37

القسم الثالثالقسم الثالث
اUوظفون - التكاليف االجتماعيةاUوظفون - التكاليف االجتماعية

اUصالح الالمركزية التابعة لألشغال العمومية - اUنح العائلية......

اUصالح الالمركزية التابعة لألشغال العمومية - اUنح االختيارية..
اUـــصـــالح الالمــــركـــزيـــة الـــتـــابـــعـــة لألشــــغـــال الـــعـــمـــومـــيـــة - الـــضـــمـــان
االجتماعي..........................................................................
اUــصــالح الالمـركــزيــة الـتــابـعــة لألشــغـال الــعـمــومـيــة - اUــسـاهــمـة في
اخلدمات االجتماعية.............................................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اUصالحاألدوات وتسيير اUصالح

اUصالح الالمركزية التابعة لألشغال العمومية - تسديدالنفقات....
اUصالح الالمركزية التابعة لألشغال العمومية - األدوات واألثاث...
اUصالح الالمركزية التابعة لألشغال العمومية - اللوازم...............
اUصالح الالمركزية التابعة لألشغال العمومية - التكاليف اUلحقة.
اUصالح الالمركزية التابعة لألشغال العمومية - األلبسة..............
اUصالح الالمركزية التابعة لألشغال العمومية - حظيرة السيارات
اUصالح الالمركزية التابعة لألشغال العمومية - اإليجار..............
اUـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة الـــتـــابـــعـــة لألشـــغـــال الــعـــمـــومـــيـــة - الـــنـــفـــقــات
القضائية - نفقات اخلبرة - التعويضات اUترتبة على الدولة.....

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اUصالح الالمركزية التابعة لألشغال العمومية - صيانة اUباني ....
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اUــصــالح الالمـركــزيــة الـتــابـعــة لألشــغـال الــعـمــومـيــة - اUــسـاهــمـة في
مصاريف التغذية في الورشات الصحراوية...........................
اUـصـالـح الالمـركـزيــة الـتـابــعـة لألشــغـال الـعــمـومــيـة - حـمــايـة اUـواقع
االستراتيجية.....................................................................
مجموع  القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث
مجموع  الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير األشغال العموميةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير األشغال العمومية.................

157.000.000

960.000

1.254.250.000

146.300.000

1.558.510.000

93.308.000

15.000.000

44.520.000

148.500.000

5.450.000

50.000.000

2.150.000

1.400.000

360.328.000

28.450.000

28.450.000

15.000.000

1.448.000.000

1.463.000.000

9.155.288.000

9.155.288.000

9.923.617.000

9.923.617.000
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مــــرسرسـوموم ت تـنــــفـيـذي ذي رقم رقم 13 -  - 62  م مـؤرؤرّخ في خ في 11  رب  ربـيع األوليع األول
عــــام ام 1434 اU اUــــوافق وافق 23  ي يــــنــــــايايــــــر سر ســــــنــــة ة S2013  يــــــتــــــضــــمنمن
تــــــوزيع االعوزيع االعــــــتــــــمــــادات اخملادات اخملــــــصــــصــــــة لة لــــــوزيوزيــــرة الرة الــــــتــــــضــــامنامن
الالــــــوطوطــــــني واألسني واألســــــرة وقرة وقــــــضــــــايايــــــا اUا اUــــــرأة مـن مـرأة مـن مـــــــيــيــــــــزانزانــــــيــــة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتسيير ^ـوجـب قانون اUالية لسنة التسيير ^ـوجـب قانون اUالية لسنة 2013.
Sإنّ الوزير األول

SاليةUبناء على تقرير وزير ا -
- وبـناء على الـدستـورS ال سيمـا اUادتان 85-3 و125

S(الفقرة 2 ) منه
- و^قتضى القانون رقم 84-17 اUؤرخ في 8 شوال
gـتـعـلق بـقـوانـUـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واUعـام 1404 ا

SتممUعدل واUا SاليةUا
- و^ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 12 اUــؤرّخ في 12
صـفر عام 1434 اUوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واUـتضمّن

S2013 اليّة لسنةUقانون ا
Sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول اUلحقاجلدول اUلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اUرأة لسنة  اخملصصة لوزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اUرأة لسنة 2013

من ميزانية التسيير واUوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واUوزعة بالترتيب في كل باب

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اUـادة األولى :  اUـادة األولى :  تـــوزع االعــتـمـــادات اUــقــدر مــبــلــغــهـا
^ــائـة وأربـعـة وخـمـسـg مـلــيـارا ومـائـة واثـنـg وعـشـرين
مــــلــــيــــونــــا وثـالثــــمــــائــــة وخــــمــــســــة وعــــشــــريـن ألف ديــــنــــار
(154.122.325.000 دج) واخملــــصــــصـــــة لــــوزيــــرة الــــتـــــضــــامن
الــوطـني واألسـرة وقـضـايـا اUـرأة من مــيـزانـيـة الـتـسـيـيـر
^وجب قـانـون اUـاليـة لـسـنة S2013 طبـقـا لـلـجـدول اUـلحق

بهذا اUرسوم.

2 :  : يــكـــلف وزيـــر اUــالــيـــة ووزيــرة الـتــضــامن اUـادة اUـادة 
Sكل فـــيــــمـــا يـــخـــصــه SـــرأةUالــــوطـــني واألســـرة وقـــضــــايـــا ا
بــــتـــنــــفــــيـــــذ هـــــــذا اUـــرســـــوم الـــذي يــــنـــــشــــر في اجلــــريـــدة

الرّسميّة  للجمهوريّة اجلزائريّة الدyّقراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائر في 11 ربيع األول عام 1434 اUوافق
23  يناير سنة 2013.

عبد اUالك ساللعبد اUالك سالل

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول

فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

اUصالح اUركزيةاUصالح اUركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اUصالحوسائل اUصالح

القسم األولالقسم األول

اUوظفون - مرتبات العملاUوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اUركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................

اإلدارة اUركزية - التعويضات واUنح اخملتلفة............................

اإلدارة اUـركـزيـة - اUـســتـخـدمـون اUـتــعـاقـدونS الـرواتبS مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................

مجموع القسم األول

151.269.000

185.500.000

21.787.000

358.556.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)

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

01 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

81 - 34

92 - 34

96 - 34

01 - 35

01 - 36

02 - 36

03 - 36

القسم الثانيالقسم الثاني
اUوظفون - اUعاشات واUنحاUوظفون - اUعاشات واUنح

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

القسم الثالثالقسم الثالث
اUوظفون - التكاليف االجتماعيةاUوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اUركزية - اUنح العائلية.................................................

اإلدارة اUركزية - اUنح االختيارية.............................................
اإلدارة اUركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اUركزية - اUساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اUصالحاألدوات وتسيير اUصالح

اإلدارة اUركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اUركزية -  األدوات واألثاث............................................
اإلدارة اUركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اUركزية - التكاليف اUلحقة............................................
اإلدارة اUركزية - األلبسة ........................................................
اإلدارة اUركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اUركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اUــــركــــزيــــة -  الــــنــــفــــقــــات الــــقــــضــــائــــيــــة - نــــفــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اUترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اUركزية - صيانة اUباني................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانـة لـلـمركـز الـوطني السـتـقبـال الـفـتيـات والـنسـاء ضـحايـا الـعنف
ومن هن في وضع صعب ببوسماعيل......................................
إعانة للمركز الوطني للتكوين اUهني للمعوقg جسديا بخميستي
إعـانــة لـلـمـركـز الـوطـني لـتـكـوين الــعـمـال اUـتـخـصـصـg في الـطـفـولـة
واUراهقة واUساعدة االجتماعية ببئر خادم..............................

30.000

30.000

1.200.000

30.000

84.192.000

8.815.000

94.237.000

30.690.000

4.000.000

9.000.000

20.790.000

300.000

2.969.000

900.000

10.000

68.659.000

10.500.000

10.500.000

48.465.000

100.706.000

88.922.000
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04 - 36

05 - 36

08 - 36

09 - 36

10 - 36

13 - 36

14 - 36

16 - 36

01 - 37

03 - 37

04 - 37

05 - 37

06 - 37

01 - 43

04 - 44

05 - 44

إعـانـة للـمـركز الـوطـني لتـكـوين الـعمـال اUـتخـصـصg في مـؤسـسات
اUعوقg بقسنطينة.............................................................
إعانات للمؤسسات اUتخصصة.................................................
إعانة Uؤسسة دار الرحمة ببئر خادم..........................................
إعانة Uؤسسة دار الرحمة بقسنطينة.........................................
إعانة Uؤسسة دار الرحمة بوهران.............................................
إعانة Uصلحة اUساعدة االجتماعية االستعجالية اUتنقلة بباتنة......
إعانـة لـلـمركـز الـوطني السـتـقبـال الـفـتيـات والـنسـاء ضـحايـا الـعنف
ومن هن في وضع صعب ^ستغا�..........................................
إعــانــة لــلــمـــركــز الــوطــني لـــلــدراســات واUــعــلــومـــات والــتــوثــيق حــول
األسرة واUرأة والطفولة.......................................................
مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اUركزية - اUؤتمرات واUلتقيات......................................
اإلدارة اUركزية - نفقات تسيير اللجنة الوطنية للتضامن...........
اإلدارة اUركزية - نفقات تسيير اجمللس الوطني لألسرة واUرأة......
اإلدارة اUركزية - نفقات التوثيق التقني والطباعة.....................
اإلدارة اUـــركــزيـة - بــرنــامـج دعـم مــحــاربــة الــفـقــر واإلقــصـاء بــواليـة
سوق أهراسS بلدية سيدي فرج.............................................

مجموع القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اUـركزيـة - اUنح - تـعويـضـات التـدريب - الرواتــب اUـسبـقة
- نفقات التكوين.................................................................

مجموع القسم الثالث

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

مــنــاصب الــشــغل االنــتـظــاريــة - جــهـاز اإلدمــاج االجــتــمـاعي لــلــشــبـاب
حاملي الشهادات..................................................................
مناصب الشغل االنتظارية - جهاز نشاطات اإلدماج االجتماعي......
مجموع القسم الرابع

129.277.000

15.774.390.000

108.778.000

51.740.000

64.851.000

19.734.000

20.140.000

27.581.000

16.434.584.000

22.500.000

6.000.000

5.000.000

9.800.000

756.000

44.056.000

17.010.622.000

30.000.000

30.000.000

14.775.849.000

37.130.000.000

51.905.849.000
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)
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02 - 46

03 - 46

05 - 46

09 - 46

14 - 46

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

11 - 33

13 - 33

14 - 33

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

اإلدارة اUركزية - تشجيع للجمعيات ذات الطابع االجتماعي.........
اإلدارة اUــركــزيـة - نــفــقـات نــقل اUــكــفـوفــg ومــرافــقـيــهم واألشــخـاص
مـعـدومي الــدخل الـذين يـعـانــون من إعـاقـة سـمـــعــيـة أو حـركـيـة أو
ذهنية أو مرض مستعص ترتب عنه عجز جسدي .....................
اإلدارة اUركزية - اUساهمة في وكالة التنمية االجتماعية.............
تـخـصـيص لـفــائـدة صـنـدوق الـتـضـامن الـوطـني لـوضع حـيـز الـتـنـفـيـذ
ميثاق السلم واUصاحلة الوطنية............................................
...........................gسنUركزية - نفقات نقل األشخاص اUاإلدارة ا

مجموع  القسم السادس
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع  اجلزئي الثانيالفرع  اجلزئي الثاني
اUصالح الالمركزية التابعة للدولةاUصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اUصالحوسائل اUصالح
القسم األولالقسم األول

اUوظفون - مرتبات العملاUوظفون - مرتبات العمل

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط......
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واUنح اخملتلفة.....
SــتـعـاقـدونUـسـتــخـدمـون اUـصـالح الـالمـركـزيـة الــتـابـعــة لـلـدولــة -  اUا
الرواتبS منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي 
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اUوظفون - اUعاشات واUنحاUوظفون - اUعاشات واUنح

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل..............
اUــصـــالح الالمـــركــزيــة الـــتــابــعـــة لــلــدولـــة - مــعــاش اخلـــدمــة واألضــرار
اجلسدية .............................................................................

مجموع القسم الثاني
القسم الثالثالقسم الثالث

اUوظفون - التكاليف االجتماعيةاUوظفون - التكاليف االجتماعية

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - اUنح العائلية.......................

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة -  الضمان االجتماعي..............
اUـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة الــتـــابـــعـــة لــلـــدولـــة - اUـــســاهـــمـــة في اخلـــدمــات
االجتماعية .........................................................................

مجموع القسم الثالث

357.812.000

230.000.000

66.684.400.000

500.000.000

132.000.000

67.904.212.000

119.840.061.000

136.850.683.000

806.659.000

740.000.000

91.369.000

1.638.028.000

20.000

2.600.000

2.620.000

25.350.000

3.128.170.000

27.000.000

3.180.520.000
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)

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

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

10 - 46

15 - 46

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اUصالحاألدوات وتسيير اUصالح

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديدالنفقات.....................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث...................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم...............................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف اUلحقة..................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة...............................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - اإليجار...............................
اUصـالح الالمـركـزية الـتـابعـة لـلـدولة - الـنـفقـات الـقضـائـية - نـفـقات
اخلبرة - التعويضات اUترتبة على الدولة...............................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة اUباني......................
مجموع القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

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

اUـصــالح الالمـركـزيــة الـتـابـعــة لـلـدولـة - األطــفـال اUـسـعــفـون وحـمـايـة
الطفولة .............................................................................
اUــصــالح الالمــركـزيــة الــتــابـعــة لــلـدولــة - اUــعــاشـات واUــنح اUــدفــوعـة
للمعوقg بنسبة %100.........................................................

مجموع  القسم السادس
مجموع  العنوان الرابع
مجموع  الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول

مـجـمـوع االعـتـمـادات الـمـخـصـصـة لـوزيــرة الـتـضـامـن الـوطنيمـجـمـوع االعـتـمـادات الـمـخـصـصـة لـوزيــرة الـتـضـامـن الـوطني
واألسرة وقضايا اUرأةواألسرة وقضايا اUرأة..........................................................

20.755.000

3.500.000

11.587.000

23.960.000

1.010.000

6.480.000

1.850.000

240.000

69.382.000

11.576.000

11.576.000

4.902.126.000

190.860.000

12.178.656.000

12.369.516.000

12.369.516.000

17.271.642.000

154.122.325.000

154.122.325.000
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفـيـذي  تـنـفـيـذي رقم رقم 13 -  - 63  م مـؤرؤرّخ في خ في 11  رب  ربـيع األوليع األول
عــــام ام 1434 اU اUــــوافق وافق 23  ي يــــنــــــايايــــــر سر ســــــنــــة ة S S2013 يـــتـــضــمنيـــتـــضــمن
تـوزيع االعـتــمـادات اخملـصــصـة لـوزيـرة الــثـقـافـة مـنتـوزيع االعـتــمـادات اخملـصــصـة لـوزيـرة الــثـقـافـة مـن
مــيـــزانـيـة الـتـســيـيـر ^ــوجـب قـانـون اUـالـيـة لـسـنـةمــيـــزانـيـة الـتـســيـيـر ^ــوجـب قـانـون اUـالـيـة لـسـنـة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2013.
Sإنّ الوزير األول

SاليةUبناء على تقرير وزير ا -
- وبـناء على الـدستـورS ال سيمـا اUادتان 85-3 و125

S(الفقرة 2 ) منه
- و^قتضى القانون رقم 84-17 اUؤرخ في 8 شوال
gـتـعـلق بـقـوانـUـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واUعـام 1404 ا

SتممUعدل واUا SاليةUا
- و^ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 12 اUــؤرّخ في 12
صـفر عام 1434 اUوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واUـتضمّن

S2013 اليّة لسنةUقانون ا
Sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول اUلحقاجلدول اUلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزيرة الثقافة لسنة  اخملصصة لوزيرة الثقافة لسنة 2013

من ميزانية التسيير واUوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واUوزعة بالترتيب في كل باب

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اUـادة األولى :  اUـادة األولى :  تـــوزع االعــتـمـــادات اUــقــدر مــبــلــغــهـا
gبــــواحـــد وعــــشـــريـن مـــلــــيـــارا وســــتـــمــــائــــة وأربـــعــــة ماليـــ
وأربـــــــــعــــــــــمــــــــائـــــــــة واثــــــــنـــــــــg وخـــــــــمــــــــســـــــــg ألف ديـــــــــنــــــــار
(21.604.452.000 دج) واخملــــصـــصــــة لــــوزيـــرة الــــثـــقــــافـــة من
S2013 ـالــيــة لـســنـةUمــيـزانــيــة الـتــســيـيــر ^ـوجـب قـانــون ا

طبقا للجدول اUلحق بهذا اUرسوم.

اUادة  اUادة  2 :  : يكـلف وزيـر اUـالـيـة ووزيـرة الـثقـافةS كل
فيـمـا يـخـصــهS بـتنـفـيـــذ هــــذا اUرســوم الـذي يـنـــشر في
اجلـريـدة الــرّسـمـيّـة لـلـجـمـهـوريّــة اجلـزائـريّـة الـدyّـقـراطـيّـة

الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائر في 11 ربيع األول عام 1434 اUوافق
23  يناير سنة 2013.

عبد اUالك ساللعبد اUالك سالل

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول

فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

اUصالح اUركزيةاUصالح اUركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اUصالحوسائل اUصالح

القسم األولالقسم األول

اUوظفون - مرتبات العملاUوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اUركزية ـ الراتب الرئيسي للنشاط..............................

اإلدارة اUركزية - التعويضات واUنح اخملتلفة............................

اإلدارة اUـركـزيـة - اUـســتـخـدمـون اUـتــعـاقـدونS الـرواتبS مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................

مجموع القسم األول

184.188.000

183.119.000

46.100.000

413.407.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)

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

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 36

02 - 36

03 - 36

05 - 36

القسم الثانيالقسم الثاني
اUوظفون - اUعاشات واUنحاUوظفون - اUعاشات واUنح

اإلدارة اUركزية - ريوع حوادث العمل........................................
اإلدارة اUركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية......................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اUوظفون - التكاليف االجتماعيةاUوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اUركزية - اUنح  العائلية................................................

اإلدارة اUركزية - اUنح االختيارية.............................................
اإلدارة اUركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اUركزية - اUساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اUصالحاألدوات وتسيير اUصالح

اإلدارة اUركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اUركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اUركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اUركزية - التكاليف اUلحقة............................................
اإلدارة اUركزية ـ  األلبسة.........................................................
اإلدارة اUركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اUركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اUــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اUترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اUركزية - صيانة اUباني................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانات للمعهد الوطني العالي واUعاهد اجلهوية للتكوين اUوسيقي.
إعانة للمكتبة الوطنية للجزائر................................................
إعانة للمعهد العالي Uهن فنون العرض والسمعي البصري............
إعانات للمدرسة العليا واUدارس اجلهوية للفنون اجلميلة.............

42.000

2.140.000

2.182.000

5.000.000

94.000

103.287.000

12.308.000

120.689.000

56.000.000

7.000.000

5.000.000

36.518.000

500.000

13.900.000

5.000.000

10.000

123.928.000

30.319.000

30.319.000

663.000.000

304.250.000

155.000.000

578.000.000
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)
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06 - 36

08 - 36

09 - 36

10 - 36

11 - 36

12 - 36

14 - 36

15 - 36

17 - 36

19 - 36

20 - 36

21 - 36

22 - 36

23 - 36

24 - 36

25 - 36

26 - 36

27 - 36

28 - 36

01 - 37

04 - 37

15 - 37

16 - 37

01 - 43

04 - 43

إعانة لقصر الثقافة.................................................................

إعانة لديوان احلظيرة الوطنية باألهقار.....................................
إعانة لديوان احلظيرة الوطنية بالطاسيلي.................................
إعانات للمتاحف الوطنية واجلهوية...........................................
إعانات لدور الثقافة................................................................
إعانات للمؤسسات السينماتوغرافية........................................
إعانة لديوان حماية وادي ميزاب وترقيته..................................
إعانة Uركز الثقافة والفنون لقصر الرياس.................................
إعانة للمركز الوطني للمخطوطات...........................................
إعانة Uكتبة اUطالعة العمومية..................................................
إعانة لديوان احلظيرة الثقافية لتوات قورارة تدلكلت.................
إعانة لديوان احلظيرة الثقافية لألطلس الصحراوي.....................
إعانة لديوان احلظيرة الثقافية لتندوف.....................................
إعانة للمركز الوطني للكتاب...................................................
إعانة للمدرسة الوطنية حلفظ وترميم األمالك الثقافية................
إعانة للوكالة الوطنية للقطاعات احملفوظة...................................
إعانة Uركز التفـسير ذي الطابع اUتحفي للـباس اجلزائري التقليدي
واUـــمـــارســـات الـــشـــعـــبـــيـــة فـي إطـــار إحـــيـــاء األعـــيـــاد واUـــنـــاســـبـــات
اإلسالمية............................................................................
إعانة لقصر الثقافة (إمامة)......................................................
.................gبني بالطUإعانة للمركز اجلزائري للتراث الثقافي ا
مجموع القسم السادس

القسم السابع القسم السابع 
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اUركزية - اUؤتمرات واUلتقيات......................................
اإلدارة اUركزية - تنظيم التظاهرات الثقافية والسينماتوغرافية.
اإلدارة اUركزية - جائزة رئيس اجلمهورية "علي معاشي"..............
اإلدارة اUـــركــزيـــة - الــنـــفـــقــات اUـــتـــعــلـــقــة بـــإحـــيــاء الـــذكــرى 50 لـــعـــيــد
االستقالل...........................................................................
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اUركزية - اUنح - تـعويضات التـدريب - الرواتب اUسبقة -
نفقات التكوين....................................................................
اإلدارة اUركزية - تشجيع اجلمعيات ذات الطابع الثقافي..............
مجموع القسم الثالث

124.000.000

379.000.000

156.000.000

949.000.000

1.666.000.000

141.000.000

70.000.000

69.600.000

52.500.000

1.060.482.000

62.500.000

56.200.000

56.200.000

51.000.000

39.000.000

75.000.000

30.000.000

70.000.000

200.000.000

7.007.732.000

200.000.000

5.200.000.000

7.200.000

2.343.000.000

7.750.200.000

15.448.457.000

30.000.000

45.000.000

75.000.000
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)

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

06 - 44

10 - 44

12 - 44

13 - 44

14 - 44

15 - 44

16 - 44

22 - 44

23 - 44

24 - 44

25 - 44

26 - 44

27 - 44

28 - 44

29 - 44

30 - 44

11 - 31

12 - 31

13 - 31

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

اإلدارة اUـركــزيـة - اUساهمة في النشاطات اUسرحية..................

اإلدارة اUركــزيـة - اUساهمة في مجـالت : الثقافة وأمال وألوان....
اإلدارة اUــــركــــزيـــة - اUـــســاهــمـــة في اUــركـــز الــوطـــني لــلـــبــحــوث في
عصور ماقبل التاريخ وفي علم اإلنسان والتاريخ.....................
اإلدارة اUـركــزيـة - اUساهمة في البالي  الوطني........................
اإلدارة اUـركــزيـة - اUساهمة في اجلوق الوطني..........................
اإلدارة اUـركــزيـة - اUساهمة في الديوان الوطني لإلعالم والثقافة
اإلدارة اUركزية - اUساهمة في ديوان رياض الفتح.......................
اUـساهمـة في الديـوان الوطنـي لتسـييـر واستغالل األمالك الـثقـافية
احملمية................................................................................
اإلدارة اUــركـــزيــة - اUــســاهــمــة في اUــركــز الــوطــني لــلــبــحث في عــلم
اآلثار.................................................................................
اإلدارة اUـركــزيــة - اUساهـمة في الوكـالة الوطـنية لـتسيـير وإجناز
اUشاريع الكبرى للثقافة.......................................................
اإلدارة اUركـزية - اUساهمة في اجملمع الوطني للموسيقى األندلسية.
اإلدارة اUـركــزيـة - اUساهمة في الوكالة الوطنية لإلشعاع الثقافي..
اإلدارة اUــركـــزيــة - اUـســاهـمـة في الـديـوان الــوطـني حلـقـوق اUـؤلف
واحلقوق اجملاورة..................................................................
..................gساهمة في ديوان قرية الفنانUـركــزيـة - اUاإلدارة ا
اإلدارة اUـركــزيـة - اUساهمة في مركز الفنون واUعارض بتلمسان..
اإلدارة اUـركــزيـة - اUساهمة في اUركز اجلزائري لتطوير السينما..

مجموع  القسم الرابع
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع  اجلزئي األول

الفرع  اجلزئي الثانيالفرع  اجلزئي الثاني
اUصالح الالمركزية التابعة للدولةاUصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اUصالحوسائل اUصالح
القسم األولالقسم األول

اUوظفون - مرتبات العملاUوظفون - مرتبات العمل

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط......
اUـــصــــالح الالمــــركـــزيــــة الـــتـــابــــعـــة لــــلـــدولــــة -  الـــتـــعــــويـــضــــات واUـــنح
اخملتلفة...............................................................................
SــتـعـاقـدونUـسـتــخـدمـون اUـصـالح الـالمـركـزيـة الــتـابـعــة لـلـدولــة -  اUا
الرواتبS منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.
مجموع القسم األول

1.035.000.000

12.000.000

526.000.000

120.000.000

59.000.000

350.000.000

100.000.000

855.000.000

149.000.000

100.000.000

50.000.000

230.000.000

100.000.000

100.000.000

60.000.000

100.000.000

3.946.000.000

4.021.000.000

19.469.457.000

650.605.000

533.000.000

172.032.000

1.355.637.000
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)
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11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

12 - 37

القسم الثالثالقسم الثالث
اUوظفون - التكاليف االجتماعيةاUوظفون - التكاليف االجتماعية

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - اUنح العائلية.......................

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - اUنح االختيارية...................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي...............
اUـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة الــتـــابـــعـــة لــلـــدولـــة - اUـــســاهـــمـــة في اخلـــدمــات
االجتماعية.........................................................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اUصالحاألدوات وتسيير اUصالح

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات....................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث...................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم...............................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف اUلحقة..................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة...............................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - اإليجار...............................
اUصـالح الالمـركـزية الـتـابعـة لـلـدولة - الـنـفقـات الـقضـائـية - نـفـقات
اخلبرة - التعويضات اUترتبة على الدولة...............................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اUصالح الالمركزية  التابعة للدولة - صيانة اUباني.....................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابع القسم السابع 
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - تنظيم التظاهرات الثقافية...

مجموع  القسم السابع

مجموع  العنوان الثالث

مجموع  الفرع اجلزئي الثاني

مجموع  الفرع األول

مجموع  االعتمادات اخملصصة لوزيرة الثقافةمجموع  االعتمادات اخملصصة لوزيرة الثقافة.............................

17.000.000

220.000

296.000.000

29.762.000

342.982.000

50.000.000

30.000.000

15.000.000

40.000.000

1.000.000

20.000.000

5.000.000

1.000.000

162.000.000

24.376.000

24.376.000

250.000.000

250.000.000

2.134.995.000

2.134.995.000

21.604.452.000

21.604.452.000
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفيـذي  تـنـفيـذي رقم رقم 13 -  - 64  مـؤر مـؤرّخ في خ في 11  ربـيع األول  ربـيع األول
يــتــضــمنيــتــضــمن  S S2013 ــوافق 23  يــنـــايــر ســـنــة  يــنـــايــر ســـنــةUــوافق  اUعــام عــام 1434 ا
تــوزيع االعــتـمـادات اخملــصـصــة لـوزيــر الـتــجـارة مـنتــوزيع االعــتـمـادات اخملــصـصــة لـوزيــر الـتــجـارة مـن
مــيـــزانـيـة الـتـســيـيـر ^ــوجـب قـانـون اUـالـيـة لـسـنـةمــيـــزانـيـة الـتـســيـيـر ^ــوجـب قـانـون اUـالـيـة لـسـنـة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2013.
Sإنّ الوزير األول

SاليةUبناء على تقرير وزير ا -
- وبـناء على الـدستـورS ال سيمـا اUادتان 85-3 و125

S(الفقرة 2 ) منه
- و^قتضى القانون رقم 84-17 اUؤرخ في 8 شوال
gـتـعـلق بـقـوانـUـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واUعـام 1404 ا

SتممUعدل واUا SاليةUا
- و^ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 12 اUــؤرّخ في 12
صـفر عام 1434 اUوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واUـتضمّن

S2013 اليّة لسنةUقانون ا
Sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول اUلحقاجلدول اUلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير التجارة لسنة  اخملصصة لوزير التجارة لسنة 2013

من ميزانية التسيير واUوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واUوزعة بالترتيب في كل باب

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اUـادة األولى :  اUـادة األولى :  تـــوزع االعــتـمـــادات اUــقــدر مــبــلــغــهـا
بــثـالثــة وعــشــرين مــلــيــارا ومـــائــة وأربــعــة عــشــر مــلــيــونــا
وســــــتــــــمـــــــائــــــة وثـالثـــــــة آالف ديــــــنــــــار (23.114.603.000 دج)
واخملصصة لوزير الـتجارة من ميزانية التسيير ^وجب
قـانــون اUــالــيـة لــســنـة S2013 طـبــقــا لـلــجــدول اUـلــحق بــهـذا

اUرسوم.

اUـادة اUـادة 2 :  : يـكــلف وزيــر اUـالـيــة ووزيـر الـتـجـارةS كل
فــيــمــا يــخــصهS بــتــنــفـيــــذ هـــذا اUــرســـوم الــذي يــنـشــر في
اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة  لـلـجـمـهـوريّـة اجلـزائـريّـة الـدyّـقـراطـيّة

الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائر في 11 ربيع األول عام 1434 اUوافق
23  يناير سنة 2013.

عبد اUالك ساللعبد اUالك سالل

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول

فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

اUصالح اUركزيةاUصالح اUركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اUصالحوسائل اUصالح

القسم األولالقسم األول

اUوظفون - مرتبات العملاUوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اUركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................

اإلدارة اUركزية - التعويضات واUنح اخملتلفة...........................

اإلدارة اUـركـزيـة - اUـســتـخـدمـون اUـتــعـاقـدونS الـرواتبS مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................

مجموع القسم األول

230.000.000

252.000.000

33.000.000

515.000.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)

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

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

06 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 36

09 - 36

القسم الثانيالقسم الثاني
اUوظفون - اUعاشات  واUنحاUوظفون - اUعاشات  واUنح

اإلدارة اUركزية - ريوع حوادث العمل........................................
اإلدارة اUركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية.......................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اUوظفون - التكاليف االجتماعيةاUوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اUركزية - اUنح  العائلية................................................

اإلدارة اUركزية - اUنح االختيارية.............................................
اإلدارة اUركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اUركزية - اUساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اUصالحاألدوات وتسيير اUصالح

اإلدارة اUركزية -  تسديد النفقات.............................................
اإلدارة اUركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اUركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اUركزية - التكاليف اUلحقة............................................
اإلدارة اUركزية - األلبسة.........................................................
اإلدارة اUركزية - النفقات اUرتبطة بإعداد وطبع اUطويات...........
اإلدارة اUركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اUركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اUــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اUترتبة على الدولة ..........................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اUركزية - صيانة اUباني................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للوكالة الوطنية لترقية التجارة اخلارجية.........................
إعانة للمركز اجلزائري Uراقبة النوعية والتوضيب والرزم...........

مجموع القسم السادس

210.000

600.000

810.000

4.900.000

250.000

120.500.000

14.000.000

139.650.000

52.319.000

2.146.000

18.937.000

56.400.000

576.000

10.000.000

7.000.000

1.000.000

10.000

148.388.000

53.000.000

53.000.000

138.600.000

514.800.000

653.400.000
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)

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

02 - 37

03 - 37

04 - 37

07 - 37

01 - 43

01 - 44

03 - 44

05 - 44

06 - 44

02 - 46

03 - 46

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اUركزية - اUؤتمرات واUلتقيات......................................
اإلدارة اUـركزية - الـنفـقات اUرتـبطة بـانضـمام اجلزائـر إلى اUنـظمة
العاUية للتجارة ..................................................................
اإلدارة اUركزية - الدراسات ....................................................
نفقات تسيير مجلس اUنافسة..................................................

مجموع  القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اUركزية - اUنح - تـعويضات التـدريب - الرواتب اUسبقة -
نفقات التكوين....................................................................

مجموع القسم الثالث

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

اUساهمة في غرف التجارة والصناعة........................................
اUساهمة في الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة.......................
اUساهمة في اجلمعيات ذات اUنفعة العمومية..............................
اUــسـاهــمــة في بـرنــامج دعم حــيـز تــنــفـيــذ اتـفــاق الــشـراكــة مع االحتـاد
األوروبي............................................................................

مجموع القسم الرابع

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

اUساهمة في صندوق تعويض نفقات النقل.................................
مساهـمة الدولـة في تثـبيت أسعـار السـكر األبيض والـزيت الغذائي
العادي اUكرر.......................................................................

مجموع  القسم السادس

مجموع  العنوان الرابع

مجموع الفرع اجلزئي األول

9.900.000

30.000.000

50.000.000

90.000.000

179.900.000

1.690.148.000

43.000.000

43.000.000

59.850.000

38.000.000

25.000.000

15.400.000

138.250.000

5.072.000.000

5.000.000.000

10.072.000.000

10.253.250.000

11.943.398.000
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)

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

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اUديريات الوالئية للتجارةاUديريات الوالئية للتجارة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اUصالحوسائل اUصالح
القسم األولالقسم األول

اUوظفون - مرتبات العملاUوظفون - مرتبات العمل

اUديريات الوالئية للتجارة - الراتب الرئيسي للنشاط................

اUديريات الوالئية للتجارة - التعويضات واUنح اخملتلفة..............

Sالرواتب SتـعـاقـدونUـستـخـدمـون اUـديـريات الـوالئـيـة لـلتـجـارة - اUا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اUوظفون - اUعاشات واUنحاUوظفون - اUعاشات واUنح

اUديريات الوالئية للتجارة - ريوع حوادث العمل .......................

اUديريات الوالئية للتجارة  - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية.....

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اUوظفون - التكاليف االجتماعيةاUوظفون - التكاليف االجتماعية

اUديريات الوالئية للتجارة - اUنح العائلية.................................

اUديريات الوالئية للتجارة - اUنح االختيارية.............................

اUديريات الوالئية للتجارة - الضمان االجتماعي........................

اUديريات الوالئية للتجارة - اUساهمة في اخلدمات االجتماعية.....

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اUصالحاألدوات وتسيير اUصالح

اUديريات الوالئية للتجارة -  تسديد النفقات.............................

اUديريات الوالئية للتجارة - األدوات واألثاث.............................

اUديريات الوالئية للتجارة - اللوازم.........................................

اUديريات الوالئية للتجارة - التكاليف اUلحقة...........................

اUديريات الوالئية للتجارة - األلبسة........................................

3.800.000.000

4.226.000.000

235.000.000

8.261.000.000

136.000

1.518.000

1.654.000

110.000.000

800.000

1.426.000.000

139.500.000

1.676.300.000

71.530.000

44.000.000

60.000.000

90.000.000

3.863.000
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)

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

91 - 34

93 - 34

97 - 34

11 - 35

21 - 31

22 - 31

23 - 31

21 - 32

21 - 33

اUديريات الوالئية للتجارة - حظيرة السيارات..........................
اUديريات الوالئية للتجارة - اإليجار.........................................
اUديـريات الوالئية لـلتجارة - النفـقات القضائيـة - نفقات اخلبرة -
التعويضات اUترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع 

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اUديريات الوالئية للتجارة - صيانة اUباني................................
مجموع  القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
اUديريات اجلهوية للتجارةاUديريات اجلهوية للتجارة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اUصالحوسائل اUصالح
القسم األولالقسم األول

اUوظفون - مرتبات العملاUوظفون - مرتبات العمل

اUديريات اجلهوية للتجارة - الراتب الرئيسي للنشاط................
اUديريات اجلهوية للتجارة - التعويضات واUنح اخملتلفة...............
Sالرواتب SـتعـاقـدونUـسـتـخدمـون اUديـريـات اجلهـويـة للـتـجارة -  اUا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اUوظفون - اUعاشات واUنحاUوظفون - اUعاشات واUنح

اUديريات اجلهوية للتجارة - ريوع حوادث العمل ........................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اUوظفون - التكاليف االجتماعيةاUوظفون - التكاليف االجتماعية

اUديريات اجلهوية للتجارة - اUنح العائلية.................................

53.000.000

4.080.000

10.000

326.483.000

79.400.000

79.400.000

10.344.837.000

10.344.837.000

245.000.000

270.000.000

39.000.000

554.000.000

15.000

15.000

7.000.000
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)

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

22 - 33

23 - 33

24 - 33

21 - 34

22 - 34

23 - 34

24 - 34

25 - 34

92 - 34

94 - 34

98 - 34

21 - 35

21 - 43

اUديريات اجلهوية للتجارة - اUنح االختيارية.............................
اUديريات اجلهوية للتجارة - الضمان االجتماعي.........................
اUديريات اجلهوية للتجارة - اUساهمة في اخلدمات االجتماعية......

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اUصالحاألدوات وتسيير اUصالح

اUديريات اجلهوية للتجارة -  تسديد النفقات.............................
اUديريات اجلهوية للتجارة - األدوات واألثاث..............................
اUديريات اجلهوية للتجارة - اللوازم..........................................
اUديريات اجلهوية للتجارة - التكاليف اUلحقة............................
اUديريات اجلهوية للتجارة - األلبسة.........................................
اUديريات اجلهوية للتجارة - حظيرة السيارات...........................
اUديريات اجلهوية للتجارة - اإليجار.........................................

اUديريات اجلـهوية لـلتجارة - الـنفقـات القضائـية - نفـقات اخلبرة -
التعويضات اUترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع 

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اUديريات اجلهوية للتجارة - صيانة اUباني ...............................

مجموع القسم اخلامس

مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اUـــديـــريـــات اجلـــهـــويـــة لـــلـــتـــجـــارة - اUــنـح - تـــعـــويــضـــات الـــتـــدريب -
الرواتب اUسبقة - نفقات التكوين.........................................

مجموع القسم الثالث

مجموع  العنوان الرابع

مجموع الفرع اجلزئي الثالث

مجموع  الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التجارةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التجارة..............................

160.000

128.750.000

10.914.000

146.824.000

12.375.000

10.000.000

11.250.000

21.000.000

534.000

6.635.000

1.300.000

10.000

63.104.000

19.425.000

19.425.000

783.368.000

43.000.000

43.000.000

43.000.000

826.368.000

23.114.603.000

23.114.603.000
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفـيـذي  تـنـفـيـذي رقم رقم 13 -  - 65  م مـؤرؤرّخ في خ في 11  رب  ربـيع األوليع األول
عــــام ام 1434 اU اUــــوافق وافق 23  ي يــــنــــــايايــــــر سر ســــــنــــة ة S2013  يـــتـــضــمنيـــتـــضــمن
توزيع االعـتمادات اخملـصصـة لوزير الـتعلـيم العاليتوزيع االعـتمادات اخملـصصـة لوزير الـتعلـيم العالي
والبـحث الـعلـمي مـن مــيــزانـيـة التـسـييـر ^ـوجـبوالبـحث الـعلـمي مـن مــيــزانـيـة التـسـييـر ^ـوجـب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــقانون اUالية لسنة قانون اUالية لسنة 2013.
Sإنّ الوزير األول

SاليةUبناء على تقرير وزير ا -
- وبـناء على الـدستـورS ال سيمـا اUادتان 85-3 و125

S(الفقرة 2 ) منه
- و^قتضى القانون رقم 84-17 اUؤرخ في 8 شوال
gـتـعـلق بـقـوانـUـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واUعـام 1404 ا

SتممUعدل واUا SاليةUا
- و^ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 12 اUــؤرّخ في 12
صـفر عام 1434 اUوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واUـتضمّن

S2013 اليّة لسنةUقانون ا
Sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول اUلحقاجلدول اUلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزيرالتعليم العالي والبحث العلمي لسنة  اخملصصة لوزيرالتعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2013

من ميزانية التسيير واUوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واUوزعة بالترتيب في كل باب

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اUـادة األولى :  اUـادة األولى :  تـــوزع االعــتـمـــادات اUــقــدر مــبــلــغــهـا
gمــلــيـــارا وخــمـــســمــائـــة واثــنــ gوأربـــعــة وســتـــ gــائـــتــ^
وثــمـانــg مــلــيــونـا وخــمــســمـائــة وثالثــة عــشــر ألف ديــنـار
(264.582.513.000 دج) واخملـصـصـة لـوزيـر الـتـعـلـيم الـعـالي
والـبـحث الـعــلـمي من مـيـزانـيـة الــتـسـيـيـر ^ـوجب قـانـون

اUالية لسنة S2013 طبقا للجدول اUلحق بهذا اUرسوم.

2 :  : يــــكـــلـف وزيــــر اUــــالـــيـــــة ووزيـــر الــــتـــعــــلـــيم اUــادة اUــادة 
الــعــالي والــبــحث الــعــلــميS كل فــيــمـا يــخــصــهS بــتــنــفــيـــذ
هــــــذا اUــــرســــوم الــــذي يـــنـــــشــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســــمـــيّـــة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدyّقراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائر في 11 ربيع األول عام 1434 اUوافق
23  يناير سنة 2013.

عبد اUالك ساللعبد اUالك سالل

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

الفرع األولالفرع األول
اإلدارة اUركزيةاإلدارة اUركزية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اUصالح اUركزيةاUصالح اUركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اUصالحوسائل اUصالح
القسم األولالقسم األول

اUوظفون - مرتبات العملاUوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اUركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اUركزية - التعويضات واUنح اخملتلفة............................
اإلدارة اUـركـزيـة - اUـســتـخـدمـون اUـتــعـاقـدونS الـرواتبS مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اUوظفون - اUعاشات واUنحاUوظفون - اUعاشات واUنح

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

210.000.000

250.000.000

26.000.000

486.000.000

1.000.000

1.000.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)

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

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

02 - 36

03 - 36

04 - 36

05 - 36

06 - 36

07 - 36

08 - 36

09 - 36

10 - 36

القسم الثالثالقسم الثالث
اUوظفون - التكاليف االجتماعيةاUوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اUركزية - اUنح العائلية.................................................

اإلدارة اUركزية - اUنح االختيارية.............................................
اإلدارة اUركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اUركزية - اUساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اUصالحاألدوات وتسيير اUصالح

اإلدارة اUركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اUركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اUركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اUركزية - التكاليف اUلحقة............................................
اإلدارة اUركزية - األلبسة.........................................................
اإلدارة اUركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اUركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اUــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اUترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اUركزية - صيانة اUباني ...............................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للديوان الوطني للخدمات اجلامعية...................................
إعانة للوكالة اUوضوعاتية للبحث في علوم الصحة......................
إعانة للوكالة اUوضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجية..........
إعانات للجامعات....................................................................
إعانات للمراكز اجلامعية..........................................................
إعانات للمدارس الكبرى..........................................................
إعـــانــة لـــلـــوكـــالـــة اUـــوضــوعـــاتـــيـــة لـــلـــبــحـث في الـــعـــلــوم االجـــتـــمـــاعـــيــة
واإلنسانية..........................................................................
إعـانـة لـلــوكـالـة اUـوضــوعـاتـيـة لـلــبـحث في الـبــيـوتـكـنـولــوجـيـة وعـلـوم
الزراعة والتغذية.................................................................
إعانة للوكالة اUوضوعاتية للبحث في علوم الطبيعة واحلياة.........
مجموع القسم السادس

6.800.000

150.000

102.000.000

14.386.000

123.336.000

54.044.000

4.100.000

12.360.000

41.659.000

700.000

5.350.000

1.100.000

15.000

119.328.000

16.538.000

16.538.000

90.000.000.000

91.773.000

88.793.000

151.336.669.000

2.597.585.000

13.633.094.000

29.700.000

29.700.000

29.700.000

257.837.014.000
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)

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

01 - 37

05 - 37

07 - 37

08 - 37

02 - 43

03 - 43

04 - 43

01 - 44

02 - 44

03 - 44

04 - 44

05 - 44

06 - 44

07 - 44

09 - 44

10 - 44

11 - 44

12 - 44

13 - 44

14 - 44

القسم السابع القسم السابع 
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اUركزية - اUؤتمرات واUلتقيات......................................
اإلدارة اUركزية - مصـاريـف إجنـاز وطـباعة الـشـهـادات اجلامعية..
اإلدارة اUـــركـــزيـــة - مـــصـــاريـف ســـيـــر الــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــتـــقـــيـــيم
اUــؤسـســات الــعــمــومــيــة ذات الــطــابع الــعــلـمـي والــثـقــافـي واUـهــني
واUؤسسات األخرى للتعليم العالي ........................................
اإلدارة اUـركــزيـة - اUــسـاهــمـة في بــرنـامـج دعم الـســيـاســة الـقــطـاعــيـة
للتعليم العالي والبحث العلمي في اجلزائر.............................
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اUساهمة في تعميم النشاطات العلمية.......................................

تشجيع اجلمعيات الطالبية.......................................................
اإلدارة اUـركزيــة - اUــنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين.
مجموع القسم الثالث

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

اUساهمة في تكاليف ديوان اUطبوعات اجلامعية.........................
مركز البحث في االقتصاد التطبيقي من أجل التنمية ................
مركز البحث العلمي والتقني حول اUناطق اجلرداء......................
مركز البحث العلمي والتقني في تطوير اللغة العربية ...............
مـركــز الـبــحث الـعــلـمي والــتـقـنـي في األنـتــروبـولـوجــيـا االجــتـمــاعـيـة
والثقافية...........................................................................
مركز البحث العلمي والتقني في التحليل الفيزيائي والكيميائي.
الوكالة الوطنية لتقو¨ نتائج األبحاث والتنمية التكنولوجية......
مركز البحث في البيوتكنولوجيا.............................................
مركز تنمية التكنولوجيات اUتقدمة..........................................
مركز البحث في تكنولوجيات نصف النواقل للطاقوية...............
مركز البحث في اإلعالم العلمي والتقني....................................
مركز تطوير الطاقات اUتجددة.................................................
مركز البحث العلمي والتقني لإلحلام واUراقبة............................

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

13.500.000

8.000.000

5.600.000

301.300.000

328.400.000

258.911.616.000

600.000

12.000.000

400.000.000

412.600.000

39.900.000

238.486.000

352.308.000

244.990.000

263.821.000

425.187.000

38.000.000

173.090.000

772.968.000

250.000.000

439.484.000

1.202.082.000

584.558.000

5.024.874.000

5.437.474.000

264.349.090.000

264.349.090.000
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اUوظفون - مرتبات العملاUوظفون - مرتبات العمل

اUـديـريـة الـعامـة لـلـبـحث الـعلـمي والـتـطـوير الـتـكـنـولـوجي - الراتب
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اUـــســــتـــخـــدمــــون اUـــتـــعـــاقــــدونS الـــرواتبS مــــنح ذات طـــابـع عـــائـــلي
واشتراكات الضمان االجتماعي.............................................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اUوظفون - التكاليف االجتماعيةاUوظفون - التكاليف االجتماعية

اUــديـريــة الـعــامـة لـلــبـحث الــعـلــمي والـتــطـويــر الـتـكــنـولــوجي - اUـنح
العائلية .............................................................................
اUــديــريـة الــعـامــة لــلـبــحث الــعـلــمي والــتـطــويـر الــتــكـنــولــوجي- اUـنح
االختيارية .........................................................................
اUديـريـة الـعامـة لـلبـحث الـعلـمي والـتـطويـر الـتكـنـولوجي- الـضـمان
االجتماعي .........................................................................
اUديـرية الـعامـة للـبحث الـعلـمي والـتطويـر التـكنـولوجـي- اUسـاهمة
في اخلدمات االجتماعية .......................................................

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اUصالحاألدوات وتسيير اUصالح

اUديـريـة الـعـامـة لـلبـحث الـعـلـمي والـتـطـويـر التـكـنـولـوجي - تـسـديد
النفقات..............................................................................
اUـديـرية الـعـامة لـلـبـحث العـلـمي والـتطـويـر الـتكـنـولوجي - األدوات
واألثاث..............................................................................
اUـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلـــبـــحـث الـــعـــلـــمي والـــتـــطـــويـــر الـــتـــكـــنـــولـــوجي -
اللوازم...............................................................................
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اUباني ..............................................................................
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العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اUـديريـة الـعـامـة لـلـبـحث الـعـلـمي والـتـطـويـر الـتـكـنولـوجي - اUـنح -
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مـجـمــوع االعـــتـمـادات اUـخـصــصــة لــوزيــر الـتـعـلـــيــم الـعـالـيمـجـمــوع االعـــتـمـادات اUـخـصــصــة لــوزيــر الـتـعـلـــيــم الـعـالـي
والبحث  العلميوالبحث  العلمي.............................................................
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفـيـذي  تـنـفـيـذي رقم رقم 13 -  - 66  م مـؤرؤرّخ في خ في 11  رب  ربـيع األوليع األول
عــــام ام 1434 اU اUــــوافق وافق 23  ي يــــنــــــايايــــــر سر ســــــنــــة ة S2013 يـــتـــضــمن يـــتـــضــمن
تــوزيع االعــتـمــادات اخملــصـصــة لـوزيــر الــعالقـات معتــوزيع االعــتـمــادات اخملــصـصــة لـوزيــر الــعالقـات مع
الــبـرUـان مـن مــيـــزانــيـة الـتـسـيــيـر ^ــوجـب قـانـونالــبـرUـان مـن مــيـــزانــيـة الـتـسـيــيـر ^ــوجـب قـانـون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاUالية لسنة اUالية لسنة 2013.
Sإنّ الوزير األول

SاليةUبناء على تقرير وزير ا -
- وبـناء على الـدستـورS ال سيمـا اUادتان 85-3 و125

S(الفقرة 2 ) منه
- و^قتضى القانون رقم 84-17 اUؤرخ في 8 شوال
gـتـعـلق بـقـوانـUـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واUعـام 1404 ا

SتممUعدل واUا SاليةUا
- و^ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 12 اUــؤرّخ في 12
صـفر عام 1434 اUوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واUـتضمّن

S2013 اليّة لسنةUقانون ا
Sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول اUلحقاجلدول اUلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير العالقات مع البرUان لسنة  اخملصصة لوزير العالقات مع البرUان لسنة 2013

من ميزانية التسيير واUوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واUوزعة بالترتيب في كل باب

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اUـادة  األولى :  اUـادة  األولى :  تــوزع االعـتـمــادات اUـقـــدر مـبـلــغـهـا
^ــائـــتــg وتـــســعـــة وســتـــg مــلـــيــونــا وثـالثــمـــائــة وخـــمــســة
وسبـعg ألف ديـنار (269.375.000 دج) واخملصـصة لـوزير
الـــعالقــات مع الــبــرUــان من مـــيــزانــيــة الــتــســيــيــر ^ــوجب
قـانــون اUــالــيـة لــســنـة S2013 طـبــقــا لـلــجــدول اUـلــحق بــهـذا

اUرسوم.

اUادة اUادة 2 :  : يكلف وزيــر اUاليـة ووزير العــالقات مــع
الـبـرUـانS كــل فـيـمـــا يـخـصّــهS بـتـنـفـيـــــذ هــــذا اUـرســوم
الـــــذي يــــنـــــشــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســــمـــيّــــة لـــلــــجـــمــــهـــوريّـــة

اجلزائريّة الدyّقراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائر في 11 ربيع األول عام 1434 اUوافق
23  يناير سنة 2013.

عبد اUالك ساللعبد اUالك سالل

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 33

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اUصالح اUركزيةاUصالح اUركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اUصالحوسائل اUصالح
القسم األولالقسم األول

اUوظفون - مرتبات العملاUوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اUركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اUركزية - التعويضات واUنح اخملتلفة............................
اإلدارة اUـركـزيـة - اUـســتـخـدمـون اUـتــعـاقـدونS الـرواتبS مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اUوظفون - التكاليف االجتماعيةاUوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اUركزية - اUنح العائلية .............................................
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اإلدارة اUركزية - اUنح االختيارية ............................................
اإلدارة اUركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اUركزية - اUساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اUصالحاألدوات وتسيير اUصالح

اإلدارة اUركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اUركزية -  األدوات واألثاث............................................
اإلدارة اUركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اUركزية - التكاليف اUلحقة............................................
اإلدارة اUركزية - األلبسة ........................................................
اإلدارة اUركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اUركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اUــــركــــزيــــة -  الــــنــــفــــقــــات الــــقــــضــــائــــيــــة - نــــفــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اUترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اUركزية - صيانة اUباني................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اUركزية - تنظيم اUؤتمرات واUلتقيات............................
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اUــركــزيــة - اUـــنح - تــكـــمــلــة اUــنـح - تــعــويــضـــات الــتــدريب -
نفقات التكوين  ..................................................................

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

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير العالقات مع مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير العالقات مع البرUانالبرUان.............

10.000

39.170.000

3.758.000

43.766.000

8.000.000

4.800.000

6.592.000

10.241.000

236.000

5.800.000

1.000.000

10.000

36.679.000

5.250.000

5.250.000

9.000.000

9.000.000

265.375.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

269.375.000

269.375.000

269.375.000



2 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 13810
13 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013 م

مـرسـوممـرسـوم تـنـفـيـذي  تـنـفـيـذي رقم رقم 13 -  - 67  م مـؤرؤرّخ في خ في 11  رب  ربـيع األوليع األول
عــــام ام 1434 اU اUــــوافق وافق 23  ي يــــنــــــايايــــــر سر ســــــنــــة ة S2013 يـــتـــضــمن يـــتـــضــمن
تـــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصـــة لـــوزيــــر الـــتــــكـــوينتـــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصـــة لـــوزيــــر الـــتــــكـــوين
والتعليم اUهـنيg مـن مـيــزانيـة التسيير ^ـوجـبوالتعليم اUهـنيg مـن مـيــزانيـة التسيير ^ـوجـب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــقانون اUالية لسنة قانون اUالية لسنة 2013.
Sإنّ الوزير األول

SاليةUبناء على تقرير وزير ا -
- وبـناء على الـدستـورS ال سيمـا اUادتان 85-3 و125

S(الفقرة 2 ) منه
- و^قتضى القانون رقم 84-17 اUؤرخ في 8 شوال
gـتـعـلق بـقـوانـUـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واUعـام 1404 ا

SتممUعدل واUا SاليةUا
- و^ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 12 اUــؤرّخ في 12
صـفر عام 1434 اUوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واUـتضمّن

S2013 اليّة لسنةUقانون ا
Sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول اUلحقاجلدول اUلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير التكوين والتعليم اUهنيg لسنة  اخملصصة لوزير التكوين والتعليم اUهنيg لسنة 2013

من ميزانية التسيير واUوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واUوزعة بالترتيب في كل باب

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اUـادة األولى : اUـادة األولى :  تـــوزع االعــتـمـــادات اUــقــدر مــبــلــغــهـا
gمـــلــيــارا وســـتــمــائـــة وخــمـــســة وثالثــ gبــســـبــعـــة وأربــعــ
مــــــلـــــيــــــونـــــا وســــــبـــــعــــــg ألف ديــــــنـــــار (47.635.070.000 دج)
واخملـــصـــصـــة لـــوزيـــر الـــتــكـــويـن والـــتــعـــلـــيـم اUــهـــنـــيـــg من
S2013 ـالــيــة لـســنـةUمــيـزانــيــة الـتــســيـيــر ^ـوجـب قـانــون ا

طبقا للجدول اUلحق بهذا اUرسوم.

اUــادة  اUــادة  2 :  : يـــكـــلف وزيــــر اUـــالـــيــــة ووزيـــر الــتـــكـــوين
والـتــعـلـيــم اUـهـنــيــSg كل فــيـمــا يـخــصــهS بـتــنـفــيـــذ هــــذا
اUـرسـوم الـذي ينــشـر في اجلريـدة الرّسـميّـة للـجمـهوريّة

اجلزائريّة الدyّقراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائر في 11 ربيع األول عام 1434 اUوافق
23  يناير سنة 2013.

عبد اUالك ساللعبد اUالك سالل

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اUصالح اUركزيةاUصالح اUركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اUصالحوسائل اUصالح
القسم األولالقسم األول

اUوظفون - مرتبات العملاUوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اUركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اUركزية - التعويضات واUنح اخملتلفة............................
اإلدارة اUـركـزيـة - اUـســتـخـدمـون اUـتــعـاقـدونS الـرواتبS مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اUوظفون - اUعاشات واUنحاUوظفون - اUعاشات واUنح

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

141.000.000

145.282.000

17.000.000

303.282.000

144.000

144.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)

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

01 - 33

02 - 33

03 - 33

05 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

06 - 34

90 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 36

02 - 36

03 - 36

05 - 36

06 - 36

07 - 36

القسم الثالثالقسم الثالث
اUوظفون - التكاليف االجتماعيةاUوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اUركزية - اUنح العائلية.................................................

اإلدارة اUركزية - اUنح االختيارية.............................................
اإلدارة اUركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اUركزية - اUساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اUصالحاألدوات وتسيير اUصالح

اإلدارة اUركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اUركزية -  األدوات واألثاث............................................
اإلدارة اUركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اUركزية - التكاليف اUلحقة............................................
اإلدارة اUركزية  - األلبسة .......................................................
اإلدارة اUركزية - نفقات تعميم استعمال األنترنيت....................
اإلدارة اUركزية - حظيرة السيارات ..........................................
اإلدارة اUــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اUترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اUركزية - صيانة اUباني................................................

مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

..........................gهنيUإعانة للمعهد الوطني للتكوين والتعليم ا

......................................gهنيUعاهد التكوين والتعليم اU إعانات

......................................gهني والتمهUراكز التكوين اU إعانات

إعانات للمعاهد الوطنية اUتخصصة في  التكوين اUهني..............
إعـانـة للـمـؤسسـة الـوطنـية لـلـتجـهـيزات الـتـقنـيـة والبـيـداغوجـية في
.....................................................gهنيUالتكوين والتعليم ا
إعانات Uعاهد التعليم اUهني.....................................................

مجموع القسم السادس

2.500.000

100.000

71.570.000

9.730.000

83.900.000

37.860.000

2.000.000

5.625.000

12.644.000

209.000

372.000.000

2.576.000

70.000

432.984.000

3.675.000

3.675.000

130.992.000

715.272.000

34.467.971.000

9.200.771.000

85.760.000

112.308.000

44.713.074.000
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)

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

02 - 37

03 - 37

05 - 37

06 - 37

08 - 37

01 - 43

01 - 44

02 - 44

03 - 44

11 - 31

12 - 31

13 - 31

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اUركزية - نفقات الدراسات والتحريات ..........................

اإلدارة اUركزية - اUؤتمرات واUلتقيات......................................
اإلدارة اUركزية - نفقات تـسيير مجلس الشراكـة للتكوين والتعليم
..............................................................................gهنيUا
اإلدارة اUركزية - نفقات مـتعلقة بتحضيـر دخول التكوين والتعليم
..............................................................................gهنيUا
اإلدارة اUركزية - نفقات طبع الشهادات.....................................
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اUركزية - اUنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين.....
مجموع القسم الثالث

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

اUساهمة في مركز الدراسات والبحث حول اUهن والتأهيالت.......

اUساهمة في اUركز الوطني للتعليم اUهني عن بعد......................

اUساهمة في اUـعهد الوطني لتطوير التكوين اUتواصل وترقيته...
مجموع  القسم الرابع
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اUصالح الالمركزية التابعة للدولةاUصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اUصالحوسائل اUصالح
القسم األولالقسم األول

اUوظفون - مرتبات العملاUوظفون - مرتبات العمل
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط......
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واUنح اخملتلفة.....
SــتـعــاقـدونUـســتـخــدمـون اUــصـالـح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـدولــة - اUا
الرواتبS منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.
مجموع القسم األول

1.100.000

21.420.000

20.000.000

10.000.000

10.000.000

62.520.000

45.599.579.000

10.000.000

10.000.000

3.200.000

12.800.000

6.000.000

22.000.000

32.000.000

45.631.579.000

727.227.000

595.441.000

106.000.000

1.428.668.000
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)

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

11 - 32

12 - 32

11 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

13 - 37

القسم الثانيالقسم الثاني
اUوظفون - اUعاشات واUنحاUوظفون - اUعاشات واUنح

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل..............
اUــصـــالح الالمـــركــزيــة الـــتــابــعـــة لــلــدولـــة - مــعــاش اخلـــدمــة واألضــرار
اجلسدية..............................................................................

مجموع القسم الثاني
القسم الثالثالقسم الثالث

اUوظفون - التكاليف االجتماعيةاUوظفون - التكاليف االجتماعية
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - اUنح العائلية......................

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي...............
اUـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة الــتـــابـــعـــة لــلـــدولـــة - اUـــســاهـــمـــة في اخلـــدمــات
االجتماعية..........................................................................

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اUصالحاألدوات وتسيير اUصالح
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات....................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث...................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم...............................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف اUلحقة..................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة...............................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - اإليجار...............................
اUصـالح الالمـركـزية الـتـابعـة لـلـدولة - الـنـفقـات الـقضـائـية - نـفـقات
اخلبرة - التعويضات اUترتبة على الدولة...............................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة اUباني .....................
مجموع  القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اUصالح الالمركزية التـابعة للدولة - نفقات تسيير اللّجان الوالئية
للشراكة.............................................................................
مجموع  القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث
مجموع  الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول

....gهنيUمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التكوين  والتعليم اgهنيUمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التكوين  والتعليم ا

63.000

2.400.000

2.463.000

33.100.000

330.667.000

49.900.000

413.667.000

48.327.000

4.650.000

7.088.000

33.345.000

1.155.000

13.616.000

400.000

300.000

108.881.000

9.812.000

9.812.000

40.000.000

40.000.000

2.003.491.000

2.003.491.000

47.635.070.000

47.635.070.000
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفـيـذي  تـنـفـيـذي رقم رقم 13 -  - 68   مـؤرؤرّخ في خ في 11  رب  ربـيع األوليع األول
عــــام ام 1434 اU اUــــوافق وافق 23  ي يــــنــــــايايــــــر سر ســــــنــــة ة S2013 يـــتـــضــمن يـــتـــضــمن
تـــــوزيع االعـــــتــــمـــــادات اخملــــصـــــصـــــة لــــوزيـــــر الــــســـــكنتـــــوزيع االعـــــتــــمـــــادات اخملــــصـــــصـــــة لــــوزيـــــر الــــســـــكن
والـعمـران مـن مـيـــزانيـة الـتسـييـر ^ـوجـب قـانونوالـعمـران مـن مـيـــزانيـة الـتسـييـر ^ـوجـب قـانون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاUالية لسنة اUالية لسنة 2013.
Sإنّ الوزير األول

SاليةUبناء على تقرير وزير ا -
- وبـناء على الـدستـورS ال سيمـا اUادتان 85-3 و125

S(الفقرة 2 ) منه
- و^قتضى القانون رقم 84-17 اUؤرخ في 8 شوال
gـتـعـلق بـقـوانـUـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واUعـام 1404 ا

SتممUعدل واUا SاليةUا
- و^ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 12 اUــؤرّخ في 12
صـفر عام 1434 اUوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واUـتضمّن

S2013 اليّة لسنةUقانون ا
Sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول اUلحقاجلدول اUلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير السكن والعمران لسنة  اخملصصة لوزير السكن والعمران لسنة 2013
من ميزانية التسيير واUوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واUوزعة بالترتيب في كل باب

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اUـادة األولى : اUـادة األولى :  تـــوزع االعــتـمـــادات اUــقــدر مــبــلــغــهـا
بـخــمـسـة عـشــر مـلـيـارا وخــمـسـمـائــة وثالثـة عـشـر مــلـيـونـا
وخـــــــــمـــــــــســــــــمــــــــائــــــــة واثــــــــنــــــــg وثــــــــمــــــــانــــــــg ألـف ديــــــــنـــــــار
(15.513.582.000 دج) واخملـصصـة لوزير الـسكن والـعمران
S2013 ـالية لـسنةUمن ميزانـية التـسيـير ^وجب قـانون ا

طبقا للجدول اUلحق بهذا اUرسوم.

اUــــادة  اUــــادة  2 :  : يــــكــــلف وزيــــــر اUــــالــــيـــــة ووزيــــر الــــســــكن
والــعـمــرانS كل فــيـمــا يــخـصــهS بــتــنـفــيــــذ هــــذا اUــرســوم
الذي ينــشر في اجلريـدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة

الدyّقراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائر في 11 ربيع األول عام 1434 اUوافق
23  يناير سنة 2013.

عبد اUالك ساللعبد اUالك سالل

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

02 - 32

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اUصالح اUركزيةاUصالح اUركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اUصالحوسائل اUصالح
القسم األولالقسم األول

اUوظفون - مرتبات العملاUوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اUركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اUركزية - التعويضات واUنح اخملتلفة............................
اإلدارة اUـركـزيـة - اUـســتـخـدمـون اUـتــعـاقـدونS الـرواتبS مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي........................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اUوظفون - اUعاشات واUنحاUوظفون - اUعاشات واUنح

اإلدارة اUركزية - ريوع حوادث العمل.....................................
اإلدارة اUركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية....................
مجموع القسم الثاني

193.400.000

197.300.000

32.600.000

423.300.000

40.000

600.000

640.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)

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

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

03 - 37

01 - 43

القسم الثالثالقسم الثالث
اUوظفون - التكاليف االجتماعيةاUوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اUركزية - اUنح العائلية.................................................

اإلدارة اUركزية - اUنح االختيارية.............................................
اإلدارة اUركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اUركزية - اUساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اUصالحاألدوات وتسيير اUصالح

اإلدارة اUركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اUركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اUركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اUركزية - التكاليف اUلحقة............................................
اإلدارة اUركزية - األلبسة.........................................................
اإلدارة اUركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اUركزية -  اإليجار........................................................
اإلدارة اUــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اUترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اUركزية - صيانة اUباني................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اUركزية - اUؤتمرات واUلتقيات......................................
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اUركزية - اUنح - تـعويضات التـدريب - الرواتب اUسبقة -
نفقات التكوين....................................................................

مجموع القسم الثالث

5.272.000

137.000

97.675.000

6.000.000

109.084.000

110.627.000

12.949.000

14.003.000

28.500.000

242.000

7.950.000

666.000

10.000

174.947.000

12.500.000

12.500.000

5.500.000

5.500.000

725.971.000

32.000.000

32.000.000
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)

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

02 - 44

04 - 44

06 - 44

07 - 44

08 - 44

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

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

اجلائزة الوطنية في الهندسة اUعمارية.......................................
اإلدارة اUركزية - اUساهمة في الوكالة الوطنية للتعمير..............
اUـســاهـمـة فـي اUـركـز الــوطـني لــلـبـحث اUــطـبق في هــنـدسـة مــقـاومـة
الزالزل..............................................................................
اUساهمة في اUركز الوطني للدراسات والبحوث اUتكاملة للبناء..
اUـسـاهـمـة في اUـركـز الـوطـني لـلـدراسـات وتـنـشـيط مـؤسـسـة الـبـنـاء
واألشغال العمومية والري....................................................

مجموع  القسم الرابع

مجموع  العنوان الرابع

مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع  اجلزئي الثانيالفرع  اجلزئي الثاني
اUصالح الالمركزية التابعة للتعمير والبناءاUصالح الالمركزية التابعة للتعمير والبناء

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اUصالحوسائل اUصالح
القسم األولالقسم األول

اUوظفون - مرتبات العملاUوظفون - مرتبات العمل

اUـصـالح الالمـركـزيـة التـابـعـة لـلتـعـمـيـر والبـنـاء - الـراتب الـرئـيسي
للنشاط..............................................................................
اUصالح الالمـركزية التـابعة للتـعمير والـبناء -  التـعويضات واUنح
اخملتلفة...............................................................................
اUــصــالح الالمــركـزيــة الــتــابـعــة لــلــتـعــمــيــر والـبــنــاء -  اUــسـتــخــدمـون
اUتعاقدونS الـرواتبS منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان
االجتماعي .........................................................................

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اUوظفون - اUعاشات واUنحاUوظفون - اUعاشات واUنح

اUــصــالح الالمــركــزيــة الـــتــابــعــة لــلــتــعــمــيــر والــبــنــاء - ريــوع حــوادث
العمل.................................................................................
اUــصــالح الالمــركــزيــة الـتــابــعــة لــلـتــعــمــيــر والــبـنــاء - مــعــاش اخلــدمـة
واألضرار اجلسدية................................................................

مجموع القسم الثاني

3.500.000

50.000.000

187.200.000

161.000.000

40.000.000

441.700.000

473.700.000

1.199.671.000

2.475.000.000

1.900.000.000

245.000.000

4.620.000.000

240.000

4.050.000

4.290.000
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)

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

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

القسم الثالثالقسم الثالث
اUوظفون - التكاليف االجتماعيةاUوظفون - التكاليف االجتماعية

اUصالح الالمركزية التابعة للتعمير والبناء - اUنح العائلية.........

اUصالح الالمركزية التابعة للتعمير والبناء - اUنح االختيارية.....

اUــــصـــالح الـالمـــركــــزيـــة الـــتــــابـــعـــة لــــلـــتـــعــــمـــيـــر والــــبـــنـــاء - الــــضـــمـــان
االجتماعي..........................................................................

اUــصــالح الالمــركــزيــة الــتــابــعــة لــلــتــعــمــيــر والــبــنــاء - اUــســاهــمــة في
اخلدمات  االجتماعية............................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اUصالحاألدوات وتسيير اUصالح

اUصالح الالمركزية التابعة للتعمير والبناء - تسديد النفقات .....
اUــــصــــالح الالمــــركــــزيــــة الـــتــــابــــعــــة لـــلــــتــــعــــمـــــيــــر والــــبــــنـــاء - األدوات
واألثاث..............................................................................
اUصالح الالمركزية التابعة للتعمير والبناء - اللوازم.................
اUـــصــالـح الالمـــركـــزيــة الـــتـــابـــعـــة لــلـــتـــعـــمـــيـــر والــبـــنـــاء - الـــتـــكــالـــيف
اUلحقة...............................................................................
اUصالح الالمركزية التابعة للتعمير والبناء - األلبسة.................
اUصالح الالمركزية التابعة للتعمير والبناء - حظيرة السيارات...
 اUصالح الالمركزية التابعة للتعمير والبناء - اإليجار................
اUصـالح الالمركزيـة التابـعة للــتعمـير والبنـاء - النفـقات القـضائية
- نفقات اخلبـرة - التـعويضات اUترتبة على الدولة.................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اUصالح الالمركزية التابعة للتعمير والبناء - صيانة اUباني........

مجموع  القسم اخلامس

مجموع  العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

110.000.000

538.000

1.093.750.000

80.000.000

1.284.288.000

38.000.000

36.000.000

35.000.000

48.000.000

3.533.000

60.000.000

4.673.000

48.000

225.254.000

25.000.000

25.000.000

6.158.832.000

6.158.832.000
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)

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

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
اUصالح الالمركزية للسكن والتجهيزات العموميةاUصالح الالمركزية للسكن والتجهيزات العمومية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اUصالحوسائل اUصالح
القسم األولالقسم األول

اUوظفون - مرتبات العملاUوظفون - مرتبات العمل
اUــصــالح الـالمــركــزيــة لــلــســكن والــتـــجــهــيــزات الــعــمــومــيــة - الــراتب
الرئيسي للنشاط................................................................
اUـصالح الالمـركزيـة للـسكن والـتجـهيـزات العـمومـية - الـتعـويضات
واUنح اخملتلفة......................................................................
اUصـالح الالمركزية للـسكن والتجهـيزات العموميـة  - اUستخدمون
اUتعاقدونS الـرواتبS منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان
االجتماعي..........................................................................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اUوظفون - اUعاشات واUنحاUوظفون - اUعاشات واUنح

اUصالـح الالمركزية لـلسكن والتـجهيـزات العمومـية - ريوع حوادث
العمل.................................................................................
اUـصالح الالمركزية للـسكن والتجهـيزات العمومـية - معاش اخلدمة
واألضرار اجلسدية................................................................

مجموع القسم الثاني
القسم الثالثالقسم الثالث

اUوظفون - التكاليف االجتماعيةاUوظفون - التكاليف االجتماعية
اUصالح الالمركزية للسكن والتجهيزات العمومية - اUنح العائلية.
اUـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة لـــلــســـكن والـــتـــجـــهـــيــزات الـــعـــمـــومـــيــة - اUـــنح
االختيارية..........................................................................
اUـصـالح  الالمـركـزيـة  لـلـسـكن والـتجـهـيـزات الـعـمـومـيـة  -  الـضـمان
االجتماعي..........................................................................
اUـصالح الالمركـزية للـسكن والـتجهـيزات العـمومـية - اUسـاهمة في
اخلدمات االجتماعية.............................................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اUصالحاألدوات وتسيير اUصالح

اUــصــالـح الالمــركــزيــة لــلــســكن والــتــجــهــيــزات الــعــمــومــيــة - تــســديــد
النفقات..............................................................................
اUــصــالح الالمــركـــزيــة لــلــســكن والــتــجــهــيــزات الــعــمــومــيــة - األدوات
واألثاث .............................................................................

3.107.000.000

2.250.000.000

480.000.000

5.837.000.000

550.000

6.100.000

6.650.000

183.000.000

830.000

1.339.250.000

110.000.000

1.633.080.000

48.000.000

45.000.000
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)

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

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

اUصالح الالمركزية للسكن والتجهيزات العمومية -  اللوازم........
اUـصـالـح الالمـركـزيـة لـلــسـكن والـتـجـهــيـزات الـعـمـومـيــة - الـتـكـالـيف
اUلحقة...............................................................................
اUصالح الالمركزية للسكن والتجهيزات العمومية - األلبسة.........
اUــصــالح الالمــركــزيــة لــلــســكن والــتــجــهـيــزات الــعــمــومــيــة - حــظــيـرة
السيارات...........................................................................
اUصالح الالمركزية للسكن والتجهيزات العمومية - اإليجار.........
اUـصــالح الالمــركـزيــة لـلــسـكـن والـتــجـهــيـزات الــعــمـومــيـة - الــنـفــقـات
القضائية - نفقات اخلبرة - التعويضات اUترتبة على الدولة.....

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اUصالح الالمركزية للسكن والتجهيزات العمومية - صيانة اUباني.
مجموع  القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث
مجموع  الفرع اجلزئي الثالث

الفرع اجلزئي الرابعالفرع اجلزئي الرابع
اUصالح الالمركزية للمفتشية اجلهوية للعمران والبناءاUصالح الالمركزية للمفتشية اجلهوية للعمران والبناء

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اUصالحوسائل اUصالح
القسم األولالقسم األول

اUوظفون - مرتبات العملاUوظفون - مرتبات العمل
اUصـالح الالمركـزية الـتابـعة لـلمـفتـشيـة اجلهـوية لـلعـمران والـبناء -
الراتب الرئيسي للنشاط.....................................................
اUصـالح الالمركـزية الـتابـعة لـلمـفتـشيـة اجلهـوية لـلعـمران والـبناء -
التعويضات واUنح اخملتلفة....................................................
اUصـالح الالمركـزية الـتابـعة لـلمـفتـشيـة اجلهـوية لـلعـمران والـبناء -
اUـــســــتـــخـــدمــــون اUـــتـــعـــاقــــدونS الـــرواتبS مــــنح ذات طـــابـع عـــائـــلي
واشتراكات الضمان االجتماعي.............................................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اUوظفون - اUعاشات واUنحاUوظفون - اUعاشات واUنح

اUصـالح الالمركـزية الـتابـعة لـلمـفتـشيـة اجلهـوية لـلعـمران والـبناء -
ريوع حوادث العمل.............................................................

اUصـالح الالمركـزية الـتابـعة لـلمـفتـشيـة اجلهـوية لـلعـمران والـبناء -
معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية............................................
مجموع القسم الثاني

48.000.000

59.000.000

4.480.000

80.500.000

9.573.000

48.000

294.601.000

25.000.000

25.000.000

7.796.331.000

7.796.331.000

120.000.000

100.000.000

22.500.000

242.500.000

9.000

9.000

18.000
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)

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

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

القسم الثالثالقسم الثالث
اUوظفون - التكاليف االجتماعيةاUوظفون - التكاليف االجتماعية

اUصـالح الالمركـزية الـتابـعة لـلمـفتـشيـة اجلهـوية لـلعـمران والـبناء -
اUنح العائلية......................................................................
اUصـالح الالمركـزية الـتابـعة لـلمـفتـشيـة اجلهـوية لـلعـمران والـبناء -
اUنح االختيارية...................................................................
اUصـالح الالمركزيـة التابـعة للـمفتـشية اجلـهوية لـلعمـران والبناء  -
الضمان  االجتماعي.............................................................
اUصـالح الالمركـزية الـتابـعة لـلمـفتـشيـة اجلهـوية لـلعـمران والـبناء -
اUساهمة في اخلدمات   االجتماعية.........................................

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اUصالحاألدوات وتسيير اUصالح
اUصـالح الالمركـزية الـتابـعة لـلمـفتـشيـة اجلهـوية لـلعـمران والـبناء -
تسديد النفقات...................................................................
اUصـالح الالمركـزية الـتابـعة لـلمـفتـشيـة اجلهـوية لـلعـمران والـبناء -
األدوات واألثاث ..................................................................
اUصـالح الالمركـزية الـتابـعة لـلمـفتـشيـة اجلهـوية لـلعـمران والـبناء -
اللوازم...............................................................................
اUصـالح الالمركـزية الـتابـعة لـلمـفتـشيـة اجلهـوية لـلعـمران والـبناء -
التكاليف اUلحقة.................................................................
اUصـالح الالمركـزية الـتابـعة لـلمـفتـشيـة اجلهـوية لـلعـمران والـبناء -
األلبسة..............................................................................
اUصـالح الالمركـزية الـتابـعة لـلمـفتـشيـة اجلهـوية لـلعـمران والـبناء -
حظيرة السيارات................................................................
اUصـالح الالمركـزية الـتابـعة لـلمـفتـشيـة اجلهـوية لـلعـمران والـبناء -
اإليجار...............................................................................
اUصـالح الالمركـزية الـتابـعة لـلمـفتـشيـة اجلهـوية لـلعـمران والـبناء -
الـنفـقات الـقضـائيـة - نفقـات اخلبـرة - التـعويـضات اUـترتـبة على
الدولة................................................................................
مجموع  القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اUصـالح الالمركـزية الـتابـعة لـلمـفتـشيـة اجلهـوية لـلعـمران والـبناء -
صيانة اUباني.....................................................................
مجموع  القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الرابع
مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير السكن والعمران................مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير السكن والعمران................

5.000.000

45.000

55.000.000

2.610.000

62.655.000

10.000.000

9.000.000

9.000.000

9.500.000

166.000

7.000.000

900.000

9.000

45.575.000

8.000.000

8.000.000

358.748.000

358.748.000

15.513.582.000

15.513.582.000
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفيـذي  تـنـفيـذي رقم رقم 13 -  - 69  مـؤر مـؤرّخ في خ في 11  ربـيع األول  ربـيع األول
يــتــضــمنيــتــضــمن  S S2013 ــوافق 23  يــنـــايــر ســـنــة  يــنـــايــر ســـنــةUــوافق  اUعــام عــام 1434 ا
تـــــوزيع االعـــــتـــــمـــــادات اخملـــــصـــــصـــــة لـــــوزيـــــر الـــــعـــــملتـــــوزيع االعـــــتـــــمـــــادات اخملـــــصـــــصـــــة لـــــوزيـــــر الـــــعـــــمل
والــتــشــغـيـل والـضــمــان االجــتــمــاعي مـن مـــيــــزانــيـةوالــتــشــغـيـل والـضــمــان االجــتــمــاعي مـن مـــيــــزانــيـة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتسيير ^ـوجـب قانون اUالية لسنة التسيير ^ـوجـب قانون اUالية لسنة 2013.
Sإنّ الوزير األول

SاليةUبناء على تقرير وزير ا -
- وبـناء على الـدستـورS ال سيمـا اUادتان 85-3 و125

S(الفقرة 2 ) منه
- و^قتضى القانون رقم 84-17 اUؤرخ في 8 شوال
gـتـعـلق بـقـوانـUـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واUعـام 1404 ا

SتممUعدل واUا SاليةUا
- و^ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 12 اUــؤرّخ في 12
صـفر عام 1434 اUوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واUـتضمّن

S2013 اليّة لسنةUقانون ا
Sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول اUلحقاجلدول اUلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي لسنة  اخملصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي لسنة 2013

من ميزانية التسيير واUوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واUوزعة بالترتيب في كل باب

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اUـادة  األولى :  اUـادة  األولى :  تــوزع االعـتـمـــادات اUـقــدر مـبــلــغـهـا
gمليارا وخـمسمائة وثالثة مالي gوستة وسـبع gائت^
وســــــــــبـــــــــعـــــــــمـــــــــائـــــــــة وخـــــــــمـــــــــســـــــــة وثـالثـــــــــg ألـف ديـــــــــنـــــــــار
(276.503.735.000 دج) واخملـــــــــصــــــــصـــــــــة لـــــــــوزيــــــــر الـــــــــعـــــــــمل
والـتـشـغيل والـضـمـان االجـتمـاعي من مـيـزانـيـة التـسـيـير
^وجب قـانـون اUـاليـة لـسـنة S2013 طبـقـا لـلـجـدول اUـلحق

بهذا اUرسوم.

اUــــادة  اUــــادة  2 :  : يــــكـــــلف وزيــــــر اUــــالـــــيـــــة ووزيـــــر الـــــعــــمل
Sكـل فــيــمـــا يــخــصــه Sوالـــتــشــغـــيل والــضـــمــان االجــتـــمــاعي
بــــتـــنــــفــــيـــــذ هـــــــذا اUـــرســـــوم الـــذي يــــنـــــشــــر في اجلــــريـــدة

الرّسميّة  للجمهوريّة اجلزائريّة الدyّقراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائر في 11 ربيع األول عام 1434 اUوافق
23  يناير سنة 2013.

عبد اUالك ساللعبد اUالك سالل

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

02 - 32

الفرع األولالفرع األول
اإلدارة اUركزيةاإلدارة اUركزية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اUصالح اUركزيةاUصالح اUركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اUصالحوسائل اUصالح
القسم األولالقسم األول

اUوظفون - مرتبات العملاUوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اUركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اUركزية - التعويضات واUنح اخملتلفة...........................
اإلدارة اUـركـزيـة - اUـســتـخـدمـون اUـتــعـاقـدونS الـرواتبS مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اUوظفون - اUعاشات واUنحاUوظفون - اUعاشات واUنح

اإلدارة اUركزية - ريوع حوادث العمل.....................................
اإلدارة اUركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية....................
مجموع القسم الثاني

134.549.000

148.876.000

26.405.000

309.830.000

300.000

882.000

1.182.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)

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

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 37

05 - 37

31 - 43

القسم الثالثالقسم الثالث
اUوظفون - التكاليف االجتماعيةاUوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اUركزية - اUنح العائلية.................................................

اإلدارة اUركزية - اUنح االختيارية.............................................
اإلدارة اUركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اUركزية - اUساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اUصالحاألدوات وتسيير اUصالح

اإلدارة اUركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اUركزية -  األدوات واألثاث............................................
اإلدارة اUركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اUركزية - التكاليف اUلحقة............................................
اإلدارة اUركزية - األلبسة ........................................................
اإلدارة اUركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اUركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اUــــركــــزيــــة -  الــــنــــفــــقــــات الــــقــــضــــائــــيــــة - نــــفــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اUترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اUركزية - صيانة اUباني................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اUركزية - اUؤتمرات واUلتقيات......................................
اإلدارة اUركزية - نفقات الوثائق التقنية ونفقات الطبع..............
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اUركزية - اUنح  - تعويضات التدريب - نفقات التكوين ...
مجموع القسم الثالث

3.000.000

100.000

70.856.000

6.114.000

80.070.000

27.000.000

1.410.000

6.014.000

15.000.000

290.000

1.890.000

1.900.000

10.000

53.514.000

9.700.000

9.700.000

4.500.000

1.000.000

5.500.000

459.796.000

10.000.000

10.000.000
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)

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

01 - 44

09 - 44

03 - 46

08 - 46

12 - 46

13 - 46

14 - 46

15 - 46

16 - 46

17 - 46

21 - 31

22 - 31

23 - 31

22 - 32

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

اإلدارة اUركزية - مساهمة في الوكالة الوطنية للتشغيل..............
جهاز اUساعدة على اإلدماج اUهني..............................................
مجموع القسم الرابع

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

اإلدارة اUركزية - تشجيع اجلمعيات ذات الطابع النقابي..............
التكميلي التفاضلي لفائدة اUعاشات الصغيرة.............................
اإلدارة اUـركـزية - عـالوة تكـمـيـليـة شـهـرية لـفـائـدة أصحـاب مـعـاشات
التقاعد وأصحاب معاشات العجز...........................................
اإلدارة اUــركـــزيــة - عالوة تــكــمـــيــلــيــة شـــهــريــة لــفــائـــدة أصــحــاب مــنح
التقاعد...............................................................................
اإلدارة اUركزية - التعويض التكميلي للمنح والريوع..................
اإلدارة اUــركــزيــة -  زيــادة اسـتــثــنــائــيــة بــنــســبـة 5% عــلى اUــعــاشــات
ومنح التقاعد من نظام األجراء وغير األجراء...........................
اإلدارة اUـركـزيـة -  إعـادة تـثـمـg اسـتـثـنـائي Uـعـشـات ومـنح الـتـقـاعد
لنظام األجراء وغير األجراء...................................................
التكميلي التفاضلي لفائدة أصحاب معشات العجز.......................

مجموع القسم السادس
مجموع  العنوان الرابع
مجموع  الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اUصالح الالمركزية للتشغيلاUصالح الالمركزية للتشغيل

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اUصالحوسائل اUصالح
القسم األولالقسم األول

اUوظفون - مرتبات العملاUوظفون - مرتبات العمل
اUصالح الالمركزية للتشغيل - الراتب الرئيسي للنشاط.............
اUصالح الالمركزية للتشغيل - التعويضات واUنح اخملتلفة............
Sالرواتب SتـعاقدونUستـخدمون اUصالـح الالمركزية لـلتشغـيل - اUا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............

مجموع القسم األول
القسم الثانيالقسم الثاني

اUوظفون - اUعاشات واUنحاUوظفون - اUعاشات واUنح
اUصالح الالمركزية للتشغيل - معــاش اخلدمة واألضرار اجلسدية ..

مجموع القسم الثاني

3.250.000.000

134.577.616.000

137.827.616.000

35.640.000

56.250.000.000

2.400.000.000

2.585.000.000

38.500.000

1.740.000.000

63.150.000.000

803.007.000

127.002.147.000

264.839.763.000

265.299.559.000

400.405.000

370.437.000

66.291.000

837.133.000

300.000

300.000
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)

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

21 - 33

23 - 33

24 - 33

21 - 34

22 - 34

23 - 34

24 - 34

25 - 34

91 - 34

94 - 34

99 - 34

21 - 35

22 - 37

القسم الثالثالقسم الثالث
اUوظفون - التكاليف االجتماعيةاUوظفون - التكاليف االجتماعية

اUصالح الالمركزية للتشغيل - اUنح العائلية..............................

اUصالح الالمركزية للتشغيل - الضمان االجتماعي......................
اUصالح الالمركزية للتشغيل - اUساهمة في اخلدمات االجتماعية...

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اUصالحاألدوات وتسيير اUصالح

اUصالح الالمركزية للتشغيل - تسديد النفقات...........................
اUصالح الالمركزية للتشغيل - األدوات واألثاث...........................
اUصالح الالمركزية للتشغيل - اللوازم.......................................
اUصالح الالمركزية للتشغيل - التكاليف اUلحقة.........................
اUصالح الالمركزية للتشغيل - األلبسة......................................
اUصالح الالمركزية للتشغيل - حظيرة السيارات........................
اUصالح الالمركزية للتشغيل - اإليجار.......................................
اUصالح الالمركـزية للـتشغيل - الـنفقـات القضائـية - نفـقات اخلبرة
- التعويضات اUترتبة على الدولة.........................................

مجموع القسم الرابع  

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اUصالح الالمركزية للتشغيل - صيانة اUباني.............................

مجموع القسم اخلامس 

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اUصالح الالمركزية لـلتشغيل - حصة اشتراك اUستخدم في الضمان
االجتماعي اUرتبطة بجهاز اUساعدة على اإلدماج اUهني..............

مجموع القسم السابع

مجموع  العنوان الثالث

مجموع  الفرع اجلزئي الثاني

مجموع  الفرع األول

18.806.000

192.710.000

14.566.000

226.082.000

14.520.000

6.000.000

9.180.000

19.200.000

686.000

4.320.000

1.600.000

112.000

55.618.000

8.335.000

8.335.000

8.051.784.000

8.051.784.000

9.179.252.000

9.179.252.000

274.478.811.000
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)

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

21 - 31

22 - 31

23 - 31

21 - 33

22 - 33

23 - 33

24 - 33

21 - 34

22 - 34

23 - 34

24 - 34

25 - 34

91 - 34

98 - 34

21 - 35

الفرع الثانيالفرع الثاني
اUفتشية العامة للعملاUفتشية العامة للعمل
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اUصالح اUركزيةاUصالح اUركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اUصالحوسائل اUصالح
القسم األولالقسم األول

اUوظفون - مرتبات العملاUوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اUــركــزيــة لــلــمــفــتــشــيــة الــعــامــة لــلــعــمل  - الــراتب الــرئــيــسي
للنشاط..............................................................................
اإلدارة اUـركــزيـة لــلــمـفــتـشــيـة الــعـامــة لــلـعــمل - الـتــعــويـضــات واUـنح
اخملتلفة...............................................................................
SتعاقدونUستخدمون اUركزية للمفتشية العامة للعمل - اUاإلدارة ا
الرواتبS منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اUوظفون - التكاليف االجتماعيةاUوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اUركزية للمفتشية العامة للعمل - اUنح العائلية...............
اإلدارة اUركزية للمفتشية العامة للعمل - اUنح االختيارية............
اإلدارة اUركزية للمفتشية العامة للعمل - الضمان االجتماعي ......
اإلدارة اUـركـزيـة لـلمـفـتـشـيـة العـامـة لـلـعمـل - اUسـاهـمـة في اخلـدمات
االجتماعية..........................................................................

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اUصالحاألدوات وتسيير اUصالح
اإلدارة اUركزية للمفتشية العامة للعمل - تسديد النفقات............
اإلدارة اUركزية للمفتشية العامة للعمل - األدوات واألثاث ...........
اإلدارة اUركزية للمفتشية العامة للعمل - اللوازم .......................
اإلدارة اUركزية للمفتشية العامة للعمل - التكاليف اUلحقة .........
اإلدارة اUركزية للمفتشية العامة للعمل - األلبسة.......................
اإلدارة اUركزية للمفتشية العامة للعمل - حظيرة السيارات ........
اإلدارة اUـركـزيـة لـلـمـفـتـشــيـة الـعـامـة لـلـعـمل - الـنـفـقـات الـقـضـائـيـة -
نفقات اخلبرة - التعويضات اUترتبة على الدولة .....................

مجموع القسم الرابع 
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اUركزية للمفتشية العامة للعمل - صيانة اUباني..............
مجموع القسم اخلامس  

36.723.000

34.000.000

1.500.000

72.223.000

768.000

80.000

17.681.000

1.023.000

19.552.000

2.552.000

416.000

1.500.000

800.000

50.000

900.000

20.000
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201.000

201.000
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)

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

21 - 37

33 - 43

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اUركزية للمفتشية العامة للعمل - اUؤتمرات واUلتقيات ...
مجموع القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اUــركــزيــة لــلــمــفــتـشــيــة الــعــامــة لــلــعــمل - اUــنـح - تــعــويــضـات
التدريب - نفقات التكوين....................................................

مجموع  القسم الثالث
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اUصالح الالمركزية التابعة للدولةاUصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اUصالحوسائل اUصالح
القسم األولالقسم األول

اUوظفون - مرتبات العملاUوظفون - مرتبات العمل
اUـصـالـح الالمـركـزيــة الـتـابــعـة لـلــمـفـتـشــيـة الـعــامـة لـلــعـمل  - الـراتب
الرئيسي للنشاط................................................................
اUصالح الالمـركزية التابـعة للمفـتشية العـامة للعمل - الـتعويضات
واUنح اخملتلفة......................................................................
اUصالح الالمركزية التابـعة للمفتشية العـامة للعمل - اUستخدمون
اUتعاقدونS الـرواتبS منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان
االجتماعي..........................................................................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اUوظفون - اUعاشات واUنحاUوظفون - اUعاشات واUنح

اUــصــالح الالمــركـزيــة الــتــابـعــة لــلــمـفــتــشـيــة الــعــامـة لــلــعــمل  - ريـوع
حوادث العمل .....................................................................
اUــصـالح الـالمـركــزيـة الــتـابــعـة لـلــمـفــتـشــيـة الــعـامــة لـلــعـمـل  - مـعـاش
اخلدمة واألضرار اجلسدية......................................................

مجموع القسم الثاني

1.350.000

1.350.000

99.564.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

109.564.000

630.768.000

644.392.000

203.927.000

1.479.087.000

103.000

1.900.000

2.003.000
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11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

80 - 34

81 - 34

82 - 34

11 - 35

القسم الثالثالقسم الثالث
اUوظفون - التكاليف االجتماعيةاUوظفون - التكاليف االجتماعية

اUصالح الالمركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - اUنح العائلية.
اUــصــالح الالمــركــزيـــة الــتــابــعــة لــلــمــفــتــشــيــة الـــعــامــة لــلــعــمل - اUــنح
االختيارية .........................................................................
اUـصــالح الالمـركـزيـة الـتــابـعـة لـلـمـفــتـشـيـة الـعـامـة لــلـعـمل - الـضـمـان
االجتماعي .........................................................................
اUصالح الالمركزية التابـعة للمفتشية الـعامة للعمل - اUساهمة في
اخلدمات االجتماعية.............................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اUصالحاألدوات وتسيير اUصالح

اUـصــالح الالمــركـزيــة الـتــابـعــة لـلــمـفــتـشـيــة الـعــامـة لــلـعــمل - تــسـديـد
النفقات..............................................................................
اUــصـالح الـالمـركـزيــة الـتــابـعــة لـلــمـفـتــشـيــة الـعــامـة لـلــعـمل - األدوات
واألثاث..............................................................................
اUصالح الالمركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - اللوازم........
اUـصالـح الالمركـزيـة الـتابـعـة لـلمـفـتشـيـة الـعامـة لـلـعمل - الـتـكـاليف
اUلحقة...............................................................................
اUصالح الالمركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - األلبسة.......
اUـصـالـح الالمـركـزيــة الـتــابـعـة لــلـمـفــتـشــيـة الـعــامـة لـلــعـمل - حــظـيـرة
السيارات ..........................................................................
اUصالح الالمركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - اإليجار.......
اUـصـالـح الالمـركـزيـة الـتـابـعـة لــلـمـفـتـشـيـة الـعـامــة لـلـعـمل - الـنـفـقـات
القضائية - نفقات اخلبرة - التعويضات اUترتبة على الدولة....

مجموع  القسم الرابع  

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اUصالح الالمركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - صيانة اUباني

مجموع القسم اخلامس

مجموع  العنوان الثالث

مجموع  الفرع اجلزئي الثاني

مجموع الفرع الثاني

مــجــمــوع االعـتـمـادات اUـخـصــصــة لــوزيــر الـعـمـل والـتـشـغيلمــجــمــوع االعـتـمـادات اUـخـصــصــة لــوزيــر الـعـمـل والـتـشـغيل
والضمانوالضمان االجتماعياالجتماعي .......................................................

32.211.000

1.400.000

318.790.000

14.000.000

366.401.000

9.017.000

5.342.000

9.500.000

21.000.000

1.610.000

12.060.000

3.700.000

140.000

62.369.000

5.500.000

5.500.000

1.915.360.000

1.915.360.000

2.024.924.000

276.503.735.000
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفـيـذي  تـنـفـيـذي رقم رقم 13 -  - 70  م مـؤرؤرّخ في خ في 11  رب  ربـيع األوليع األول
عــــام ام 1434 اU اUــــوافق وافق 23  ي يــــنــــــايايــــــر سر ســــــنــــة ة S S2013 يـــتـــضــمنيـــتـــضــمن
تــــوزيع االعــــتــــمــــادات اخملــــصــــصــــة لــــوزيــــر الــــصــــحـــةتــــوزيع االعــــتــــمــــادات اخملــــصــــصــــة لــــوزيــــر الــــصــــحـــة
والــســـكـــان وإصالح اUــســـتـــشــفـــيـــات مـن مــــيــــزانـــيــةوالــســـكـــان وإصالح اUــســـتـــشــفـــيـــات مـن مــــيــــزانـــيــة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتسيير ^ـوجـب قانون اUالية لسنة التسيير ^ـوجـب قانون اUالية لسنة 2013.
Sإنّ الوزير األول

SاليةUبناء على تقرير وزير ا -
- وبـناء على الـدستـورS ال سيمـا اUادتان 85-3 و125

S(الفقرة 2 ) منه
- و^قتضى القانون رقم 84-17 اUؤرخ في 8 شوال
gـتـعـلق بـقـوانـUـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واUعـام 1404 ا

SتممUعدل واUا SاليةUا
- و^ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 12 اUــؤرّخ في 12
صـفر عام 1434 اUوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واUـتضمّن

S2013 اليّة لسنةUقانون ا
Sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول اUلحقاجلدول اUلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير الصحة والسكان وإصالح اUستشفيات لسنة  اخملصصة لوزير الصحة والسكان وإصالح اUستشفيات لسنة 2013

من ميزانية التسيير واUوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واUوزعة بالترتيب في كل باب

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اUـادة األولى :  اUـادة األولى :  تـــوزع االعــتـمـــادات اUــقــدر مــبــلــغــهـا
بـثالثــمـائـة وسـتــة ماليـيـر وتــسـعـمــائـة وخـمـســة وعـشـرين
مـــــلـــــيـــــونـــــا وســــتـــــمـــــائـــــة واثـــــنـــــg وأربــــعـــــg ألـف ديـــــنــــار
(306.925.642.000 دج) واخملــــــصـــــــصــــــة لـــــــوزيـــــــر الــــــصـــــــحــــــة
والـســكـان وإصالح اUـسـتــشـفـيـات من مــيـزانـيـة الــتـسـيـيـر
^وجب قـانـون اUـاليـة لـسـنة S2013 طبـقـا لـلـجـدول اUـلحق

بهذا اUرسوم.

اUــادة  اUــادة  2 :  : يـــكــــلف وزيــــر اUــــالـــيـــــة ووزيـــر الــــصـــحـــة
Sكل فـــيـــمـــا يـــخـــصــه SـــســـتـــشـــفـــيـــاتUوالـــســـكـــان وإصـالح ا
بــــتـــنــــفــــيـــــذ هـــــــذا اUـــرســـــوم الـــذي يــــنـــــشــــر في اجلــــريـــدة

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدyّقراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائر في 11 ربيع األول عام 1434 اUوافق
23  يناير سنة 2013.

عبد اUالك ساللعبد اUالك سالل

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول

فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

اUصالح اUركزيةاUصالح اUركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اUصالح وسائل اUصالح 

القسم األولالقسم األول

اUوظفون - مرتبات العملاUوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اUركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................

اإلدارة اUركزية - التعويضات واUنح اخملتلفة............................

اإلدارة اUـركـزيـة - اUـســتـخـدمـون اUـتــعـاقـدونS الـرواتبS مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................

مجموع القسم األول

211.163.000

193.265.000

38.500.000

442.928.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)

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

01 - 32

02 - 32

01 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

81 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

القسم الثانيالقسم الثاني
اUوظفون - اUعاشات واUنحاUوظفون - اUعاشات واUنح

اإلدارة اUركزية - ريوع حوادث العمل........................................
اإلدارة اUركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية.......................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اUوظفون - التكاليف االجتماعيةاUوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اUركزية - اUنح العائلية.................................................

اإلدارة اUركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اUركزية - اUساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اUصالحاألدوات وتسيير اUصالح

اإلدارة اUركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اUركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اUركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اUركزية  - التكاليف اUلحقة...........................................
اإلدارة اUركزية - األلبسة.........................................................
اUوظفون اUتعاونون - تسديد النفقات.......................................
اإلدارة اUركزية -  حظيرة  السيارات.........................................
اإلدارة اUركزية -  اإليجار........................................................
اإلدارة اUــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اUترتبة على  الدولة...........................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اUركزية - صيانة اUباني................................................

مجموع القسم اخلامس

475.000

20.000

495.000

5.000.000

101.107.000

13.078.000

119.185.000

67.122.000

4.917.000

8.100.000

629.000.000

475.000

100.000

9.582.000

725.000

10.000

720.031.000

12.544.000

12.544.000
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)

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

02 - 36

04 - 36

05 - 36

06 - 36

07 - 36

08 - 36

09 - 36

10 - 36

11 - 36

12 - 36

13 - 36

01 - 37

01 - 43

02 - 43

03 - 43

01 - 44

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية......................................
إعانة للمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة.....................
إعانة للمخبر الوطني Uراقبة اUنتجات الصيدالنية.....................
إعانة للوكالة الوطنية للدم.......................................................
إعانة للمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي...............
إعانة للمركز الوطني لليقظة بخصوص األدوية والعتاد الطبي......
إعانة للمركز الوطني لعلم السموم............................................
إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي...................
إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابالت.......................
إعانات Uعاهد التكوين شبه الطبي............................................
إعانة Uدرسة التكوين شبه الطبي باألغواط................................

مجموع القسم السادس

القسم السابع القسم السابع 
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اUركزية - اUؤتمرات و اUلتقيات.....................................

مجموع  القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

نشاط التربية الصحية............................................................
اإلدارة اUـركـزيـة - اUـنح - تـعـويـضـات الـتـدريب - الـرواتب اUـسـبـقـة
نفقات التكوين....................................................................
اإلدارة اUـــركـــزيـــة - الــــتـــكـــوينS إعــــادة الـــتـــأهـــيل وحتــــســـg مـــســـتـــوى
........................................................................gستخدمUا

مجموع القسم الثالث

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

اإلدارة اUـركـزية - اUـساهـمـة في الـصيـدلـية اUـركـزية لـلـمسـتـشفـيات
القتناء األدوية لفائدة اUؤسسات العمومية للصحة...................

مجموع القسم الرابع

283.140.000

218.320.000

271.260.000

310.860.000

79.200.000

60.760.000

208.890.000

2.598.750.000

397.980.000

376.200.000

78.210.000

4.883.570.000

63.000.000

63.000.000

6.241.753.000

4.500.000

4.400.000

12.000.000

20.900.000

35.000.000.000

35.000.000.000



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 2 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـ
13 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013 م

159

اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)

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

01 - 46

02 - 46

03 - 46

05 - 46

07 - 46

09 - 46

10 - 46

11 - 31

12 - 31

13 - 31

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

مــــســـاهــــمـــة الـــدولــــة في نـــفــــقـــات تـــســــيـــيــــر اUـــؤســـســــات الـــعـــمــــومـــيـــة
االســـتــــشـــفــــائـــيــــة واUـــؤســــســـات الــــعـــمــــومـــيــــة لـــلــــصـــحــــة اجلـــواريـــة
واUـؤســسـات االسـتــشـفــائـيـة اUــتـخــصـصـة واUــراكـز االســتـشـفــائـيـة
اجلامعية.............................................................................

تشجيعات للخدمات اخلاصة بحماية الصحة................................

اUساهمة في تمويل نشاطات الهالل األحمر اجلزائري...................

اإلدارة اUـركــزيـة - نـفـقــات الـعالج واإلقـامـة اUــقـدمـة لـلــفـئـات اUـعـوزة
غير اUؤمنة اجتماعيا - اUستشفى اUـــركـزي للجيش ..............

اإلدارة اUركزية - اUساهمة في اجلمعيات ذات اUنفعة العمومية.....

الـتــعـاون الــدولي - مـسـاهــمـة اجلــزائـر في تـمــويل األعـبــاء اUـقـتــسـمـة
لـبــرنـامج الــتـعـاون اجلــزائـر فـنــيـاب ( بــرنـامج الـتــحـكم في الــنـمـو
الدyوغرافي) .....................................................................

الــنـفــقـات اUـتــعـلــقـة بـاخلــدمـات اUـقــدمـة في إطــار اتـفــاقـيـات الــتـعـاون
الطبي................................................................................

مجموع  القسم السادس

مجموع  العنوان الرابع

مجموع الفرع  اجلزئي األول

الفرع  اجلزئي الثانيالفرع  اجلزئي الثاني
اUصالح الالمركزية التابعة للدولةاUصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اUصالحوسائل اUصالح
القسم األولالقسم األول

اUوظفون - مرتبات العملاUوظفون - مرتبات العمل

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط......

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة -  التعويضات واUنح اخملتلفة....

SــتـعـاقـدونUـسـتــخـدمـون اUـصـالح الـالمـركـزيـة الــتـابـعــة لـلـدولــة -  اUا
الرواتبS منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.

مجموع القسم األول

258.178.634.000

1.000.000

13.318.000

50.000.000

312.000

11.000.000

5.211.603.000

263.465.867.000

298.486.767.000

304.728.520.000

827.000.000

679.000.000

115.000.000

1.621.000.000
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)

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

11 - 32

12 - 32

11 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

القسم الثانيالقسم الثاني
اUوظفون - اUعاشات واUنحاUوظفون - اUعاشات واUنح

الـمصـالح الالمركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل...........
اUــصــالـح  الالمــركــزيــة الــتــابـــعــة لــلــدولــة - مــعــاش اخلــدمــة واألضــرار
اجلسدية..............................................................................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اUوظفون - التكاليف االجتماعيةاUوظفون - التكاليف االجتماعية

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - اUنح العائلية.......................

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي...............
اUـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة الــتـــابـــعـــة لــلـــدولـــة - اUـــســاهـــمـــة في اخلـــدمــات
االجتماعية .........................................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اUصالحاألدوات وتسيير اUصالح

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات....................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث...................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم...............................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف اUلحقة..................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة...............................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - اإليجار...............................
اUصـالح الالمـركـزية الـتـابعـة لـلـدولة - الـنـفقـات الـقضـائـية - نـفـقات
اخلبرة - التعويضات اUترتبة على الدولة...............................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة اUباني......................
مجموع  القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث
مجموع  الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول

مــجــمــوع االعــتــمــادات اخملــصــصــة لــوزيــر الــصـحــة والــســكــان وإصالحمــجــمــوع االعــتــمــادات اخملــصــصــة لــوزيــر الــصـحــة والــســكــان وإصالح
اUستشفياتاUستشفيات .......................................................................

433.000

820.000

1.253.000

35.000.000

377.000.000

39.000.000

451.000.000

36.757.000

4.250.000

9.000.000

36.432.000

1.520.000

14.017.000

2.880.000

480.000

105.336.000

18.533.000

18.533.000

2.197.122.000

2.197.122.000

306.925.642.000

306.925.642.000
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفيـذي  تـنـفيـذي رقم رقم 13 -  - 71  مـؤر مـؤرّخ في خ في 11  ربـيع األول  ربـيع األول
يــتــضــمن عــام عــام 1434 اUــوافق  اUــوافق 23  يــنـــايــر ســـنــة  يــنـــايــر ســـنــة S2013 يــتــضــمن 
تـــوزيع االعــــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة لـــوزيـــر الـــســـيـــاحـــةتـــوزيع االعــــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة لـــوزيـــر الـــســـيـــاحـــة
والــصــنـاعــة الــتــقـلــيــديــة  مـن مــيــــزانــيــة الـتــســيــيـروالــصــنـاعــة الــتــقـلــيــديــة  مـن مــيــــزانــيــة الـتــســيــيـر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ^ـوجـب قانون اUالية لسنة ^ـوجـب قانون اUالية لسنة 2013.
Sإنّ الوزير األول

SاليةUبناء على تقرير وزير ا -
- وبـناء على الـدستـورS ال سيمـا اUادتان 85-3 و125

S(الفقرة 2 ) منه
- و^قتضى القانون رقم 84-17 اUؤرخ في 8 شوال
gـتـعـلق بـقـوانـUـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واUعـام 1404 ا

SتممUعدل واUا SاليةUا
- و^ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 12 اUــؤرّخ في 12
صـفر عام 1434 اUوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واUـتضمّن

S2013 اليّة لسنةUقانون ا
Sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول اUلحقاجلدول اUلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية لسنة  اخملصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية لسنة 2013

من ميزانية التسيير واUوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واUوزعة بالترتيب في كل باب

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اUـادة اUـادة  األولى :   األولى :  تــوزع االعـتـمـــادات اUـقــدر مـبــلــغـهـا
^ـلـيـارين وسـبـعــمـائـة وعـشـرة ماليـg وثــمـاªـائـة وتـسـعـة
وأربـــــعــــg ألـف ديــــنــــار (2.710.849.000 دج) واخملـــــصــــــصـــــة
لــوزيــر الــســيــاحــة والــصــنــاعــة الـــتــقــلــيــديــة من مــيــزانــيــة
التسيير ^وجب قانون اUالية لسنة S2013 طبقا للجدول

اUلحق بهذا اUرسوم.

اUــادة اUــادة   2 :  : يــكـــلف وزيـــر اUـــالــيــــة ووزيــر الـــســيـــاحــة
والـصنـاعـة الـتـقلـيـديـةS كل فـيمـا يـخـصــهS بـتنـفـيـــذ هـــذا
اUـرسـوم الـذي ينــشـر في اجلريـدة الرّسـميّـة للـجمـهوريّة

اجلزائريّة الدyّقراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائر في 11 ربيع األول عام 1434 اUوافق
23  يناير سنة 2013.

عبد اUالك ساللعبد اUالك سالل

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

02 - 32

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اUصالح اUركزيةاUصالح اUركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اUصالحوسائل اUصالح
القسم األولالقسم األول

اUوظفون - مرتبات العملاUوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اUركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اUركزية - التعويضات واUنح اخملتلفة............................
اإلدارة اUـركـزيـة - اUـســتـخـدمـون اUـتــعـاقـدونS الـرواتبS مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اUوظفون - اUعاشات واUنحاUوظفون - اUعاشات واUنح

اإلدارة اUركزية - ريوع حوادث العمل.....................................
اإلدارة اUركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية....................
مجموع القسم الثاني

148.000.000

145.000.000

42.000.000

335.000.000

46.000

810.000

856.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)

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

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

06 - 34

07 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 36

02 - 36

03 - 36

04 - 36

01 - 37

القسم الثالثالقسم الثالث
اUوظفون - التكاليف االجتماعيةاUوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اUركزية - اUنح العائلية.................................................

اإلدارة اUركزية - اUنح االختيارية.............................................
اإلدارة اUركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اUركزية - اUساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اUصالحاألدوات وتسيير اUصالح

اإلدارة اUركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اUركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اUركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اUركزية - التكاليف اUلحقة...........................................
اإلدارة اUركزية - األلبسة.........................................................
اإلدارة اUركزية - طبع الكتب ذات الطابع احلرفي........................
اإلدارة اUركزية - طبع الكتب ذات الطابع السياحي.....................
اإلدارة اUركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اUركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اUــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اUترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اUركزية - صيانة اUباني................................................

مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

اإلدارة اUركزية - إعانة للديوان الوطني للسياحة .......................
اإلدارة اUركزية - إعانة للمدرسة الوطنية العليا للسياحة ............
اإلدارة اUــركــزيــة - إعـــانـــة لـــلـــمـعــهــد الــوطــني لــلــفــنــدقــة والــســيــاحـة
بتيزي وزو.........................................................................
اإلدارة اUركزية - إعانة Uركز الفندقة والسياحة ببوسعادة...........

مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اUركزية - اUؤتمرات واUلتقيات......................................

2.894.000

25.000

73.250.000

7.660.000

83.829.000

49.382.000

7.611.000

7.140.000

21.500.000

346.000

203.000

375.000

3.000.000

1.892.000

15.000

91.464.000

14.217.000

14.217.000

176.583.000

87.120.000

106.920.000

103.950.000

474.573.000

11.322.000
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)

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

02 - 37

05 - 37

01 - 43

02 - 43

03 - 43

02 - 44

03 - 44

04 - 44

11 - 31

12 - 31

13 - 31

اإلدارة اUركزية - عمل التوعية.................................................
اإلدارة اUركـزية - مـصاريف مـرتبـطة بـتنـفيـذ مذكـرات التـفاهم في
إطارالتعاون الدولي في ميدان الصناعة التقليدية...................

مجموع  القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اUركزية - اUنح - تـعويضات التـدريب - الرواتب اUسبقة -
نفقات التكوين....................................................................
اإلدارة اUركزية - التظاهرات احلرفية........................................
اإلدارة اUــركـــزيـــة - مـــســاعـــدات لـــلـــجـــمــعـــيـــات ذات اUـــنـــفــعـــة الـــعـــامــة
والدواوين احمللية للسياحة....................................................

مجموع القسم الثالث

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

اUساهمة في الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية واحلرف ............

اUساهمة في غرف الصناعة التقليدية واحلرف............................

اUساهمة في الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية........................

مجموع  القسم الرابع

مجموع  العنوان الرابع

مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع  اجلزئي الثانيالفرع  اجلزئي الثاني
اUصالح الالمركزية التابعة للدولةاUصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اUصالحوسائل اUصالح
القسم األولالقسم األول

اUوظفون - مرتبات العملاUوظفون - مرتبات العمل

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط.....
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة -  التعويضات واUنح اخملتلفة...
SــتـعـاقـدونUـسـتــخـدمـون اUـصـالح الـالمـركـزيـة الــتـابـعــة لـلـدولــة -  اUا
الرواتبS منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.

مجموع القسم األول

1.250.000

2.970.000

15.542.000

1.015.481.000

20.600.000

3.000.000

13.000.000

36.600.000

15.000.000

240.000.000

30.000.000

285.000.000

321.600.000

1.337.081.000

500.000.000

360.000.000

93.000.000

953.000.000
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)

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

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

92 - 34

98 - 34

11 - 35

24 - 37

القسم الثالثالقسم الثالث
اUوظفون - التكاليف االجتماعيةاUوظفون - التكاليف االجتماعية

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - اUنح العائلية.......................

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - اUنح االختيارية...................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي...............
اUـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة الــتـــابـــعـــة لــلـــدولـــة - اUـــســاهـــمـــة في اخلـــدمــات
االجتماعية..........................................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اUصالحاألدوات وتسيير اUصالح

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات....................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث...................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم...............................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف اUلحقة..................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة...............................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - اإليجار...............................
اUصـالح الالمـركـزية الـتـابعـة لـلـدولة - الـنـفقـات الـقضـائـية - نـفـقات
اخلبرة - التعويضات اUترتبة على الدولة...............................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة اUباني......................

مجموع القسم اخلامس

القسم السابع القسم السابع 
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اUـصالح الالمـركزيـة التـابـعة لـلدولـة - اUصـاريف اUـرتبـطة بـتنـظيم
النشاطات السياحية واألسفار...............................................

مجموع  القسم السابع

مجموع  العنوان الثالث

مجموع  الفرع اجلزئي الثاني

مجموع الفرع األول

مـــجـــمــــوع االعـــتـــمــــادات اخملـــصـــصــــة  لـــوزيـــر الـــســــيـــاحـــة والــــصـــنـــاعـــةمـــجـــمــــوع االعـــتـــمــــادات اخملـــصـــصــــة  لـــوزيـــر الـــســــيـــاحـــة والــــصـــنـــاعـــة
التقليدية التقليدية ...........................................................................

13.939.000

339.000

233.000.000

23.300.000

270.578.000

28.380.000

12.000.000

22.000.000

35.750.000

580.000

9.000.000

2.000.000

480.000

110.190.000

10.000.000

10.000.000

30.000.000

30.000.000

1.373.768.000

1.373.768.000

2.710.849.000

2.710.849.000
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفيـذي  تـنـفيـذي رقم رقم 13 -  - 72  مـؤر مـؤرّخ في خ في 11  ربـيع األول  ربـيع األول
يــتــضــمنيــتــضــمن  S S2013 ــوافق 23  يــنـــايــر ســـنــة  يــنـــايــر ســـنــةUــوافق  اUعــام عــام 1434 ا
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملــــصـــصــــة لـــوزيــــر الـــشــــبـــابتــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملــــصـــصــــة لـــوزيــــر الـــشــــبـــاب
والـرياضـة مـن مـيـــزانيـة الـتسـييـر ^ـوجـب قـانونوالـرياضـة مـن مـيـــزانيـة الـتسـييـر ^ـوجـب قـانون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاUالية لسنة اUالية لسنة 2013.
Sإنّ الوزير األول

SاليةUبناء على تقرير وزير ا -
- وبـناء على الـدستـورS ال سيمـا اUادتان 85-3 و125

S(الفقرة 2 ) منه
- و^قتضى القانون رقم 84-17 اUؤرخ في 8 شوال
gـتـعـلق بـقـوانـUـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واUعـام 1404 ا

SتممUعدل واUا SاليةUا
- و^ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 12 اUــؤرّخ في 12
صـفر عام 1434 اUوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واUـتضمّن

S2013 اليّة لسنةUقانون ا
Sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول اUلحقاجلدول اUلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير الشباب والرياضة لسنة  اخملصصة لوزير الشباب والرياضة لسنة 2013
من ميزانية التسيير واUوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واUوزعة بالترتيب في كل باب

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اUـادة اUـادة  األولى :   األولى :  تــوزع االعـتـمـــادات اUـقــدر مـبــلــغـهـا
gوخـــمــســ gمـــلــيــارا وثـالثــمـــائــة واثـــنــ gبــأربـــعــة وثـالثــ
مـــلـــيــــونـــا وألف ديـــنـــار (34.352.001.000 دج) واخملـــصـــصـــة
لوزيـر الشباب والـرياضة من مـيزانيـة التسـيير ^وجب
قـانــون اUــالــيـة لــســنـة S2013 طـبــقــا لـلــجــدول اUـلــحق بــهـذا

اUرسوم.

اUــادة اUــادة   2 :  : يـــكـــلف وزيــــر اUـــالـــيــــة ووزيـــر الـــشـــبـــاب
والــريــاضـةS كل فــيـمــا يـخــصــهS بــتـنــفـيــــذ هــــذا اUــرســوم
الــــذي يـــنــــــشــــر في اجلـــريــــدة الــــرّســـمــــيّـــة  لــــلـــجــــمـــهــــوريّـــة

اجلزائريّة الدyّقراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائر في 11 ربيع األول عام 1434 اUوافق
23  يناير سنة 2013.

عبد اUالك ساللعبد اUالك سالل

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

81 - 31

 الفرع األول الفرع األول

فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

اUصالح اUركزيةاUصالح اUركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اUصالحوسائل اUصالح

القسم األولالقسم األول

اUوظفون - مرتبات العملاUوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اUركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اUركزية - التعويضات واUنح اخملتلفة............................
اإلدارة اUــركـزيـة - اUسـتـخـدمـون اUـتـعـاقـدونS الـرواتبS مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................
اإلدارة اUركزية - اUوظفون اUتعاونون - األجور الرئيسية.........

مجموع القسم األول

344.382.000

475.064.000

40.647.000

58.000.000

918.093.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)

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

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

06 - 34

07 - 34

81 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

القسم الثانيالقسم الثاني
اUوظفون - اUعاشات واUنحاUوظفون - اUعاشات واUنح

اإلدارة اUركزية - ريوع حوادث العمل........................................
اإلدارة اUركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية.......................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اUوظفون - التكاليف االجتماعيةاUوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اUركزية - اUنح العائلية.................................................

اإلدارة اUركزية - اUنح االختيارية.............................................

اإلدارة اUركزية - الضمان االجتماعي........................................

اإلدارة اUركزية - اUساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اUصالحاألدوات وتسيير اUصالح

اإلدارة اUركزية - تسديد النفقات..............................................

اإلدارة اUركزية -  األدوات واألثاث............................................

اإلدارة اUركزية - اللوازم.........................................................

اإلدارة اUركزية - التكاليف اUلحقة...........................................

اإلدارة اUركزية - األلبسة ........................................................

اإلدارة اUـركــزيـة - الــلـوازم  الــتـقــنـيـة والــتـربــويـة وعــتـاد  الــشـبــيـبـة
والرياضة...........................................................................

اإلدارة اUركزية - العتاد ولوازم اإلعالم اآللي...............................

..................................gتعاونUركزية - تسديد نفقات اUاإلدارة ا

اإلدارة اUركزية - حظيرة السيارات..........................................

اإلدارة اUركزية - اإليجار.........................................................

اإلدارة اUـــركــزيـــة - الــنـــفـــقــات الـــقــضـــائــيـــة - نــفـــقـــــات اخلـــبـــــــــرة -
التعويضات اUترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع

185.000

9.000.000

9.185.000

8.240.000

20.000

204.862.000

23.273.000

236.395.000

38.372.000

3.500.000

6.000.000

36.403.000

563.000

115.000.000

6.600.000

48.000.000

3.076.000

1.277.000

10.000

258.801.000
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)

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

01 - 35

01 - 36

02 - 36

03 - 36

04 - 36

05 - 36

06 - 36

07 - 36

21 - 36

41 - 36

01 - 37

05 - 37

06 - 37

21 - 37

22 - 37

01 - 43

02 - 43

03 - 43

05 - 43

06 - 43

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اUركزية - صيانة اUباني................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة والشبيبة.........
إعانة للثانوية الرياضية الوطنية بدرارية.................................
إعانة للمركز الوطني لطب الرياضة..........................................
إعانة للمخبر الوطني لكشف تعاطي اUنشطات ومكافحتها..........
إعانات Uراكز التجمع وحتضير اUواهب والنخبة الرياضية..........
إعانات للمدارس الرياضية الوطنية واجلهوية اUتخصصة............
إعانة للمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها....................
إعانات لدواوين مؤسسات الشباب في الواليات..........................
إعانات لدواوين اUركبات اUتعددة الرياضات في الواليات............
مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اUركزية - اUؤتمرات واUلتقيات......................................
اإلدارة اUركزية - االتصال واإلنتاج التعليمي في قطاع الشبيبة...
اإلدارة اUركزية - االحتفاالت اخمللدة لألعياد الوطنية....................
اإلدارة اUركزية - اUقابالت الوطنية للشبيبة والرياضة................
اإلدارة اUركزية - اUقابالت الدولية للشبيبة والرياضة.................

مجموع  القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اUركزيــة - نـفـقـــات تكوين اUستخدمg وحتسg مستواهم
اإلدارة اUركزية - اUساهمة في اجلمعيات الرياضية.....................
اإلدارة اUركزية - اUساهمة في اUرصد الوطني للرياضات.............
اإلدارة اUركزية - تشجيع جمعيات الشباب................................
اإلدارة اUـركـزيـة - اUــسـاهـمــة في صـنـدوق الــدعم الـعـمــومي لـلـنـوادي
احملترفة لكرة القدم..............................................................

مجموع القسم الثالث

8.336.000

8.336.000

657.219.000

498.174.000

19.008.000

للبيان
126.611.000

195.411.000

367.135.000

3.451.022.000

2.257.200.000

7.571.780.000

9.000.000

90.160.000

152.000.000

130.000.000

169.600.000

550.760.000

9.553.350.000

54.800.000

2.595.314.000

2.000.000

155.000.000

2.480.000.000

5.287.114.000
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)

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

01 - 44

02 - 44

03 - 44

04 - 44

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

11 - 33

13 - 33

14 - 33

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

اإلدارة اUركزية - اUـساهمة في الوكالة الوطنية لتسلية الشباب ..

اإلدارة اUركزية - اUساهمة في ديوان اUركب األوUبي...................
اإلدارة اUـركزيـة - اUـساهـمـة في اUـركز الـوطـني للـريـاضة والـتـرفيه
لتكجدة..............................................................................
اإلدارة اUركزية - اUساهمة في الصندوق الوطني لترقية مبادرات
الشبيبة واUمارسات الرياضية.............................................

مجموع  القسم الرابع

مجموع  العنوان الرابع

مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اUصالح الالمركزية التابعة للدولةاUصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اUصالحوسائل اUصالح
القسم األولالقسم األول

اUوظفون - مرتبات العملاUوظفون - مرتبات العمل

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط......

اUصالح الالمـركزية التابعة للدولة - التعويضات واUنح اخملتلفة ...
SــتـعــاقـدونUـســتـخــدمـون اUــصـالـح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـدولــة - اUا
الرواتبS منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اUوظفون - اUعاشات واUنحاUوظفون - اUعاشات واUنح

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل .............
اUــصـالـح الالمــركـزيــة الــتــابـعــة لــلــدولــة - مـــعــاش اخلــدمــة واألضــرار
اجلسدية..............................................................................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اUوظفون - التكاليف االجتماعيةاUوظفون - التكاليف االجتماعية

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - اUنح العائلية.......................

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي...............
اUـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة الــتـــابـــعـــة لــلـــدولـــة - اUـــســاهـــمـــة في اخلـــدمــات
االجتماعية.........................................................................

مجموع القسم الثالث

242.014.000

270.000.000

48.450.000

1.095.000.000

1.655.464.000

6.942.578.000

16.495.928.000

6.747.493.000

5.518.506.000

1.171.324.000

13.437.323.000

997.000

24.015.000

25.012.000

310.000.000

3.066.500.000

422.272.000

3.798.772.000
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)

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

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

16 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

11 - 43

13 - 43

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اUصالحاألدوات وتسيير اUصالح

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات....................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث ..................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم...............................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف اUلحقة.................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة...............................
اUـصـالح الالمركـزيـة الـتابـعـة لـلدولـة  - األدوات الـتقـنـيـة والتـربـوية
للرياضة والشبيبة...............................................................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - اإليجار...............................
اUصـالح الالمـركـزية الـتـابعـة لـلـدولة - الـنـفقـات الـقضـائـية - نـفـقات
اخلبرة - التعويضات اUترتبة على الدولة...............................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة اUباني......................

مجموع القسم اخلامس

مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعلعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اUــصــالح الالمـركــزيــة الـتــابـعــة  لـلــدولــة - الـتــشـجــيع واUــسـاهــمـة في
جــمــعـــيــات تــرقـــيــة الــشــبـــاب وإدمــاجــهـم وتــنــشــيـــطــهم وجـــمــعــيــات
اUمارسة البدنية والرياضية.................................................
اUــصــالـح الالمــركــزيـة الــتــابــعــة  لــلــدولــة - نــفــقــات الــتــكـويـن اخلــاصـة
بــتــرقــيــة الـشــبــاب وإدمــاجـهم وتــنــشــيــطـهم وبــاUــمــارسـة الــبــدنــيـة
والرياضية..........................................................................

مجموع  القسم الثالث

مجموع  العنوان الرابع

مجموع  الفرع اجلزئي الثاني

مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشباب والرياضةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشباب والرياضة.................

70.686.000

20.000.000

22.687.000

72.807.000

7.000.000

156.000.000

8.640.000

4.660.000

480.000

362.960.000

40.517.000

40.517.000

17.664.584.000

174.489.000

17.000.000

191.489.000

191.489.000

17.856.073.000

34.352.001.000

34.352.001.000
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفـيـذي  تـنـفـيـذي رقم رقم 13 -  - 73  م مـؤرؤرّخ في خ في 11  رب  ربـيع األوليع األول
عــــام ام 1434 اU اUــــوافق وافق 23  ي يــــنــــــايايــــــر سر ســــــنــــة ة S2013  يـــتـــضــمنيـــتـــضــمن
تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة لـــوزيـــر الـــصـــنـــاعــةتـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة لـــوزيـــر الـــصـــنـــاعــة
واUــــؤســــســــات الــــصــــغــــيــــرة واUــــتــــوســــطــــة وتــــرقــــيـــةواUــــؤســــســــات الــــصــــغــــيــــرة واUــــتــــوســــطــــة وتــــرقــــيـــة
االسـتثمار مـن مــيــزانية الـتسييـر ^ـوجـب قانوناالسـتثمار مـن مــيــزانية الـتسييـر ^ـوجـب قانون

اUالية لسنة اUالية لسنة 2013.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Sإنّ الوزير األول
SاليةUبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورS ال سيمـا اUادتان 85-3 و125
S(الفقرة 2 ) منه

- و^قتضى القانون رقم 84-17 اUؤرخ في 8 شوال
gـتـعـلق بـقـوانـUـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واUعـام 1404 ا

SتممUعدل واUا SاليةUا
- و^ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 12 اUــؤرّخ في 12
صـفر عام 1434 اUوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واUـتضمّن

S2013 اليّة لسنةUقانون ا
Sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول اUلحقاجلدول اUلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير الصناعة واUؤسسات الصغيرة واUتوسطة وترقية االستثمار لسنة  اخملصصة لوزير الصناعة واUؤسسات الصغيرة واUتوسطة وترقية االستثمار لسنة 2013

من ميزانية التسيير واUوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واUوزعة بالترتيب في كل باب

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اUـادة األولى :  اUـادة األولى :  تـــوزع االعــتـمـــادات اUــقــدر مــبــلــغــهـا
بــــأربــــعــــة مـــاليــــيــــر ومــائــة وتــســعــة وأربــعــg مــلــيــونـا
وخــمـســمــائــة ألـف ديــنـار (4.149.500.000 دج) واخملــصــصـة
لــوزيـــر الــصـــنــاعــة واUـــؤســســات الـــصــغـــيــرة واUــتـــوســطــة
وترقـية االستثـمار من ميـزانية التـسييـر ^وجب قانون

اUالية لسنة S2013 طبقا للجدول اUلحق بهذا اUرسوم.

اUــادة  اUــادة  2 :  : يــكـــلف وزيـــر اUـــالــيــــة ووزيــر الـــصــنـــاعــة
Sـتـوسـطـة وتـرقـيـة االسـتـثـمـارUـؤسـسـات الـصـغـيــرة واUوا
كل فـيـما يـخـصهS بتـنـفيـــذ هــذا اUرســوم الـذي ينـشر في
اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة  لـلـجـمـهـوريّـة اجلـزائـريّـة الـدyّـقـراطـيّة

الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائر في 11 ربيع األول عام 1434 اUوافق
23  يناير سنة 2013.

عبد اUالك ساللعبد اUالك سالل

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

02 - 32

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اUصالح اUركزيةاUصالح اUركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اUصالحوسائل اUصالح
القسم األولالقسم األول

اUوظفون - مرتبات العملاUوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اUركزية ـ الراتب الرئيسي للنشاط..............................
اإلدارة اUركزية - التعويضات واUنح اخملتلفة............................
اإلدارة اUـركـزيـة - اUـســتـخـدمـون اUـتــعـاقـدونS الـرواتبS مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اUوظفون - اUعاشات واUنحاUوظفون - اUعاشات واUنح

اإلدارة اUركزية ـ ريوع حوادث العمل.......................................
اإلدارة اUركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية....................
مجموع القسم الثاني

341.401.000

375.000.000

52.992.000

769.393.000

25.000

3.500.000

3.525.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)

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

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 36

02 - 36

03 - 36

09 - 36

01 - 37

02 - 37

03 - 37

القسم الثالثالقسم الثالث
اUوظفون - التكاليف االجتماعيةاUوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اUركزية - اUنح  العائلية................................................

اإلدارة اUركزية - اUنح االختيارية.............................................
اإلدارة اUركزية - الضمان االجتماعي........................................
اإلدارة اUركزية - اUساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اUصالحاألدوات وتسيير اUصالح

اإلدارة اUركزية -  تسديد النفقات.............................................
اإلدارة اUركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اUركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اUركزية - التكاليف اUلحقة............................................
اإلدارة اUركزية - األلبسة.........................................................
اإلدارة اUركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اUركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اUــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اUترتبة على الدولة ...........................................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اUركزية - صيانة اUباني................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للوكالة الوطنية لترقية االستثمار....................................
إعانات Uراكز التسهيل للمؤسسات الصغيرة واUتوسطة .............
إعانة للوكالة الوطنية لتطوير اUؤسسات الصغيرة واUتوسطة.....
إعانة للديوان الوطني للقياسة القانونية...................................
مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اUركزية - اUؤتمرات واUلتقيات......................................
اإلدارة اUــــركــــزيــــة - إعــــانـــــة Uــــصــــاريف تـــــســــيــــيــــر اجملــــلـس الــــوطــــني
االستشاري لترقية اUؤسسات الصغيرة واUتوسطة.................
اإلدارة اUركزية - النفقات اUتعلقة باجلائزة اجلزائرية للجودة.......

7.425.000

159.000

179.100.000

12.470.000

199.154.000

92.070.000

3.550.000

13.500.000

56.430.000

900.000

8.000.000

1.000.000

25.000

175.475.000

19.453.000

19.453.000

588.142.000

212.850.000

99.000.000

308.034.000

1.208.026.000

20.700.000

12.600.000

3.000.000
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)

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

04 - 37

05 - 37

01 - 43

01 - 44

03 - 44

05 - 44

06 - 44

07 - 44

08 - 44

09 - 44

11 - 31

12 - 31

13 - 31

اإلدارة اUركـزية - مـصاريف مـرتبـطة بـتنـفيـذ مذكـرات التـفاهم في
إطار التعاون الدولي في ميدان اUؤسسات الصغيرة واUتوسطة..
اإلدارة اUــركـزيــة - الـنــفـقــات اUـتــعـلــقـة بــاجلـائــزة الـوطــنـيــة لالبـتــكـار
لفائدة اUؤسسات الصغيرة واUتوسطة...................................
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اUركزيـة  -  اUنح - تـعويـضات الـتدريب - الـرواتب اUسـبقة
- نفقات التكوين.................................................................

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

النشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالتالنشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالت
اUساهمة في اجلمعيات ذات اUنفعة العامة..................................
اUساهمة في اUعهد اجلزائري للتقييس.......................................
اUساهمة في اUعهد الوطني اجلزائري للملكية الصناعية...............
اUساهمة في الهيئة اجلزائرية لالعتماد......................................
اUساهمة في الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري.............
اUــســـاهــمــة في تــطــبــيـق اتــفــاقــيــة الــتـــعــاون بــg اجلــزائــر واجملــمــوعــة
األوروبـية تتضمن بـرنامج دعم اUؤسسـات والصناعـات الصغيرة
واUتوسطة والتحكم في تكنولوجيات اإلعالم واالتصال.............
اUساهمة في مشاتل اUؤسسات.................................................
مجموع  القسم الرابع
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة اUصالح الالمركزية التابعة للدولة 

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اUصالحوسائل اUصالح
القسم األولالقسم األول

اUوظفون - مرتبات العملاUوظفون - مرتبات العمل
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة ـ الراتب الرئيسي للنشاط.......
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة  - التعويضات واUنح اخملتلفة....
SــتـعــاقـدونUـســتـخــدمـون اUــصـالـح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـدولــة - اUا
الرواتبS منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.
مجموع القسم األول

6.030.000

4.500.000

46.830.000

2.421.856.000

12.000.000

12.000.000

15.000.000

71.250.000

5.000.000

20.000.000

12.000.000

35.000.000

61.750.000

220.000.000

232.000.000

2.653.856.000

581.000.000

395.000.000

155.623.000

1.131.623.000
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)

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

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

القسم الثالثالقسم الثالث
اUوظفون - التكاليف االجتماعيةاUوظفون - التكاليف االجتماعية

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - اUنح  العائلية......................

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة  - اUنح االختيارية..................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة  - الضمان االجتماعي.............
اUــصـــالح الالمـــركــزيـــة الــتـــابــعـــة لــلـــدولــة  - اUـــســاهـــمــة في اخلـــدمــات
االجتماعية ........................................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اUصالحاألدوات وتسيير اUصالح

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة  -  تسديد النفقات..................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث...................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة  - اللوازم..............................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة  - التكاليف اUلحقة.................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة  - األلبسة..............................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة  - حظيرة السيارات................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة  - اإليجار..............................
اUصـالح الالمـركزيـة التـابعـة للـدولة  - الـنفـقات الـقضـائيـة - نفـقات
اخلبرة - التعويضات اUترتبة على الدولة ..............................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة اUباني......................

مجموع  القسم اخلامس

مجموع  العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

مجموع  الفرع األول

مـجـمـوع االعـتـمــادات الـمـخـصـصـة لـوزيـــر الصناعة واUؤسساتمـجـمـوع االعـتـمــادات الـمـخـصـصـة لـوزيـــر الصناعة واUؤسسات
الصغيرة واUتوسطة وترقية االستثمارالصغيرة واUتوسطة وترقية االستثمار..................................

5.600.000

480.000

244.000.000

12.500.000

262.580.000

30.284.000

3.458.000

16.500.000

29.700.000

1.500.000

7.600.000

2.055.000

344.000

91.441.000

10.000.000

10.000.000

1.495.644.000

1.495.644.000

4.149.500.000

4.149.500.000
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفـيـذي  تـنـفـيـذي رقم رقم 13 -  - 74  م مـؤرؤرّخ في خ في 11  رب  ربـيع األوليع األول
عــــام ام 1434 اU اUــــوافق وافق 23  ي يــــنــــــايايــــــر سر ســــــنــــة ة S S2013 يـــتـــضــمنيـــتـــضــمن
تــــوزيـع االعــــتــــمــــادات اخملـــــصــــصــــة لــــوزيـــــر الــــبــــريــــدتــــوزيـع االعــــتــــمــــادات اخملـــــصــــصــــة لــــوزيـــــر الــــبــــريــــد
وتــكـــنــولــوجــيــات اإلعالم واالتــصــال مـن مـــيــــزانــيــةوتــكـــنــولــوجــيــات اإلعالم واالتــصــال مـن مـــيــــزانــيــة

التسيير ^ـوجـب قانون اUالية لسنة التسيير ^ـوجـب قانون اUالية لسنة 2013.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Sإنّ الوزير األول
SاليةUبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورS ال سيمـا اUادتان 85-3 و125
S(الفقرة 2 ) منه

- و^قتضى القانون رقم 84-17 اUؤرخ في 8 شوال
gـتـعـلق بـقـوانـUـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واUعـام 1404 ا

SتممUعدل واUا SاليةUا
- و^ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 12 اUــؤرّخ في 12
صـفر عام 1434 اUوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واUـتضمّن

S2013 اليّة لسنةUقانون ا
Sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول اUلحقاجلدول اUلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال لسنة  اخملصصة لوزير البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال لسنة 2013

من ميزانية التسيير واUوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واUوزعة بالترتيب في كل باب

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اUـادة األولى :  اUـادة األولى :  تـــوزع االعــتـمـــادات اUــقــدر مــبــلــغــهـا
بــثالثـــة ماليــيــر وثالثــمـــائــة وثــمــانــيــة مـاليــg وثالثــمــائــة
وأربــــــــعـــــــة وثــــــــمــــــــانـــــــg ألـف ديــــــــنـــــــار (3.308.384.000 دج)
واخملــــصــــصــــة لــــوزيــــر الـــبــــريــــد وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــات اإلعالم
واالتـصـال من مــيـزانـيـة الـتـسـيـيــر ^ـوجب قـانـون اUـالـيـة

لسنة S2013 طبقا للجدول اUلحق بهذا اUرسوم.

اUــــادة  اUــــادة  2 :  : يــــكـــلـف وزيــــر اUــــالــــيـــــة ووزيـــر الــــبــــريـــد
Sكل فـــيــمـــا يـــخــصــه Sوتــكـــنـــولــوجـــيــات اإلعـالم واالتــصـــال
بــــتـــنــــفــــيـــــذ هـــــــذا اUـــرســـــوم الـــذي يــــنـــــشــــر في اجلــــريـــدة

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدyّقراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائر في 11 ربيع األول عام 1434 اUوافق
23  يناير سنة 2013.

عبد اUالك ساللعبد اUالك سالل

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

02 - 32

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اUصالح اUركزيةاUصالح اUركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اUصالحوسائل اUصالح
القسم األولالقسم األول

اUوظفون - مرتبات العملاUوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اUركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اUركزية - التعويضات واUنح اخملتلفة............................
اإلدارة اUـركـزيـة - اUـســتـخـدمـون اUـتــعـاقـدونS الـرواتبS مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اUوظفون - اUعاشات واUنحاUوظفون - اUعاشات واUنح

اإلدارة اUركزية - ريوع حوادث العمل.....................................
اإلدارة اUركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية ...................
مجموع القسم الثاني

179.000.000

223.800.000

46.500.000

449.300.000

400.000

640.000

1.040.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)

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

01 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 36

02 - 36

01 - 37

القسم  الثالثالقسم  الثالث
اUوظفون - التكاليف االجتماعيةاUوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اUركزية - اUنح  العائلية................................................

اإلدارة اUركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اUركزية - اUساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اUصالحاألدوات وتسيير اUصالح

اإلدارة اUركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اUركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اUركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اUركزية - التكاليف اUلحقة............................................
اإلدارة اUركزية - األلبسة.........................................................
اإلدارة اUركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اUركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اUــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات  اUترتبة على الدولة...........................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اUركزية - صيانة اUباني................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة لـلمعـهد الوطـني لالتصـاالت وتكنـولوجيـات اإلعالم واالتصال-
وهران................................................................................
 إعــانـة لـلـمـعــهـد الـوطـني لـلــبـريـد وتـكـنـولــوجـيـات اإلعالم واالتـصـال-
اجلزائر...............................................................................

مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اUركزية - اUؤتمرات واUلتقيات......................................
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

1.641.000

100.860.000

8.239.000

110.740.000

34.060.000

4.080.000

7.875.000

32.080.000

220.000

3.920.000

800.000

50.000

83.085.000

16.422.000

16.422.000

247.500.000

89.100.000

336.600.000

5.000.000

5.000.000

1.002.187.000
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)

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

01 - 43

01 - 44

02 - 44

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة  اUــركزية - اUنح - تعويضات التدريب - الرواتب اUسبقة
- نفقات التكوين.................................................................

مجموع القسم الثالث

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

مــســاهــمــة في مــركـــز الــدراســات والــبــحث في اUــواصالت الــســلــكــيــة
والالسلكية..........................................................................
مساهمة في الوكالة الفضائية اجلزائرية....................................
مجموع  القسم الرابع
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اUصالح الالمركزية التابعة للدولةاUصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اUصالحوسائل اUصالح
القسم األولالقسم األول

اUوظفون - مرتبات العملاUوظفون - مرتبات العمل

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط......
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واUنح اخملتلفة.....
SــتـعــاقـدونUـســتـخــدمـون اUــصـالـح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـدولــة - اUا
الرواتبS منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اUوظفون - اUعاشات واUنحاUوظفون - اUعاشات واUنح

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل..............
اUـــصــالح الالمـــركــزيــة الــتــابــعــة لــلــدولــة - مــعــاش اخلــدمــة واألضـرار
اجلسدية .............................................................................

مجموع القسم الثاني

2.000.000

2.000.000

1.000.000

846.000.000

847.000.000

849.000.000

1.851.187.000

450.000.000

480.000.000

120.000.000

1.050.000.000

500.000

36.650.000

37.150.000
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)

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

11 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

القسم الثالثالقسم الثالث
اUوظفون - التكاليف االجتماعيةاUوظفون - التكاليف االجتماعية

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - اUنح العائلية.......................

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي...............
اUـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة الــتـــابـــعـــة لــلـــدولـــة - اUـــســاهـــمـــة في اخلـــدمــات
االجتماعية..........................................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اUصالحاألدوات وتسيير اUصالح

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات....................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث...................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم...............................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف اUلحقة..................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة...............................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات................
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - اإليجار...............................
اUصـالح الالمـركـزية الـتـابعـة لـلـدولة - الـنـفقـات الـقضـائـية - نـفـقات
اخلبرة - التعويضات اUترتبة على الدولة...............................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة اUباني......................

مجموع  القسم اخلامس

مجموع  العنوان الثالث

مجموع  الفرع اجلزئي الثاني

مجموع الفرع األول

مجـمـوع االعـتمادات اخملصصة لوزير البريد وتكنولوجيات اإلعالممجـمـوع االعـتمادات اخملصصة لوزير البريد وتكنولوجيات اإلعالم
واالتصالواالتصال........................................................................

15.100.000

241.663.000

28.955.000

285.718.000

14.300.000

3.750.000

7.875.000

29.700.000

1.400.000

10.080.000

1.000.000

480.000

68.585.000

15.744.000

15.744.000

1.457.197.000

1.457.197.000

3.308.384.000

3.308.384.000
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفـيـذي  تـنـفـيـذي رقم رقم 13 -  - 75  م مـؤرؤرّخ في خ في 11  رب  ربـيع األوليع األول
1434 اU اUــــوافق وافق 23 ي يــــــنــــــايايــــــر سر ســــــنــــــة ة S S2013 يـــتـــضـــمنيـــتـــضـــمن عــــام ام 
توزيع االعتمادات اخملـصصة لوزير الصيد البحريتوزيع االعتمادات اخملـصصة لوزير الصيد البحري
واUوارد الصيديـة مـن مـيــزانية الـتسيير ^ـوجـبواUوارد الصيديـة مـن مـيــزانية الـتسيير ^ـوجـب

قانون اUالية لسنة قانون اUالية لسنة 2013.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Sإنّ الوزير األول
SاليةUبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورS ال سيمـا اUادتان 85-3 و125
S(الفقرة 2 ) منه

- و^قتضى القانون رقم 84-17 اUؤرخ في 8 شوال
gـتـعـلق بـقـوانـUـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واUعـام 1404 ا

SتممUعدل واUا SاليةUا
- و^ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 12 اUــؤرّخ في 12
صـفر عام 1434 اUوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واUـتضمّن

S2013 اليّة لسنةUقانون ا
Sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول اUلحقاجلدول اUلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير الصيد البحري واUوارد الصيدية لسنة  اخملصصة لوزير الصيد البحري واUوارد الصيدية لسنة 2013

من ميزانية التسيير واUوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واUوزعة بالترتيب في كل باب

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

ااUـادة األولى :  ااUـادة األولى :  تــوزع االعـتـمـــادات اUـقــدر مـبــلــغـهـا
gمــلـيـونــا وتـســعـمـائــة واثـنـ gوثالثـ gــلـيــارين ومـائـتــ^
وعـــــشــــريـن ألف ديـــــنــــار (2.230.922.000 دج) واخملــــصـــــصــــة
لـوزيــر الـصـيـد الـبـحـري واUـوارد الـصـيـديـة من مـيـزانـيـة
التسيير ^وجب قانون اUالية لسنة S2013 طبقا للجدول

اUلحق بهذا اUرسوم.

اUــــادة اUــــادة 2 :  : يــــكــــلف وزيــــــر اUــــالــــيـــــة ووزيــــر الــــصــــيــــد
الـبـحـري واUوارد الـصـيـديـةS كل فـيـمـا يـخـصــهS بـتـنـفـيــذ
هــــــذا اUــــرســــوم الــــذي يـــنـــــشــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســــمـــيّـــة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدyّقراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائر في 11 ربيع األول عام 1434 اUوافق
23  يناير سنة 2013.

عبد اUالك ساللعبد اUالك سالل

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

02 - 32

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اUصالح اUركزيةاUصالح اUركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اUصالحوسائل اUصالح
القسم األولالقسم األول

اUوظفون - مرتبات العملاUوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اUركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اUركزية - التعويضات واUنح اخملتلفة............................
اإلدارة اUـركـزيـة - اUـســتـخـدمـون اUـتــعـاقـدونS الـرواتبS مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اUوظفون - اUعاشات واUنحاUوظفون - اUعاشات واUنح

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

142.303.000

137.150.000

21.546.000

300.999.000

353.000

353.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)

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

01 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

05 - 36

06 - 36

07 - 36

08 - 36

01 - 37

القسم الثالثالقسم الثالث
اUوظفون - التكاليف االجتماعيةاUوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اUركزية - اUنح العائلية.................................................

اإلدارة اUركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اUركزية - اUساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اUصالحاألدوات وتسيير اUصالح

اإلدارة اUركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اUركزية -  األدوات واألثاث............................................
اإلدارة اUركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اUركزية - التكاليف اUلحقة............................................
اإلدارة اUركزية - األلبسة ........................................................
اإلدارة اUركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اUركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اUــــركــــزيــــة -  الــــنــــفــــقــــات الــــقــــضــــائــــيــــة - نــــفــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اUترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اUركزية - صيانة اUباني................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانات Uدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية اUائيات...
إعانة للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية اUائيات........
إعــانــة لــلــمــعــهــد الــتــكــنــولــوجـي لــلــصــيــد الــبــحــري وتــربــيــة اUــائــيـات
بوهران..............................................................................
إعــانــة لــلــمــعــهــد الــتــكــنــولــوجـي لــلــصــيــد الــبــحــري وتــربــيــة اUــائــيـات
بالقل.................................................................................
مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اUركزية - اUؤتمرات واUلتقيات.....................................
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

1.654.000

69.512.000

4.020.000

75.186.000

21.923.000

3.435.000

5.909.000

14.079.000

200.000

2.000.000

624.000

10.000

48.180.000

4.730.000

4.730.000

134.692.000

113.433.000

61.026.000

55.765.000

364.916.000

1.800.000

1.800.000

796.164.000



2 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 18010
13 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013 م

اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)

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

01 - 43

01 - 44

02 - 44

03 - 44

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اUـركزيـة - اUنح - تـعويـضـات التـدريب - الرواتــب اUـسبـقة
- نفقات التكوين.................................................................

مجموع القسم الثالث

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

اإلدارة اUركزية - اإلعالم واإلرشاد.............................................
اUــــســــاهــــمــــة في الــــغــــرفــــة الــــوطــــنــــيــــة لـــلــــصــــيــــد الــــبــــحــــري وتــــربــــيـــة
اUائيات..............................................................................
اUـساهـمة في اUـركز الـوطني لـلبـحث والتـنمـية فـي الصـيد الـبحري
وتربية اUائيات...................................................................

مجموع القسم الرابع
مجموع  العنوان الرابع
مجموع  الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اUصالح الالمركزية التابعة للدولةاUصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اUصالحوسائل اUصالح
القسم األولالقسم األول

اUوظفون - مرتبات العملاUوظفون - مرتبات العمل

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة  - الراتب الرئيسي للنشاط.....
اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واUنح اخملتلفة.....
SــتـعــاقـدونUـســتـخــدمـون اUــصـالـح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـدولــة - اUا
الرواتبS منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اUوظفون - اUعاشات واUنحاUوظفون - اUعاشات واUنح

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

5.300.000

5.300.000

1.500.000

66.500.000

515.481.000

583.481.000

588.781.000

1.384.945.000

237.739.000

310.000.000

107.615.000

655.354.000

10.000

10.000
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اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)

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

11 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

القسم الثالثالقسم الثالث
اUوظفون - التكاليف االجتماعيةاUوظفون - التكاليف االجتماعية

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - اUنح العائلية.......................

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة -  الضمان االجتماعي..............

اUــصـــالح الالمـــركــزيـــة الــتـــابــعـــة لــلـــدولــة -  اUـــســاهـــمــة في اخلـــدمــات
االجتماعية .........................................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اUصالحاألدوات وتسيير اUصالح

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديدالنفقات.....................

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث...................

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم...............................

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف اUلحقة..................

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة...............................

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات................

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - اإليجار...............................

اUصـالح الالمـركـزية الـتـابعـة لـلـدولة - الـنـفقـات الـقضـائـية - نـفـقات
اخلبرة - التعويضات اUترتبة على الدولة...............................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اUصالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة اUباني......................

مجموع  القسم اخلامس

مجموع  العنوان الثالث

مجموع  الفرع اجلزئي الثاني

مجموع الفرع األول

مـجـمـوع االعـتـمـادات اUـخـصـصـة لوزير الصيد  البحري واUواردمـجـمـوع االعـتـمـادات اUـخـصـصـة لوزير الصيد  البحري واUوارد
الصـيديةالصـيدية.........................................................................

7.313.000

131.111.000

10.094.000

148.518.000

9.830.000

3.320.000

2.997.000

11.811.000

230.000

3.645.000

1.320.000

210.000

33.363.000

8.732.000

8.732.000

845.977.000

845.977.000

2.230.922.000

2.230.922.000
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفـيـذي  تـنـفـيـذي رقم رقم 13 -  - 76  م مـؤرؤرّخ في خ في 11  رب  ربـيع األوليع األول
عــــام ام 1434 اU اUــــوافق وافق 23  ي يــــنــــــايايــــــر سر ســــــنــــة ة S2013  يـــتـــضــمنيـــتـــضــمن
تـوزيع االعـتـمــادات اخملـصـصـة لــوزيـر االتـصـال  مـنتـوزيع االعـتـمــادات اخملـصـصـة لــوزيـر االتـصـال  مـن
مــيـــزانـيـة الـتـســيـيـر ^ــوجـب قـانـون اUـالـيـة لـسـنـةمــيـــزانـيـة الـتـســيـيـر ^ــوجـب قـانـون اUـالـيـة لـسـنـة

.2013

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Sإنّ الوزير األول

SاليةUبناء على تقرير وزير ا -
- وبـناء على الـدستـورS ال سيمـا اUادتان 85-3 و125

S(الفقرة 2 ) منه
- و^قتضى القانون رقم 84-17 اUؤرخ في 8 شوال
gـتـعـلق بـقـوانـUـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واUعـام 1404 ا

SتممUعدل واUا SاليةUا
- و^ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 12 اUــؤرّخ في 12
صـفر عام 1434 اUوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واUـتضمّن

S2013 اليّة لسنةUقانون ا
Sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول اUلحقاجلدول اUلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير االتصال لسنة  اخملصصة لوزير االتصال لسنة 2013

من ميزانية التسيير واUوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واUوزعة بالترتيب في كل باب

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اUـادة  األولى :  اUـادة  األولى :  تــوزع االعـتـمـــادات اUـقــدر مـبــلــغـهـا
بـــأحـــد عــشـــر مـــلـــيـــارا وثـــمـــاªــائـــة وثـالثــة عـــشـــر مـــلـــيـــونــا
وســـــــــبـــــــعــــــــمــــــــائــــــــة وخـــــــمــــــــســــــــة وعــــــــشـــــــريـن ألـف ديــــــــنـــــــار
(11.813.725.000 دج) واخملـــــصـــــصــــــة لـــــوزيـــــراالتــــــصـــــال من
S2013 ـالــيــة لـســنـةUمــيـزانــيــة الـتــســيـيــر ^ـوجـب قـانــون ا

طبقا للجدول اUلحق بهذا اUرسوم.

اUـادة  اUـادة  2 :  : يـكـلف وزيــر اUـالـيــة ووزيـر االتـصالS كل
فيـمـا يـخـصــهS بـتنـفـيـــذ هــــذا اUرســوم الـذي يـنـــشر في
اجلـريـدة الــرّسـمـيّـة لـلـجـمـهـوريّــة اجلـزائـريّـة الـدyّـقـراطـيّـة

الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائر في 11 ربيع األول عام 1434 اUوافق
23  يناير سنة 2013.

عبد اUالك ساللعبد اUالك سالل

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

02 - 32

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اUصالح اUركزيةاUصالح اUركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اUصالحوسائل اUصالح
القسم األولالقسم األول

اUوظفون - مرتبات العملاUوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اUركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اUركزية - التعويضات واUنح اخملتلفة............................
اإلدارة اUـركـزيـة - اUـســتـخـدمـون اUـتــعـاقـدونS الـرواتبS مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اUوظفون - اUعاشات واUنحاUوظفون - اUعاشات واUنح

اإلدارة اUركزية - ريوع حوادث العمل.....................................
اإلدارة اUركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية....................
مجموع القسم الثاني

113.000.000

115.000.000

21.000.000

249.000.000

30.000

9.500.000

9.530.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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183

اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)

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

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 37

04 - 37

05 - 37

القسم الثالثالقسم الثالث
اUوظفون - التكاليف االجتماعيةاUوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اUركزية - اUنح العائلية.................................................

اإلدارة اUركزية - اUنح االختيارية.............................................
اإلدارة اUركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اUركزية - اUساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اUصالحاألدوات وتسيير اUصالح

اإلدارة اUركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اUركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اUركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اUركزية - التكاليف اUلحقة............................................
اإلدارة اUركزية - األلبسة.........................................................
اإلدارة اUركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اUركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اUــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اUترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اUركزية - صيانة اUباني................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اUركزية - اUؤتمرات واUلتقيات......................................
اإلدارة اUركزية - تنظيم التظاهرات السمعية البصرية...............
اإلدارة اUركزية - اقتناء وتوزيع الصحافة األجنبية....................
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

2.008.000

40.000

55.565.000

4.987.000

62.600.000

15.000.000

1.850.000

2.250.000

10.000.000

319.000

1.800.000

622.000

10.000

31.851.000

3.150.000

3.150.000

5.000.000

2.000.000

2.000.000

9.000.000

365.131.000



اجلدول اUلحق (تابع)اجلدول اUلحق (تابع)

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

01 - 43

01 - 44

02 - 44

03 - 44

07 - 44

08 - 44

09 - 44

11 - 44

20 - 44

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اUركزية - اUنح - تـعويضات التـدريب - الرواتب اUسبقة -
نفقات التكوين....................................................................

مجموع القسم الثالث

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

اإلدارة اUركزية - اUساهمة في اUؤسسة الوطنية للتلفزة.............
اإلدارة اUركـزيـة - اUسـاهـمة في اUـؤسـسة الـعـمومـية لـلـبث الـتلـفزي
اجلزائري ...........................................................................
اإلدارة اUركزية - اUساهمة في اUؤسسة الوطنية لإلذاعة..............
اإلدارة اUركزية - اUساهمة في وكالة األنباء اجلزائرية.................
اإلدارة اUــركـزيــة - اUـســاهـمــة في اUـركــز الـوطــني لـلــوثـائق والــنـشـر
واإلعالم..............................................................................
اإلدارة اUركزية - مساهـمة بعنوان تأجير جهاز لبث برامج التلفزة
عـن طـــريق الـــقـــمـــــر االصــــطـــنــــاعيS اشــــتـــــراك وحـــقـــوق الـــبث في
عربسات - 3 أ.....................................................................
اإلدارة اUركزية - اUساهمة في دار الصحافة...............................
اإلدارة اUركزية - اUساهمة في اUركز الدولي للصحافة................
مجموع  القسم الرابع
مجموع  العنوان الرابع
مجموع  الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير االتصالمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير االتصال...............................

1.400.000

1.400.000

4.619.635.000

2.022.555.000

3.435.104.000

590.100.000

32.300.000

643.000.000

9.500.000

95.000.000

11.447.194.000

11.448.594.000

11.813.725.000

11.813.725.000

11.813.725.000
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