
العدد العدد 10
السالسّنة الواحدة واخلمسوننة الواحدة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 23  ربيع الثاني  ربيع الثاني عام عام 1435 هـهـ
اIوافق اIوافق 23 فبراير سنة فبراير سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة 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
مــــرسرسـوم رئوم رئــــاسياسيّ رقم  رقم 14 -  - 32  م مـؤرؤرّخ في خ في 6  رب  ربــــيع اليع الــــثـانياني
عــــام ام 1435 اI اIــــوافق وافق 6  ف فــــبــــــرايرايــــر سر ســــــنــــة ة r2014 يr يــــــتــــــضــــمّن
تـوزيع االعتموزيع االعتمـادات اخملصادات اخملصّصة لصة لـرئاسة اجلرئاسة اجلـمهوريمهوريّة منة من
ميزانيميزانيّة التة التّسيير ~وجب قانون اIاليسيير ~وجب قانون اIالّية لسنة لسنة 2014.

ــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة
rاليّةIبناء على تقرير وزير ا -

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

- و~ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اIــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اIــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واIـــتـــعــلّق

rتمّمIعدّل واIا rاليّةIا Xبقوان
- و~ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 13 - 08 اIــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30  ديسمبر سنة 2013 واIتضمن

r2014 الية لسنةIقانون ا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIــاداIــادّة األولى :ة األولى : تـــوزّع االعـــتـــمـــادات اIـــقـــدّر مـــبـــلـــغـــهــا
بــــتــــســــعـــة مــاليــــيــــر وأربــــعــــمـــائــــة واثــــنــــX وعـــشـــرين
مـــــلـــــيــــــونـــــا وســـــبـــــعــــــمـــــائـــــة وثـالثـــــة وثالثــــــX ألف ديـــــنـــــار
(9.422.733.000 دج) واخملــصّــصــة لــرئــاســة اجلــمـهــوريّــة من
r2014 ـالــيّـة لــسـنـةIمـيــزانـيّــة الـتّــسـيــيـر ~ــوجب قــانــون ا
طبقا للجـدول الـملحق بـأصل هذا الــمرسـومr واIــقسّـمة

كـمـا يأتي :
- الفرع األو- الفرع األوّل :ل :

رئاسة اجلمهوريّة (األمانة العامّة) : 7.348.070.000 دج.
- الــفــرع الـثـ- الــفــرع الـثـّاني :اني : 

األمـانـــة الـعـامّـة لـلحـــكـومـة : ...1.937.576.000 دج.
- الفـــرع الثــــ- الفـــرع الثــــّالـث :الـث :

احملافظة السّامية لألمازيغيّة  : .....112.587.000 دج.
- الفـــرع الرابع :- الفـــرع الرابع :

احلرس اجلمهوري  : ....................24.500.000 دج.

اIـاداIـادّة ة 2 : : يـتـولّـى تـسـيـيـر االعـتــمـادات اIـبـيّـنـة في كلّ
من الفروع اIذكورة أعاله على التّوالي :

rالعامّ لرّئاسة اجلمهورية Xاألم -

rالعامّ للحكومة Xاألم rالوزير -

rاحملافظ السّامي لألمازيغيّة -

- قائد احلرس اجلمهوري.

اIـاداIـادّة ة 3 : : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهـوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بـــــاجلـــــــزائـــــر في 6 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435
اIوافق 6 فبراير سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم رئـاسي مــرسـوم رئـاسي رقم رقم 14 -  - 33  م مـؤرؤرّخ في خ في 6  رب  ربــــيع اليع الـثـانياني
عــــام ام 1435 اI اIــــوافق وافق 6  ف فــــبــــــرايرايــــر سر ســــــنــــة ة r2014 يـــتـــضــمنيـــتـــضــمن
االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة لــــوزيــــر الــــشـــؤوناخملــــصــــصــــة لــــوزيــــر الــــشـــؤون تــــوزيع االعــــتــــمـــاداتتــــوزيع 
اخلــارجــيــة من مــيــزانــيــة الــتــســيــيــر ~ــوجباخلــارجــيــة من مــيــزانــيــة الــتــســيــيــر ~ــوجب قــانــونقــانــون

اIالية لسنة اIالية لسنة 2014.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة
rاليةIبناء على تقرير وزير ا -

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

- و~قتضى القانون رقم 84-17 اIؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـIـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واIعـام 1404 ا

rتممIعدل واIا rاليةIا
- و~ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 13 - 08 اIــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30  ديسمبر سنة 2013 واIتضمن

r2014 الية لسنةIقانون ا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIــادة اIــادة األولى :  األولى :  تــوزع االعـــتــمـــادات اIــقـــدر مــبـــلــغـــهــا
بثالثX مليارا وستـمائة وسبعة عشر مـليونا وتسعمائة
وتــــســــعــــة آالف ديــــنـــار (30.617.909.000 دج)  واخملــــصــــصـــة
لوزيـر الشـؤون اخلـارجيـة من ميـزانيـة الـتسـييـر ~وجب
قـانــون اIــالــيـة لــســنـة r2014 طـبــقــا لـلــجــدول اIـلــحق بــهـذا

اIرسوم.
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اIـادة اIـادة 2 :  : يـكــلف وزيـر اIــالـيـة ووزيــر الـشــؤون اخلـارجـيــةr كل فـيــمـا يـخــصهr بـتــنـفـيــذ هـذا اIـرســوم الـذي يــنـشـر في
اجلريدة الرّسميّة  للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر باجلـزائر في 6 ربيع الثاني عام 1435 اIوافق 6 فبراير سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اجلدول اIلحقاجلدول اIلحق
االعتمادات اخملصصة لوزير الشؤون اخلارجية لسنة االعتمادات اخملصصة لوزير الشؤون اخلارجية لسنة 2014
من ميزانية التسيير واIوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واIوزعة 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
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األول القسم األول 

اIوظفون- مرتبات العملاIوظفون- مرتبات العمل
اإلدارة اIركزية - الراتب الرئيسي للنشاط................................
اإلدارة اIركزية - التعويضات واIنح اخملتلفة..............................
اإلدارة اIــركــزيــة - اIـســتــخــدمــون اIــتــعــاقــدونr الــرواتبr مــنح ذات
طابع  عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...........................
مجموع القسم األول

القسم الثاني القسم الثاني 
اIوظفون - اIعاشات واIنحاIوظفون - اIعاشات واIنح

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

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اIركزية - اIنح العائلية ................................................

اإلدارة اIركزية -  اIنح االختيارية ...........................................
اإلدارة اIركزية -  الضمان االجتماعي .......................................
اإلدارة اIركزية - اIساهمة في اخلدمات االجتماعية ....................
مجموع القسم الثالث

591.700.000

800.000.000

157.600.000

1.549.300.000

250.000

3.300.000

3.550.000

18.500.000

60.000

343.750.000

71.000.000

433.310.000
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اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (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 اIصالح األدوات وتسيير اIصالح 

اإلدارة اIركزية - تسديد النفقات  ............................................
اإلدارة اIركزية -  األدوات واألثاث ...........................................
اإلدارة اIركزية -  اللوازم .......................................................
اإلدارة اIركزية - التكاليف اIلحقة ..........................................
اإلدارة اIركزية - األلبسة ........................................................
اإلدارة اIركزية -  حظيرة السيارات ........................................
اإلدارة اIركزية -  اإليجار .......................................................
اإلدارة اIــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اIترتبة على الدولة ..........................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

اإلدارة اIركزية - صيانة اIباني ...............................................
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 اIركزية - اIؤتمرات الدولية ........................................
جلنة متابعة جلسات اجلالية اجلزائرية اIقيمة باخلارج..................

مجموع القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث

462.330.000

4.618.000

40.000.000

430.200.000

2.000.000

15.000.000

6.500.000

10.000

960.658.000

200.000.000

200.000.000

56.925.000

105.500.000

162.425.000

3.600.000

3.000.000

6.600.000

3.315.843.000
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اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (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

اIشاركة في الهيئات الدولية..................................................
التعاون الدولي......................................................................
العمل اIغاربي.......................................................................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالث القسم الثالث 
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

rــنـــح - تــعــويـــضــات الـــتــدريبIـــنح - تــكـــمــلـــة اIــركـــزيــة - اIاإلدارة ا
نفقـات  التكوين في اخلارج..................................................
مجموع القسم الثالث
مجموع  العنوان الرابع
مجموع  الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اIصالح اIوجودة في اخلارجاIصالح اIوجودة في اخلارج

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األول القسم األول 

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل
اIصالح اIوجودة في اخلارج - الراتب الرئيسي للنشاط .............
اIصالح اIوجودة في اخلارج - التعويضات  واIنح اخملتلفة ...........
rالرواتب rـتـعـاقـدونIـسـتـخـدمون اIـوجودة في اخلـارج - اIـصـالح اIا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............

مجموع القسم األول

القسم الثالث القسم الثالث 
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اIصالح اIوجودة في اخلارج - اIنح العائلية ..............................

اIصالح اIوجودة في اخلارج - الضمان االجتماعي.......................
مجموع القسم الثالث

3.000.000.000

4.930.296.000

5.500.000

7.935.796.000

351.820.000

351.820.000

8.287.616.000

11.603.459.000

884.500.000

6.072.500.000

5.002.000.000

11.959.000.000

35.400.000

1.102.700.000

1.138.100.000
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اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (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 اIصالح األدوات وتسيير اIصالح 

اIصالح اIوجودة في اخلارج - تسديد النفقات ...........................
اIصالح اIوجودة في اخلارج -  األدوات واألثاث ..........................
اIصالح اIوجودة في اخلارج - اللوازم .....................................

اIصالح اIوجودة في اخلارج - التكاليف اIلحقة .........................
اIصالح اIوجودة في اخلارج - األلبسة ......................................
اIصالح اIوجودة في اخلارج -  حظيرة السيارات .......................
اIصالح اIوجودة في اخلارج -  اإليجار ......................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

اIصالح اIوجودة في اخلارج - صيانة اIباني ..............................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفة النفقات اخملتلفة 

اIــصــالح اIــوجــودة في اخلــارج - الــعــمـل الــدبــلــومــاسي - اIــصــاريف
اخملتلفة .............................................................................
اIصالح اIوجودة في اخلارج - نفقات غير متوقعة .....................
مجموع القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم السادس القسم السادس 
النشاط االجتماعي - اIساعدة والتضامنالنشاط االجتماعي - اIساعدة والتضامن

اIـــصـــالح اIـــوجــــودة في اخلـــارج - نـــفــــقـــات مـــســـاعــــدة اIـــواطـــنـــX 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

305.000.000

300.000.000

605.000.000

18.894.450.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

19.014.450.000

30.617.909.000

30.617.909.000



9 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 23 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1435 هـ هـ
23 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2014 م

مـرسـوممـرسـوم تـنـفيـذي  تـنـفيـذي رقم رقم 14 -  - 34  م مـؤرؤرّخ في خ في 6  رب  ربـيع اليع الـثانيثاني
عــــام ام 1435 اI اIــــوافق وافق 6  ف فــــبــــــرايرايــــر سر ســــــنــــة ة r2014 يـــتـــضــمن يـــتـــضــمن
تــوزيـع االعــتــمــادات اخملـــصــــصــة لــلــوزيـــر األول مـنتــوزيـع االعــتــمــادات اخملـــصــــصــة لــلــوزيـــر األول مـن
مـيــزانـيـة التـسـيـيــر ~ــوجـب قـانون اIـاليـة لسـنةمـيــزانـيـة التـسـيـيــر ~ــوجـب قـانون اIـاليـة لسـنة

.2014

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rاليةIبناء على تقرير وزير ا -

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

- و~قتضى القانون رقم 84-17 اIؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـIـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واIعـام 1404 ا

rتممIعدل واIا rاليةIا

- و~ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 13 - 08 اIــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30  ديسمبر سنة 2013 واIتضمن

r2014 الية لسنةIقانون ا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIــادة األولى : اIــادة األولى : تـــوزع االعـــتـــمـــادات اIـــقـــدر مـــبـــلـــغـــهــا
~ــلــيـارين وسـبــعـمـائــة واثـني عـشــر مـلـيــونـا وخـمــسـمـائـة
وســـــبــــــعـــــة آالف ديـــــنـــــار (2.712.507.000 دج) واخملـــــصـــــصـــــة
للـوزيـر األول مــن مـيـزانـيـة الـتـسـيـيـر ~وجب قانون

اIالية لسنة r2014 طبقا للجدول اIلحق بهذا اIرسوم.

اIـادة اIـادة 2 :  : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بـــــاجلـــــــزائـــــر في 6 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435
اIوافق 6 فبراير سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

اجلدول اIلحقاجلدول اIلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة Iصالح الوزير األول لسنة  اخملصصة Iصالح الوزير األول لسنة 2014
من ميزانية التسيير واIوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واIوزعة بالترتيب في كل باب

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول

الوزير األولالوزير األول

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اIصالحوسائل اIصالح

القسم األول القسم األول 

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل

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

الوزير األول - التعويضات واIنح اخملتلفة...............................

الـــوزيــر األول - اIـــســتـــخــدمــون اIـــتــعـــاقــدونr الـــرواتبr مــنح ذات

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

مجموع القسم األول

187.400.000

317.593.000

95.125.000

600.118.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )



23 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1010
23 فبراير  سنة فبراير  سنة 2014 م

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (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

القسم الثاني القسم الثاني 
اIوظفون - اIعاشات واIنحاIوظفون - اIعاشات واIنح

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

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

الوزير األول - اIنح العائلية ...................................................

الوزير األول -  اIنح االختيارية ..............................................

الوزير األول -  الضمان االجتماعي ..........................................

الوزير األول - اIساهمة في اخلدمات االجتماعية .......................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اIصالح األدوات وتسيير اIصالح 

الوزير األول - تسديد النفقات ................................................

الوزير األول -  األدوات واألثاث ...............................................

الوزير األول -  اللوازم ...........................................................

الوزير األول - التكاليف اIلحقة ..............................................

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 اIــصــالح اIــشــتـركــة إلقــامــة الــدولـة
بنادي الصنوبر ..................................................................

الوزير األول -  حظيرة السيارات ...........................................

الوزير األول -  اإليجار ..........................................................

الوزيـر األول - الـنفـقـات القـضـائيـة - نـفقـات اخلـبرة - الـتـعويـضات
اIترتبة على الدولة ...........................................................

مجموع القسم الرابع

11.000.000

11.000.000

5.880.000

25.000

129.000.000

17.000.000

151.905.000

182.160.000

4.500.000

8.250.000

49.520.000

1.700.000

1.600.000

500.000

5.000.000

45.000.000

59.000.000

17.000

357.247.000



11 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 23 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1435 هـ هـ
23 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2014 م

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (تابع)

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

01 - 35

01 - 37

02 - 37

10 - 37

11 - 37

06 - 42

01 - 43

01 - 44

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

الوزير األول - صيانة اIباني ..................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفة النفقات اخملتلفة 

الوزير األول - نفقات مختلفة...................................................
الوزير األول - تنظيم اIؤتمرات واIلتقيات...............................
النفقات اIتعلقة باالتصال اIؤسساتي........................................
النفقات اIتعلقة بتسيير جلنة احلكم الراشد................................
مجموع القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثاني القسم الثاني 
النشاط الدوليالنشاط الدولي

مشاركة اجلزائر في اIعرض العاIي Iيالن 2015 (إيطاليا).............
مجموع القسم الثاني

القسم الثالث القسم الثالث 
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

الــوزيـر األول - اIـنح - تــعـويـضـات الــتـدريب - الـرواتب اIــسـبـقـة -
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

15.950.000

15.950.000

5.000.000

35.100.000

200.000.000

20.000.000

260.100.000

1.396.320.000

135.582.000

135.582.000

3.500.000

3.500.000

740.000.000

740.000.000

879.082.000

2.275.402.000

2.275.402.000



23 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1210
23 فبراير  سنة فبراير  سنة 2014 م

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (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

الفرع الثانيالفرع الثاني
الوزير اIكلف بإصالح اخلدمة العموميةالوزير اIكلف بإصالح اخلدمة العمومية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األول القسم األول 

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اIركزية - الراتب الرئيسي للنشاط................................
اإلدارة اIركزية - التعويضات واIنح اخملتلفة..............................
اإلدارة اIــركــزيــة - اIـســتــخــدمــون اIــتــعــاقــدونr الــرواتبr مــنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اIوظفون - اIعاشات واIنحاIوظفون - اIعاشات واIنح

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

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اIركزية - اIنح العائلية ................................................

اإلدارة اIركزية -  اIنح االختيارية ...........................................
اإلدارة اIركزية -  الضمان االجتماعي .......................................
اإلدارة اIركزية - اIساهمة في اخلدمات االجتماعية ....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اIصالح األدوات وتسيير اIصالح 

اإلدارة اIركزية - تسديد النفقات .............................................
اإلدارة اIركزية -  األدوات واألثاث ...........................................

126.000.000

125.000.000

33.500.000

284.500.000

5.000

200.000

205.000

1.500.000

15.000

62.750.000

6.243.000

70.508.000

17.820.000

1.750.000



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 23 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1435 هـ هـ
23 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2014 م

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (تابع)

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

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 37

02 - 37

01 - 43

اإلدارة اIركزية -  اللوازم .......................................................
اإلدارة اIركزية - التكاليف اIلحقة ...........................................
اإلدارة اIركزية - األلبسة ........................................................
اإلدارة اIركزية -  حظيرة السيارات .........................................
اإلدارة اIركزية -  اإليجار .......................................................
اإلدارة اIــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اIترتبة على الدولة ...........................................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس

أشغال الصيانة أشغال الصيانة 
اإلدارة اIركزية - صيانة اIباني ...............................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفة النفقات اخملتلفة 

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

اإلدارة اIركزية - اIؤتمرات واIلتقيات......................................
مجموع القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالث القسم الثالث 
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اIركزية - اIنح - تـعويضات التـدريب - الرواتب اIسبقة -
نفقات التكوين ...................................................................

مجموع القسم الثالث

مجموع العنوان الرابع

مجموع الفرع اجلزئي األول

مجموع الفرع الثاني

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

3.750.000

17.500.000

612.000

4.000.000

350.000

10.000

45.792.000

20.000.000

20.000.000

2.400.000

2.700.000

5.100.000

426.105.000

11.000.000

11.000.000

11.000.000

437.105.000

437.105.000

2.712.507.000
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفيـذي  تـنـفيـذي رقم رقم 14 -  - 35  م مـؤرؤرّخ في خ في 6  رب  ربـيع اليع الـثانيثاني
عــــام ام 1435 اI اIــــوافق وافق 6  ف فــــبــــــرايرايــــر سر ســــــنــــة ة r r2014 يـــتـــضــمنيـــتـــضــمن
تـوزيع االعـتمـادات اخملــصـصـة لـوزير الـدولـةr وزيرتـوزيع االعـتمـادات اخملــصـصـة لـوزير الـدولـةr وزير
الــــداخــــلــــيـــــة واجلــــمــــاعــــات احملــــلــــيــــة مــن مـــــيـــــزانــــيــــةالــــداخــــلــــيـــــة واجلــــمــــاعــــات احملــــلــــيــــة مــن مـــــيـــــزانــــيــــة

التسيـيـر ~ــوجـب قانون اIالية لسنة التسيـيـر ~ــوجـب قانون اIالية لسنة 2014.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةIبناء على تقرير وزير ا -

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

- و~قتضى القانون رقم 84-17 اIؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـIـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واIعـام 1404 ا

rتممIعدل واIا rاليةIا
- و~ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 13 - 08 اIــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30  ديسمبر سنة 2013 واIتضمن

r2014 الية لسنةIقانون ا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIــادة األولى : اIــادة األولى : تـــوزع االعـــتـــمـــادات اIـــقـــدر مـــبـــلـــغـــهــا
بـــخـــمـــســـمــائــة وأربــعــX مـــلــيــارا وســبــعــمــائــة وثــمــانــيــة
ماليـــــــX وســــــتــــــمــــــائـــــــة وواحــــــد وخــــــمــــــســــــX ألـف ديــــــنــــــار
(540.708.651.000 دج) واخملــصـــصــة لـــوزيــر الـــدولــةr وزيــر
الـــداخــلــيــة واجلـــمــاعــات احملــلـــيــة من مــيـــزانــيــة الــتـــســيــيــر
~وجب قـانـون اIـاليـة لـسـنة r2014 طبـقـا لـلـجـدول اIـلحق

بهذا اIرسوم.

اIادة اIادة 2 :  : يـكلف وزيــر اIاليــة ووزيـر الـدولةr وزير
الـداخليـة واجلمــاعات احملليـةr كل فـيـما يخصـهr بـتنفيــذ
هــــــذا اIــــرســـــوم الـــــذي يــــنـــــشــــر في اجلـــــريــــدة الــــرّســـــمــــيّــــة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بـــــاجلـــــــزائـــــر في 6 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435
اIوافق 6 فبراير سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

اجلدول اIلحقاجلدول اIلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير الدولةr وزير الداخلية واجلماعات احمللية لسنة  اخملصصة لوزير الدولةr وزير الداخلية واجلماعات احمللية لسنة 2014

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

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول
اإلدارة العامةاإلدارة العامة

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األول القسم األول 

اIوظفون- مرتبات العملاIوظفون- مرتبات العمل

اإلدارة اIركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اIركزية - التعويضات واIنح اخملتلفة............................
اإلدارة اIـركـزيـة - اIـســتـخـدمـون اIـتــعـاقـدونr الـرواتبr مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................

مجموع القسم األول

465.370.000

873.771.000

32.604.000

1.371.745.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (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 
اIوظفون - اIعاشات واIنحاIوظفون - اIعاشات واIنح

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

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اIركزية - اIنح العائلية ................................................
اإلدارة اIركزية -  اIنح االختيارية ..........................................
اإلدارة اIركزية -  الضمان االجتماعي ......................................
اإلدارة اIركزية - اIساهمة في اخلدمات االجتماعية ....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اIصالح األدوات وتسيير اIصالح 

اإلدارة اIركزية - تسديد النفقات  ............................................
اإلدارة اIركزية -  األدوات واألثاث ...........................................
اإلدارة اIركزية -  اللوازم .......................................................
اإلدارة اIركزية - التكاليف اIلحقة ...........................................
اإلدارة اIركزية - األلبسة ........................................................
اإلدارة اIركزية -  حظيرة السيارات ........................................
اإلدارة اIركزية -  اإليجار .......................................................
اإلدارة اIــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اIترتبة على الدولة ...........................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

اإلدارة اIركزية - صيانة اIباني ...............................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسيير إعانات التسيير 

إعانة للمدرسة الوطنية للمواصالت ........................................
إعانة للمدرسة الوطنية للحماية اIدنية ...................................

265.000

42.899.000

43.164.000

10.000.000

560.000

345.510.000

37.502.000

393.572.000

108.670.000

78.605.000

265.075.000

19.000.000

7.760.000

6.986.000

11.414.000

10.000

497.520.000

40.824.000

40.824.000

79.200.000

613.800.000
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اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (تابع)

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

04 - 36

05 - 36

06 - 36

07 - 36

08 - 36

01 - 37

03 - 37

04 - 37

05 - 37

07 - 37

10 - 37

01 - 43

02 - 43

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 للمعهد الوطني للبحث اإلجرامي.......................................
إعانة للمدرسة الوطنية لإلدارة.................................................

مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفة النفقات اخملتلفة 

اإلدارة اIركزية - اIصاريف اخملتلفة..........................................
اإلدارة اIركزية - احلالة اIدنية.................................................
اإلدارة اIركزية - اIؤتمرات واIلتقيات.....................................
اإلدارة اIركزية - االنتخابات...................................................
إعانة للصندوق اIشترك 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 اIركزية - اIنح - تـعويضات التـدريب - الرواتب اIسبقة -
نفقات التكوين ..................................................................
اإلدارة اIركزية - تشجيعات للجمعيات ذات اIنفعة العمومية .....

مجموع القسم الثالث

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

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

مجموع القسم الرابع

60.000.000

85.000.000

75.000.000

للبيان
386.100.000

1.299.100.000

10.000.000

5.185.282.000

61.200.000

3.150.000

184.950.570.000

5.000.000.000

195.210.202.000

198.856.127.000

371.000.000

60.000.000

431.000.000

480.000.000

1.900.000.000

2.380.000.000
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اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (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 - اIساعدة والتضامنالنشاط االجتماعي - اIساعدة 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
اIصالح الالمركزية التابعة للدولةاIصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األول القسم األول 

اIوظفون- مرتبات العملاIوظفون- مرتبات العمل

اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط......
اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واIنح اخملتلفة....
rــتـعــاقـدونIـســتـخــدمـون اIــصـالـح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـدولــة - اIا
الرواتبr منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.
مجموع القسم األول

القسم الثاني القسم الثاني 
اIوظفون - اIعاشات واIنحاIوظفون - اIعاشات واIنح

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

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - اIنح العائلية ......................

اIصالح الالمركزية التابعة للدولة -  اIنح االختيارية .................
اIصالح الالمركزية التابعة للدولة -  الضمان االجتماعي ............
اIـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة الــتـــابـــعـــة لــلـــدولـــة - اIـــســاهـــمـــة في اخلـــدمــات
االجتماعية ........................................................................
مجموع القسم الثالث

1.500.000.000

9.100.000.000

500.000.000

11.100.000.000

13.911.000.000

212.767.127.000

12.500.000.000

12.537.600.000

3.138.517.000

28.176.117.000

5.360.000

820.000.000

825.360.000

694.600.000

1.696.000

6.464.400.000

760.382.000

7.921.078.000



23 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1810
23 فبراير  سنة فبراير  سنة 2014 م

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (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

12 - 43

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اIصالح األدوات وتسيير اIصالح 

اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات ...................
اIصالح الالمركزية التابعة للدولة -  األدوات واألثاث .................
اIصالح الالمركزية التابعة للدولة -  اللوازم ............................
اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف اIلحقة ................
اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة .............................
اIصالح الالمركزية التابعة للدولة -  حظيرة السيارات ..............
اIصالح الالمركزية التابعة للدولة -  اإليجار .............................
اIصـالح الالمـركـزية الـتـابعـة لـلـدولة - الـنـفقـات الـقضـائـية - نـفـقات
اخلبرة - التعويضات اIترتبة على الدولة ..............................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة اIباني .....................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفة النفقات اخملتلفة 

اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - تنظيم العشابة....................

اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - احلالة اIدنية.......................
اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - االنتخابات.........................
اIصـالح الالمـركـزية الـتـابعـة لـلـدولة - بـرنـامج خـاص لفـائـدة واليات
أقصى اجلنوب....................................................................
اIــصـالح الالمــركـزيـة الـتــابـعـة لــلـدولـة - مـســاعـدات لـلــعـائالت الـرحل
بواليات أدرار وتامنغست وتندوف وإيليزي...........................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالث القسم الثالث 
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

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

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

38.173.235.000

129.000.000

129.000.000

129.000.000

38.302.235.000



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 23 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1435 هـ هـ
23 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2014 م

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (تابع)

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

41 - 31

42 - 31

42 - 32

41 - 33

43 - 33

41 - 34

61 - 31

62 - 31

63 - 31

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األول القسم األول 

اIوظفون- مرتبات العملاIوظفون- مرتبات العمل
مديرية تنسيق أمن اإلقليم - الراتب الرئيسي للنشاط...............
مديرية تنسيق أمن اإلقليم - التعويضات واIنح اخملتلفة.............
مجموع القسم األول

القسم الثاني القسم الثاني 
اIوظفون - اIعاشات واIنحاIوظفون - اIعاشات واIنح

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

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

مديرية تنسيق أمن اإلقليم - اIنح العائلية ...............................

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

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اIصالح األدوات وتسيير اIصالح 

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

الفرع اجلزئي اخلامسالفرع اجلزئي اخلامس
اIندوبية الوطنية للمخاطر الكبرىاIندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األول القسم األول 

اIوظفون- مرتبات العملاIوظفون- مرتبات العمل

اIندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - الراتب الرئيسي للنشاط....
اIـــنـــدوبــيـــة الــوطـــنــيـــة لـــلــمـــخــاطـــر الـــكــبـــرى - الــتـــعــويـــضـــات واIــنح
اخملتلفة...............................................................................
rـتـعـاقدونIـسـتـخـدمـون اIـنـدوبـيـة الـوطـنيـة لـلـمـخـاطـر الـكـبرى - اIا
الرواتبr منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.
مجموع القسم األول

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

57.340.000

71.980.000

13.312.000

142.632.000



23 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2010
23 فبراير  سنة فبراير  سنة 2014 م

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (تابع)

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

61 - 33

63 - 33

64 - 33

61 - 34

62 - 34

63 - 34

64 - 34

65 - 34

67 - 34

69 - 34

71 - 35

74 - 37

72 - 43

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اIندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - اIنح العائلية ....................
اIندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى -  الضمان االجتماعي...........
اIــنــدوبـيــة الـوطــنــيـة لــلــمـخــاطــر الـكــبــرى -  اIـســاهـمــة في اخلــدمـات
االجتماعية..........................................................................

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اIصالح األدوات وتسيير اIصالح 
اIندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - تسديد النفقات .................
اIندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى -  األدوات واألثاث ...............
اIندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى -  اللوازم ...........................
اIندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - التكاليف اIلحقة ..............
اIندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - األلبسة ............................
اIندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى -  حظيرة السيارات.............
اIندوبيـة الوطنيـة للمخـاطر الكبـرى - النفقـات القضائـية - نفقات
اخلبرة - التعويضات اIترتبة على الدولة ..............................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

اIندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - صيانة اIباني...................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفة النفقات اخملتلفة 

اIندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - اIؤتمرات واIلتقيات.........
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالث القسم الثالث 
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

Xوحتس XستخدمIندوبية الوطنيـة للمخاطر الكبرى - تكوين اIا
مستواهم............................................................................

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

700.000

32.330.000

2.121.000

35.151.000

2.327.000

2.500.000

1.400.000

900.000

50.000

700.000

10.000

7.887.000

500.000

500.000

9.000.000

9.000.000

195.170.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

196.670.000

251.276.543.000



21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 23 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1435 هـ هـ
23 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2014 م

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (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
اIديرية العامة لألمن الوطنياIديرية العامة لألمن الوطني

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األول القسم األول 

اIوظفون- مرتبات العملاIوظفون- مرتبات العمل

األمن الوطني - الراتب الرئيسي للنشاط..................................
األمن الوطني - التعويضات واIنح اخملتلفة................................
األمن الـوطني - اIسـتخدمون اIـتعاقـدونr الرواتبr منح ذات طابع
عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي....................................

مجموع القسم األول

القسم الثاني القسم الثاني 
اIوظفون - اIعاشات واIنحاIوظفون - اIعاشات واIنح

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

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

األمن الوطني - اIنح العائلية ..................................................

األمن الوطني -  اIنح االختيارية .............................................
األمن الوطني -  الضمان االجتماعي .........................................
األمن الوطني - اIساهمة في اخلدمات االجتماعية ......................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اIصالح األدوات وتسيير اIصالح 

األمن الوطني - تسديد النفقات  ..............................................
األمن الوطني -  األدوات واألثاث .............................................
األمن الوطني -  اللوازم ........................................................
األمن الوطني - التكاليف اIلحقة ............................................
األمن الوطني - األلبسة ..........................................................
األمن الوطني - التغذية ..........................................................
األمن الـــوطـــنـي - اقـــتـــنـــاءات - لــــوازم وصـــيـــانـــة األدوات الــــتـــقـــنـــيـــة
Iصلحة اIواصالت الالسلكية.................................................
األمن الوطني - أدوات الوقاية واحلماية....................................

62.600.000.000

83.493.000.000

5.849.700.000

151.942.700.000

6.000.000

2.600.000.000

2.606.000.000

1.890.000.000

6.000.000

37.173.250.000

4.020.000.000

43.089.250.000

940.500.000

850.000.000

1.200.000.000

3.700.000.000

7.300.000.000

4.932.000.000

1.050.000.000

580.000.000



23 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2210
23 فبراير  سنة فبراير  سنة 2014 م

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (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
اIترتبة على الدولة ............................................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

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

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفة النفقات اخملتلفة 

األمن الوطني - اIصاريف اخملتلفة............................................
األمن الوطني - اIؤتمرات واIلتقيات.......................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالث القسم الثالث 
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

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

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اIصالح الالمركزية التابعة  لألمن الوطنياIصالح الالمركزية التابعة  لألمن الوطني

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األول القسم األول 

اIوظفون- مرتبات العملاIوظفون- مرتبات العمل

اIــــصــــالح الالمــــركــــزيــــة الـــتــــابــــعـــة لـألمن الــــوطــــني- اIــــســـتــــخــــدمـــون
اIتعاقدونr الـرواتبr منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان
االجتماعي .........................................................................
مجموع القسم األول

315.000.000

3.952.000.000

120.000.000

3.000.000

24.942.500.000

1.875.000.000

1.875.000.000

25.200.000

2.700.000

27.900.000

224.483.350.000

710.000.000

710.000.000

710.000.000

225.193.350.000

1.269.250.000

1.269.250.000



23 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 23 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1435 هـ هـ
23 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2014 م

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (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 اIصالح األدوات وتسيير اIصالح 

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

اIصالح الالمركزية لألمن الوطني - التكاليف اIلحقة ................
اIصالح الالمركزية لألمن الوطني - التغذية ..............................
اIصالح الالمركزية لألمن الوطني -  حظيرة السيارات ..............
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

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

الفرع  الثالثالفرع  الثالث
اIديرية العامة  للحماية اIدنيةاIديرية العامة  للحماية اIدنية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األول القسم األول 

اIوظفون- مرتبات العملاIوظفون- مرتبات العمل

احلماية اIدنية - الراتب الرئيسي للنشاط.................................
احلماية اIدنية - التعويضات واIنح اخملتلفة...............................
احلماية اIدنية - اIستخدمون اIتعاقدونr الرواتبr منح ذات طابع
عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي....................................

مجموع القسم األول

القسم الثاني القسم الثاني 
اIوظفون - اIعاشات واIنحاIوظفون - اIعاشات واIنح

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

198.000.000

290.000.000

450.000.000

79.200.000

2.142.300.000

400.000.000

3.559.500.000

1.190.000.000

1.190.000.000

6.018.750.000

6.018.750.000

231.212.100.000

14.000.000.000

21.300.000.000

46.225.000

35.346.225.000

2.800.000

70.000.000

72.800.000



23 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2410
23 فبراير  سنة فبراير  سنة 2014 م

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (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
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

احلماية اIدنية - اIنح العائلية .................................................

احلماية اIدنية -  اIنح االختيارية ............................................
احلماية اIدنية -  الضمان االجتماعي ........................................
احلماية اIدنية - اIساهمة في اخلدمات االجتماعية .....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اIصالح األدوات وتسيير اIصالح 

احلماية اIدنية - تسديد النفقات  .............................................
احلماية اIدنية -  األدوات واألثاث ............................................
احلماية اIدنية -  اللوازم .......................................................
احلماية اIدنية - التكاليف اIلحقة ...........................................
احلماية اIدنية - األلبسة ........................................................
احلماية اIدنية - التغذية ........................................................
احلماية اIدنية -  حظيرة السيارات ........................................
احلماية اIدنية -  اإليجار .......................................................

احلمـاية اIدنية - النـفقات القضائـية - نفقات اخلبـرة - التعويضات
اIترتبة على الدولة ............................................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

احلماية اIدنية - صيانة اIباني ...............................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

احلماية اIدنية - اIؤتمرات واIلتقيات......................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالث القسم الثالث 
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

احلـمايـة اIدنيـة - اIنح - تـعويـضات الـتدريب - الـرواتب اIسـبقة -
نفقات التكوين ..................................................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

595.350.000

2.660.000

8.842.500.000

26.500.000

9.467.010.000

110.130.000

32.500.000

34.060.000

400.000.000

1.600.000.000

40.000.000

165.000.000

1.400.000

10.000

2.383.100.000

10.694.000

10.694.000

1.485.000

1.485.000

47.281.314.000

90.000.000

90.000.000

90.000.000

47.371.314.000



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 23 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1435 هـ هـ
23 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2014 م

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (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
اIصالح الالمركزية التابعة  للحماية اIدنيةاIصالح الالمركزية التابعة  للحماية اIدنية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األول القسم األول 

اIوظفون- مرتبات العملاIوظفون- مرتبات العمل

اIـــصــالح الـالمــركــزيـــة الــتـــابــعـــة لــلـــحــمــايـــة اIــدنـــيــة- اIـــســتـــخــدمــون
اIتعاقدونr الـرواتبr منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان
االجتماعي .........................................................................

مجموع القسم األول

القسم الثالث القسم الثالث 
اIوظفون- التكاليف االجتماعيةاIوظفون- التكاليف االجتماعية

اIـــصــالح الـالمــركــزيـــة الــتــابـــعــة لــلـــحــمــايـــة اIــدنــيـــة - اIــســـاهــمــة في
اخلدمات االجتماعية ............................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اIصالح األدوات وتسيير اIصالح 

اIصالح الالمركزية التابعة للحماية اIدنية -  تسديد النفقات  ....
اIصالح الالمركزية التابعة للحماية اIدنية -  األدوات واألثاث .....
اIصالح الالمركزية التابعة للحماية اIدنية -  اللوازم .................
اIصالح الالمركزية التابعة للحماية اIدنية - التكاليف اIلحقة ....
اIصالح الالمركزية التابعة للحماية اIدنية - التغذية .................
اIصالح الالمركزية التابعة للحماية اIدنية -  حظيرة السيارات ..
اIصالح الالمركزية التابعة للحماية اIدنية -  اإليجار .................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

اIــصـالـح الالمــركــزيـة الــتــابــعــة لــلــحــمـايــة اIــدنــيــة - صــيــانــة اIـبــاني
ومنشآتها التقنية ..............................................................

مجموع القسم اخلامس

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

1.382.165.000

1.382.165.000

1.007.376.000

1.007.376.000

147.860.000

9.000.000

72.000.000

267.300.000

1.066.000.000

270.000.000

10.000.000

1.842.160.000

169.785.000

169.785.000

4.401.486.000

4.401.486.000



23 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2610
23 فبراير  سنة فبراير  سنة 2014 م

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (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 اIصالحوسائل اIصالح
القسم األول القسم األول 

اIوظفون- مرتبات العملاIوظفون- مرتبات العمل

الـوحــدة الـوطـنــيـة - اIـســتـخــدمـون اIـتــعـاقـدونr الــرواتبr مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................

مجموع القسم األول

القسم الثالث القسم الثالث 
اIوظفون- التكاليف االجتماعيةاIوظفون- التكاليف االجتماعية

الوحدة الوطنية  - اIساهمة في اخلدمات االجتماعية ..................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اIصالح األدوات وتسيير اIصالح 

الوحدة الوطنية -  تسديد النفقات  ..........................................
الوحدة الوطنية -  األدوات واألثاث ..........................................
الوحدة الوطنية -  اللوازم ......................................................
الوحدة الوطنية - التكاليف اIلحقة .........................................
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 اIباني ..............................................

مجموع القسم اخلامس

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثالث

مجموع الفرع  الثالث

135.848.000

135.848.000

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

474.115.000

474.115.000

52.246.915.000



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 23 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1435 هـ هـ
23 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2014 م

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (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
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األول القسم األول 

اIوظفون- مرتبات العملاIوظفون- مرتبات العمل

قصر احلكومة - الراتب الرئيسي للنشاط..................................
قصر احلكومة - التعويضات واIنح اخملتلفة ................................
قصـر احلكومـة - اIستـخدمون اIتـعاقدونr الـرواتبr منح ذات طابع
عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي....................................

مجموع القسم األول

القسم الثالث القسم الثالث 
اIوظفون- التكاليف االجتماعيةاIوظفون- التكاليف االجتماعية

قصر احلكومة - اIنح العائلية...................................................

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

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اIصالح األدوات وتسيير اIصالح 

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

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

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

22.202.000

20.053.000

33.266.000

75.521.000

2.576.000

40.000

10.564.000

13.180.000

518.000

165.000

577.000

11.979.000

200.000

498.000

13.937.000

24.255.000

24.255.000

126.893.000

126.893.000

126.893.000



23 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2810
23 فبراير  سنة فبراير  سنة 2014 م

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (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
اIديرية العامة للمواصالت الوطنيةاIديرية العامة للمواصالت الوطنية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األول القسم األول 

اIوظفون- مرتبات العملاIوظفون- مرتبات العمل

اIديرية العامة للمواصالت الوطنية - الراتب الرئيسي للنشاط...
اIديرية العامة للمواصالت الوطنية - التعويضات واIنح اخملتلفة .
rـتـعـاقدونIـسـتـخـدمـون اIـديريـة الـعـامـة لـلـمـواصالت الـوطـنـيـة - اIا
الرواتبr منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.
مجموع القسم األول

القسم الثاني القسم الثاني 
اIوظفون- اIعاشات واIنحاIوظفون- اIعاشات واIنح

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

القسم الثالث القسم الثالث 
اIوظفون- التكاليف االجتماعيةاIوظفون- التكاليف االجتماعية

اIديرية العامة للمواصالت الوطنية - اIنح العائلية....................

اIديرية العامة للمواصالت الوطنية - اIنح االختيارية................
اIديرية العامة للمواصالت الوطنية  - الضمان االجتماعي...........
اIـديــريــة الــعــامــة لـلــمــواصالت الــوطــنــيـة  - اIــســاهــمــة في اخلــدمـات
االجتماعية.........................................................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اIصالح األدوات وتسيير اIصالح 

اIديرية العامة للمواصالت الوطنية -  تسديد النفقات  ..............
اIديرية العامة للمواصالت الوطنية -  األدوات واألثاث ...............
اIديرية العامة للمواصالت الوطنية -  اللوازم ..........................
اIديرية العامة للمواصالت الوطنية - التكاليف اIلحقة ..............
اIديرية العامة للمواصالت الوطنية -  األلبسة ..........................
اIديرية العامة للمواصالت الوطنية -  العتاد التقني للمواصالت..

169.000.000

172.900.000

11.312.000

353.212.000

606.000

4.100.000

4.706.000

4.427.000

480.000

86.500.000

14.312.000

105.719.000

18.553.000

2.750.000

4.350.000

719.410.000

330.000

23.200.000



29 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 23 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1435 هـ هـ
23 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2014 م

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (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

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

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

اIـديـريـة العـامـة لـلـمـواصالت الوطـنـيـة  - صـيـانـة اIبـاني ومـنـشـآتـها
التقنية..............................................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفة النفقات اخملتلفة 

اIديرية العامة للمواصالت الوطنية  - اIؤتمرات واIلتقيات .......
اIديرية 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 

اIديرية العامـة للمواصالت الوطنيـة  - اIنح - تعويضات التدريب
- الرواتب اIسبقة - نفقات التكوين......................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اIصالح الالمركزية التابعة  للمواصالت الوطنيةاIصالح الالمركزية التابعة  للمواصالت الوطنية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل

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

19.570.000

4.300.000

50.000

1.333.000

793.846.000

4.960.000

4.960.000

315.000

580.000

895.000

1.263.338.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

1.271.338.000

1.400.000.000



23 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3010
23 فبراير  سنة فبراير  سنة 2014 م

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (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

اIـصـالح الالمـركـزيــة الـتـابـعـة لـلـمـواصالت الــوطـنـيـة - الـتـعـويـضـات
واIنح اخملتلفة ....................................................................
اIـصـالح الالمـركـزيـة الـتـابـعة لـلـمـواصالت الـوطـنـيـة - اIـسـتـخـدمون
اIتعاقدونr الـرواتبr منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان
االجتماعي..........................................................................
مجموع القسم األول

القسم الثاني القسم الثاني 
اIوظفون- اIعاشات واIنحاIوظفون- اIعاشات واIنح

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

القسم الثالث القسم الثالث 
اIوظفون- التكاليف االجتماعيةاIوظفون- التكاليف االجتماعية

اIصالح الالمركزية التابعة للمواصالت الوطنية - اIنح العائلية ..
اIـــصــــالـح الالمــــركــــزيــــة الـــتــــابــــعــــة لــــلــــمــــواصالت الــــوطــــنـــيــــة - اIــــنح
االختيارية.........................................................................
اIـــصــالح الالمــركـــزيــة الــتــابـــعــة لــلــمـــواصالت الــوطــنـــيــة  - الــضــمــان
االجتماعي..........................................................................
اIـصالـح الالمركـزيـة الـتـابـعة لـلـمـواصالت الـوطـنيـة  - اIـسـاهـمة في
اخلدمات االجتماعية ............................................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اIصالح األدوات وتسيير اIصالح 

اIـــصــالـح الالمــركـــزيـــة الـــتــابـــعـــة لــلـــمـــواصالت الــوطـــنـــيــة -  تـــســـديــد
النفقات  ...........................................................................
اIــصـــالح الـالمـــركــزيـــة الـــتـــابـــعــة لـــلـــمـــواصالت الـــوطـــنـــيــة -  األدوات
واألثاث .............................................................................
اIصالح الالمركزية التابعة للمواصالت الوطنية -  اللوازم .........
اIــصــالح الالمــركــزيـة الــتــابــعــة لــلــمـواصـالت الـوطــنــيــة - الــتــكـالــيف
اIلحقة ..............................................................................
اIصالح الالمركزية التابعة للمواصالت الوطنية -  األلبسة .........
اIــــصـــالح الـالمـــركـــزيــــة الـــتـــابـــعــــة لـــلـــمــــواصالت الـــوطــــنـــيـــة -  لـــوازم
االستغالل ..........................................................................

1.436.000.000

79.059.000

2.915.059.000

600.000

5.000.000

5.600.000

65.500.000

480.000

710.250.000

123.258.000

899.488.000

33.165.000

5.150.000

22.710.000

21.414.000

1.720.000

30.760.000



31 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 23 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1435 هـ هـ
23 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2014 م

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (تابع)

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

52 - 34

 

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

14 - 37

11 - 43

اIصـالح الالمركـزية التـابعـة للـمواصالت الـوطنيـة -  العـتاد الـتقني
للمواصالت ........................................................................
اIــصـــالح الالمـــركــزيـــة الــتـــابــعـــة لـــلــمـــواصالت الــوطـــنــيـــة -  حــظـــيــرة
السيارات .........................................................................
اIصالح الالمركزية التابعة للمواصالت الوطنية -  اإليجار .........
اIــصــالح الالمــركــزيــة الــتـــابــعــة لــلــمــواصالت الــوطــنــيــة -  الــنــفــقــات
الـــقـــضـــائـــيـــة - نــــفـــقـــات اخلـــبـــرة - الـــتـــعـــويـــضــــات اIـــتـــرتـــبـــة عـــلى
الدولة................................................................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

اIـصالح الالمركـزية الـتابعـة للـمواصالت الوطـنيـة  - صيانـة اIباني
ومنشآتها التقنية ..............................................................

مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفة النفقات اخملتلفة 

اIـصــالح الالمــركــزيـة الــتـابــعـة لــلــمـواصالت الــوطــنـيــة  - اIـؤتــمـرات
واIلتقيات .........................................................................

مجموع القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافي النشاط التربوي والثقافي 

اIـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة الـــتـــابـــعـــة لـــلـــمـــواصالت الـــوطـــنـــيـــة  - اIـــنح -
تــــــعـــــــويـــــــضــــــات الـــــــتـــــــدريب - الـــــــرواتـب اIــــــســـــــبـــــــقــــــة - 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

3.975.731.000

6.500.000

6.500.000

6.500.000

3.982.231.000

5.253.569.000



23 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3210
23 فبراير  سنة فبراير  سنة 2014 م

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (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

04 - 34

05 - 34

الفرع السابعالفرع السابع
اIديرية العامة للحرس البلدياIديرية العامة للحرس البلدي

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األول القسم األول 

اIوظفون- مرتبات العملاIوظفون- مرتبات العمل

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

اIديرية العامة للحرس البلدي - التعويضات واIنح اخملتلفة ........

rـــتــعـــاقــدونIــســـتــخـــدمــون اIــديـــريــة الـــعــامـــة لــلـــحــرس الـــبــلـــدي - اIا
الرواتبr منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.

مجموع القسم األول

القسم الثاني القسم الثاني 
اIوظفون- اIعاشات واIنحاIوظفون- اIعاشات واIنح

اIديرية العامة للحرس البلدي - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية.

مجموع القسم الثاني

القسم الثالث القسم الثالث 
اIوظفون- التكاليف االجتماعيةاIوظفون- التكاليف االجتماعية

اIديرية العامة للحرس البلدي - اIنح العائلية............................

اIديرية العامة للحرس البلدي - اIنح االختيارية........................

اIديرية العامة للحرس البلدي  - الضمان االجتماعي..................

اIـــديــــريــــة الـــعــــامــــة لـــلــــحــــرس الــــبـــلــــدي  - اIــــســـاهــــمــــة في اخلــــدمـــات
االجتماعية ........................................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اIصالح األدوات وتسيير اIصالح 

اIديرية العامة للحرس البلدي - التكاليف اIلحقة .....................

اIديرية العامة للحرس البلدي -  األلبسة ..................................

75.000.000

102.022.000

5.233.000

182.255.000

1.326.000

1.326.000

900.000

100.000

44.587.000

5.603.000

51.190.000

2.000.000

250.000
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اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (تابع)

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

90 - 34

97 - 34

01 - 35

11 - 31

12 - 31

13 - 31

12 - 32

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

اIديرية العامة للحرس البلدي -  حظيرة السيارات ...................
اIـديــريـة الــعـامـة لــلـحــرس الـبـلــدي -  الـنــفـقـات الــقـضــائـيـة - نــفـقـات
اخلبرة - التعويضات اIترتبة على الدولة ..............................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

اIديرية العامة للحرس البلدي - صيانة اIباني ومنشآتها التقنية.
مجموع القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اIصالح الالمركزية التابعة للحرس البلدياIصالح الالمركزية التابعة للحرس البلدي

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األول القسم األول 

اIوظفون- مرتبات العملاIوظفون- مرتبات العمل
اIـصــالح الالمـركــزيـة الـتــابـعــة لـلـحــرس الـبـلــدي - الـراتب الــرئـيـسي
للنشاط..............................................................................
اIـصالح الـالمركـزيـة الـتابـعـة لـلـحرس الـبـلـدي - التـعـويـضـات واIنح
اخملتلفة ..............................................................................
اIـــصــالح الـالمــركـــزيــة الـــتــابـــعــة لـــلـــحــرس الـــبــلـــدي - اIــســـتــخـــدمــون
اIتعاقدونr الـرواتبr منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان
االجتماعي..........................................................................
مجموع القسم األول

القسم الثاني القسم الثاني 
اIوظفون- اIعاشات واIنحاIوظفون- اIعاشات واIنح

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

مجموع القسم الثاني
القسم الثالث القسم الثالث 

اIوظفون- التكاليف االجتماعيةاIوظفون- التكاليف االجتماعية

اIصالح الالمركزية التابعة للحرس البلدي - اIنح العائلية ..........

اIصالح الالمركزية التابعة للحرس البلدي - اIنح االختيارية.......
اIصالح الالمركزية التابعة للحرس البلدي  - الضمان االجتماعي.
اIــصـــالح الالمـــركــزيـــة الــتـــابــعـــة لـــلــحـــرس الــبـــلــدي  - اIـــســاهـــمــة في
اخلدمات االجتماعية.............................................................

مجموع القسم الثالث

500.000

13.000

2.763.000

1.500.000

1.500.000

239.034.000

239.034.000

111.300.000

118.459.000

21.301.000

251.060.000

200.000

200.000

5.000.000

200.000

57.490.000

6.497.000

69.187.000
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اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (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 اIصالح األدوات وتسيير اIصالح 

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

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

اIــصــالح الالمــركــزيــة الــتــابــعــة لــلــحــرس الــبــلــدي  - صــيــانــة اIــبــاني
ومنشآتها التقنية ...............................................................

مجموع القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافي النشاط التربوي والثقافي 

اIـصـالح الالمـركـزيـة الـتـابـعـة لـلـحـرس الـبـلـدي  - اIـنح - تـعـويـضات
التدريب - الرواتب اIسبقة - نفقات التكوين........................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع  السابع

مـــجــمــــوع االعــتــمــــادات اخملــصـــصــة لــوزيـــر الــدولـــةr وزيــر الــداخـــلــيــةمـــجــمــــوع االعــتــمــــادات اخملــصـــصــة لــوزيـــر الــدولـــةr وزيــر الــداخـــلــيــة
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية................................................................

15.000.000

2.600.000

4.000.000

7.500.000

250.000

1.500.000

400.000

200.000

31.450.000

1.500.000

1.500.000

353.397.000

200.000

200.000

200.000

353.597.000

592.631.000

540.708.651.000
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفيـذي  تـنـفيـذي رقم رقم 14 -  - 36  م مـؤرؤرّخ في خ في 6  رب  ربـيع اليع الـثانيثاني
عــــام ام 1435 اI اIــــوافق وافق 6  ف فــــبــــــرايرايــــر سر ســــــنــــة ة r2014  يـــتـــضــمنيـــتـــضــمن
rاخملــــصــــــصـــة لــــوزيــــر الـــعــــدلrاالعــــتـــمـــادات اخملــــصــــــصـــة لــــوزيــــر الـــعــــدل تـــوزيع االعــــتـــمـــاداتتـــوزيع 
حــافـظ األخـتـــام من مــيــزانــيــة الـتــسـيـــيــرحــافـظ األخـتـــام من مــيــزانــيــة الـتــسـيـــيــر ~ـــوجـب~ـــوجـب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــقانون اIالية لسنة قانون اIالية لسنة 2014.
rإنّ الوزير األول

rاليةIبناء على تقرير وزير ا -
- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اIادتان 85-3 و125

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

rتممIعدل واIا rاليةIا
- و~ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 13 - 08 اIــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30  ديسمبر سنة 2013 واIتضمن

r2014 الية لسنةIقانون ا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIــادة األولى :  اIــادة األولى :  تــوزع االعـــتــمـــادات اIــقـــدر مــبـــلــغـــهــا
Xمـــلــيـــارا وثالثــمـــائــة وخـــمــســـة وســتــ Xوســبـــعــ Xبــاثـــنــ
مـــــلـــــيـــــونـــــا وســــــتـــــمـــــائـــــة وســـــبـــــعـــــة وثـالثـــــX ألف ديـــــنـــــار
(72.365.637.000 دج) واخملـــصــــصـــة لـــوزيــــر الـــعــــدلr حـــافظ
األخــتــام من مــيــزانــيــة الــتــســيــيــر ~ــوجب قــانــون اIــالــيـة

لسنة r2014 طبقا للجدول اIلحق بهذا اIرسوم.

rــــالـــيـــــة ووزيــــر الــــعــــدلIــــادة 2 :  : يــــكـــلــف وزيـــــر اIــــادة اIا
حـــافـظ األخـــتـــــامr كــل فـــيــــمـــا يــخـــصــهr بــتـــنـــفـــيــــــذ هـــــذا
اIرسـوم الــذي ينــشـر في اجلريدة الـرّسميّـة للجـمهوريّة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بـــــاجلـــــــزائـــــر في 6 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435
اIوافق 6 فبراير سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

اجلدول اIلحقاجلدول اIلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير العدلr حافظ األختام لسنة  اخملصصة لوزير العدلr حافظ األختام لسنة 2014

من ميزانية التسيير واIوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واIوزعة 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

اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اIصالحوسائل اIصالح

القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اIركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................

اإلدارة اIركزية - التعويضات واIنح اخملتلفة............................

اإلدارة اIـركـزيـة - اIـســتـخـدمـون اIـتــعـاقـدونr الـرواتبr مـنح ذات

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

مجموع القسم األول

438.279.000

396.469.000

14.506.000

849.254.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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23 فبراير  سنة فبراير  سنة 2014 م

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (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
اIوظفون - اIعاشات واIنحاIوظفون - اIعاشات واIنح

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

القسم القسم  الثالث الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اIركزية - اIنح  العائلية................................................

اإلدارة اIركزية - اIنح االختيارية.............................................
اإلدارة اIركزية - الضمان االجتماعي........................................
اإلدارة اIركزية - اIساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

اإلدارة اIركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اIركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اIركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اIركزية - التكاليف اIلحقة...........................................
اإلدارة اIركزية - األلبسة.........................................................
اإلدارة اIركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اIركزية  - اإليجار........................................................
اإلدارة اIــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اIترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع

القسم  اخلامسالقسم  اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اIركزية - صيانة اIباني...............................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

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

500.000

105.000.000

105.500.000

4.500.000

200.000

231.822.000

20.660.000

257.182.000

133.898.000

13.213.000

89.538.000

591.000.000

680.000

7.400.000

16.808.000

10.000

852.547.000

33.600.000

33.600.000

1.435.000.000

549.512.000
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23 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2014 م

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (تابع)

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

04 - 36

05 - 36

07 - 36

01 - 37

10 - 37

19 - 37

21 - 37

01 - 43

11 - 31

12 - 31

13 - 31

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

إعانة لتسيير الديوان الوطني Iكافحة اخملدرات واإلدمان.............

إعانة لتسيير مركز البحوث القانونية والقضائية......................

مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اIركزية - مصاريف تنظيم اIؤتمرات واIلتقيات.............
اإلدارة اIركزية - مصاريف تنفيذ إصالح العدالة........................
نفقات تسيير اللجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنساني..............
اإلدارة اIركزية - 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 اIركزية - اIنح - تعويضات التدريب - الرواتب اIسبقة -
نفقات التكوين....................................................................

مجموع القسم الثالث

مجموع  العنوان الرابع

مجموع  الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اIصالح القضائيةاIصالح القضائية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل

اIصالح القضائية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اIصالح القضائية - التعويضات واIنح اخملتلفة...........................
اIـصـالح الـقـضائـيـة - اIـسـتـخدمـون اIـتـعـاقـدونr الرواتـبr منح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................

مجموع القسم األول

79.210.000

22.275.000

9.900.000

2.095.897.000

3.500.000

150.000.000

50.000.000

5.220.000

208.720.000

4.402.700.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

4.552.700.000

12.142.296.000

8.139.314.000

769.328.000

21.050.938.000
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اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (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
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اIصالح القضائية - اIنح العائلية..............................................

اIصالح القضائية - الضمان االجتماعي......................................
اIصالح القضائية - اIساهمة في اخلدمات االجتماعية..................

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح
اIصالح القضائية - تسديد النفقات...........................................
اIصالح القضائية - األدوات واألثاث..........................................
اIصالح القضائية - اللوازم......................................................
اIصالح القضائية - التكاليف اIلحقة........................................
اIصالح القضائية - األلبسة......................................................
اIصالح القضائية - حظيرة السيارات.......................................
اIصالح القضائية - اإليجار......................................................
اIــصـــالـح الــقـــضـــائـــيـــة - الـــنــفـــقـــات الـــقـــضـــائــيـــة - نـــفـــقـــات اخلـــبــرة -
التعويضات اIترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغالأشغال الصيانة الصيانة

اIصالح القضائية - صيانة اIباني.............................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

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

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اIصالح القضائـية - اIنح - تعويضات التدريب - الرواتب اIسبقة
- نفقات التكوين.................................................................

مجموع القسم الثالث

مجموع العنوان الرابع

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

174.000.000

5.059.487.000

484.917.000

5.718.404.000

4.556.528.000

75.000.000

383.164.000

534.000.000

26.360.000

55.800.000

1.350.000

990.000

5.633.192.000

924.898.000

924.898.000

415.750.000

415.750.000

33.743.182.000

140.000.000

140.000.000

140.000.000

33.883.182.000
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23 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2014 م

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (تابع)

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

41 - 31

42 - 31

43 - 31

41 - 33

43 - 33

44 - 33

41 - 34

42 - 34

43 - 34

44 - 34

45 - 34

95 - 34

96 - 34

99 - 34

41 - 35

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
احملاكم اإلداريةاحملاكم اإلدارية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل
احملاكم اإلدارية - الراتب الرئيسي للنشاط.................................
احملاكم اإلدارية - التعويضات واIنح اخملتلفة...............................
احملاكم اإلدارية - اIستخدمون اIتعاقدونr الرواتبr منح ذات طابع
عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي....................................

مجموع القسم األول
القسم الثالثالقسم الثالث

اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية
احملاكم اإلدارية - اIنح العائلية..................................................
احملاكم اإلدارية - الضمان االجتماعي..........................................
احملاكم اإلدارية - اIساهمة في اخلدمات االجتماعية......................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

احملاكم اإلدارية - تسديد النفقات...............................................
احملاكم اإلدارية - األدوات واألثاث...............................................
احملاكم اإلدارية - اللوازم...........................................................
احملاكم اإلدارية - التكاليف اIلحقة.............................................
احملاكم اإلدارية - األلبسة..........................................................
احملاكم اإلدارية - حظيرة السيارات............................................
احملاكم اإلدارية - اإليجار...........................................................
احملاكم اإلدارية - النفقات القضائية - نفقات اخلبرة - التعويضات

اIترتبة على الدولة..............................................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغالأشغال الصيانة الصيانة

احملاكم اإلدارية - صيانة اIباني.................................................
مجموع القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث

600.704.000

408.632.000

154.472.000

1.163.808.000

20.000.000

250.000.000

60.000.000

330.000.000

18.500.000

40.000.000

50.000.000

40.000.000

800.000

6.660.000

650.000

10.000

156.620.000

115.000.000

115.000.000

1.765.428.000



23 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4010
23 فبراير  سنة فبراير  سنة 2014 م

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (تابع)

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

41 - 43

21 - 31

22 - 31

23 - 31

22 - 32

21 - 33

22 - 33

23 - 33

24 - 33

21 - 34

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

احملاكم اإلدارية - اIنح - تعويضات التدريب - الرواتب اIسبقة -
نفقات التكوين....................................................................

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

الفرع الثانيالفرع الثاني
اIديرية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماجاIديرية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل
إدارة السجون - الراتب الرئيسي للنشاط.................................
إدارة السجون - التعويضات واIنح اخملتلفة................................
إدارة الـــســجـــون - اIــســـتــخــدمـــون اIــتــعــاقـــدونr الــرواتبr مــنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اIوظفون - اIعاشات واIنحاIوظفون - اIعاشات واIنح

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

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

إدارة السجون - اIنح العائلية..................................................
إدارة السجون - اIنح االختيارية...............................................
إدارة السجون - الضمان االجتماعي..........................................
إدارة السجون - اIساهمة في اخلدمات االجتماعية.......................

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح
إدارة السجون - تسديد النفقات...............................................

922.000

922.000

922.000

1.766.350.000

40.202.232.000

93.640.000

133.215.000

14.619.000

241.474.000

92.000.000

92.000.000

2.096.000

200.000

79.654.000

11.622.000

93.572.000

11.484.000
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23 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2014 م

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (تابع)

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

22 - 34

23 - 34

24 - 34

25 - 34

26 - 34

93 - 34

94 - 34

98 - 34

21 - 35

03 - 36

21 - 37

23 - 37

24 - 37

21 - 43

22 - 43

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

إدارة السجون - اللوازم...........................................................
إدارة السجون - التكاليف اIلحقة.............................................
إدارة السجون - األلبسة..........................................................
إدارة السجون - األسلحة..........................................................
إدارة السجون - حظيرة السيارات............................................
إدارة السجون - اإليجار...........................................................
إدارة السجون - النفقات القضائية - نفقات اخلبرة - التعويضات

اIترتبة على الدولة..............................................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

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

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة لتسيير اIدرسة الوطنية Iوظفي إدارة السجون.................
مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

إدارة السجون - نفقات تنظيم اIؤتمرات واIلتقيات...................
إدارة السجون - النفقات اخملتلفة...............................................
إدارة الـســجــون - مــصــاريف تــســيـيــر الــلــجــنــة الـوزاريــة اIــشــتــركـة
.....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 - اIنح - تـعويـضـات التـدريب - الرواتب اIـسبـقة -
نفقات التكوين....................................................................
إدارة الـســجــون - الـنــشــاط الــتـربــوي والــثـقــافي والــريــاضي لــصـالح
.......................................................................... Xاحملبوس
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

1.500.000

6.375.000

19.239.000

68.000

60.000.000

1.305.000

200.000

10.000

100.181.000

11.025.000

11.025.000

386.654.000

386.654.000

11.700.000

1.000.000

12.000.000

24.700.000

949.606.000

40.000.000

72.000.000

112.000.000

112.000.000

1.061.606.000
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اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (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 اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل

مؤسسات السجون - الراتب الرئيسي للنشاط...........................
مؤسسات السجون - التعويضات واIنح اخملتلفة.........................
مؤسسـات السـجون - اIسـتخـدمون اIتـعاقـدونr الرواتبr منح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اIوظفون - اIعاشات واIنحاIوظفون - اIعاشات واIنح

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

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

مؤسسات السجون - اIنح العائلية............................................

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

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

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

7.186.600.000

11.310.654.000

17.328.000

18.514.582.000

280.000

280.000

360.000.000

4.365.737.000

677.100.000

5.402.837.000

120.775.000

221.875.000

116.640.000

647.875.000

513.634.000

3.328.610.000
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اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (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 واIطعم........
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 اIباني...........................................

مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

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

مجموع القسم السابع

مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

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

مـــؤســـســـات الـــســـجـــون - اIـــســـاعـــدة اIـــالـــيـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــفـــائــدة
احملبوسX اIعوزين .............................................................

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............

487.125.000

223.200.000

721.450.000

102.105.000

850.000

6.484.139.000

560.825.000

560.825.000

2.000.000

40.000.000

5.000.000

47.000.000

31.009.663.000

92.136.000

92.136.000

92.136.000

31.101.799.000

32.163.405.000

72.365.637.000
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفيـذي  تـنـفيـذي رقم رقم 14 -  - 37  م مـؤرؤرّخ في خ في 6  رب  ربـيع اليع الـثانيثاني
عــــام ام 1435 اI اIــــوافق وافق 6  ف فــــبــــــرايرايــــر سر ســــــنــــة ة r2014  يـــتـــضــمنيـــتـــضــمن
االعــتــمـادات اخملــصــــصــة لــوزيــر اIــالــيـة مناخملــصــــصــة لــوزيــر اIــالــيـة من تـوزيع االعــتــمـاداتتـوزيع 
مـيــزانـيـة الـتـسـيــيـرمـيــزانـيـة الـتـسـيــيـر ~ـــوجـب قـانـون اIـالـيـة لـسـنة~ـــوجـب قـانـون اIـالـيـة لـسـنة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2014.
rإنّ الوزير األول

rاليةIبناء على تقرير وزير ا -
- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اIادتان 85-3 و125

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

rتممIعدل واIا rاليةIا
- و~ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 13 - 08 اIــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30  ديسمبر سنة 2013 واIتضمن

r2014 الية لسنةIقانون ا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIــادة األولى :  اIــادة األولى :  تــوزع االعـــتــمـــادات اIــقـــدر مــبـــلــغـــهــا
Xمــلـيــارا وخــمـســمـائــة وواحــد وخـمــسـ Xبـســبــعـة وثــمــانـ
مـــلـــيـــونــــا وأربـــعـــمــــائـــة وخـــمـــســــة وخـــمـــســــX ألف ديـــنـــار
(87.551.455.000 دج) واخملـــــصــــــصـــــة لــــــوزيـــــر اIــــــالـــــيــــــة من
r2014 ـالــيــة لـســنـةIمــيـزانــيــة الـتــســيـيــر ~ـوجـب قـانــون ا

طبقا للجدول اIلحق بهذا اIرسوم.

اIــــادة اIــــادة 2 :  : يــــكــــلف وزيـــــر اIــــالــــيـــــة بــــتــــنــــفــــيــــــذ هـــــذا
اIرســوم الذي يـنشـر في اجلـريدة الـرّسمـيّة  لـلجـمهـوريّة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بـــــاجلـــــــزائـــــر في 6 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435
اIوافق 6 فبراير سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

اجلدول اIلحقاجلدول اIلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير اIالية لسنة  اخملصصة لوزير اIالية لسنة 2014

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

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول
اإلدارة اIركزيةاإلدارة اIركزية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اIركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اIركزية - التعويضات واIنح اخملتلفة............................
اإلدارة اIـركـزيـة - اIـســتـخـدمـون اIـتــعـاقـدونr الـرواتبr مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................

مجموع القسم األول

550.942.000

875.960.000

94.000.000

1.520.902.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (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

07 - 36

08 - 36

القسم الثانيالقسم الثاني
اIوظفون - اIعاشات واIنحاIوظفون - اIعاشات واIنح

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

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اIركزية - اIنح  العائلية................................................

اإلدارة اIركزية - اIنح  االختيارية............................................
اإلدارة اIركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اIركزية - اIساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

اإلدارة اIركزية -  تسديد النفقات.............................................
اإلدارة اIركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اIركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اIركزية - التكاليف اIلحقة............................................
اإلدارة اIركزية - األلبسة.........................................................
اإلدارة اIركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اIركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اIــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اIترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع 

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اIركزية - صيانة اIباني................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للمدرسة الوطنية للضرائب.............................................
إعانة للوكالة الوطنية Iسح األراضي .........................................
إعانة خللية معاجلة االستعالم اIالي.............................................
إعانة للديوان الوطني لإلحصائيات...........................................
إعانة للمدرسة الوطنية للجمارك.............................................
مجموع القسم السادس

220.000

2.200.000

2.420.000

7.500.000

25.000

356.725.000

36.000.000

400.250.000

90.435.000

5.750.000

12.600.000

103.000.000

1.225.000

9.750.000

2.500.000

10.000

225.270.000

240.000.000

240.000.000

99.940.000

2.912.102.000

37.620.000

718.600.000

90.000.000

3.858.262.000
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اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (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 اIركزية - اIؤتمرات واIلتقيات......................................
اإلدارة اIركزية - دراسات........................................................
اإلدارة اIركزية - 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 اIـركـزيـة - اIسـاهـمـة واالشـتـراك في الـهـيـئـات الـدولـيـة غـير
احلكومية............................................................................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اIـركـزيـة - اIنح - تـعـويـضات  الـتـدريب - الـرواتب اIسـبـقة
- نفقات التكوين.................................................................
اإلدارة اIركزية  - تشجيع اجلمعيات ذات  اIنفعة  العمومية ........

مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل

الديوان اIركزي لقمع الفساد - الراتب الرئيسي للنشاط.............
الديوان اIركزي لقمع الفساد - التعويضات واIنح اخملتلفة............
rالرواتب rـتعاقدونIـستخدمون اIركزي لقـمع الفساد - اIالـديوان ا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............

مجموع القسم األول

3.000.000

50.000.000

5.000.000

58.000.000

6.305.104.000

1.000.000

1.000.000

78.272.000

1.000.000

79.272.000

80.272.000

6.385.376.000

32.800.000

77.700.000

7.000.000

117.500.000



47 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 23 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1435 هـ هـ
23 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2014 م

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (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

16 - 34

17 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

12 - 37

القسم الثانيالقسم الثاني
اIوظفون - اIعاشات  واIنحاIوظفون - اIعاشات  واIنح

الديوان اIركزي لقمع الفساد - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية....
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

الديوان اIركزي لقمع الفساد - اIنح العائلية..............................

الديوان اIركزي لقمع الفساد - اIنح االختيارية .........................
الديوان اIركزي لقمع الفساد - الضمان االجتماعي......................
الديوان اIركزي لقمع الفساد - اIساهمة في اخلدمات االجتماعية..
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

الديوان اIركزي لقمع الفساد - تسديد النفقات...........................
الديوان اIركزي لقمع الفساد - األدوات واألثاث...........................
الديوان اIركزي لقمع الفساد - اللوازم......................................
الديوان اIركزي لقمع الفساد - التكاليف اIلحقة.........................
الديوان اIركزي لقمع الفساد - األلبسة......................................
الديوان اIركزي لقمع الفساد - التغذية......................................
الديوان اIركزي لقمع الفساد - أدوات ومعدات النوم واIطبخ.......
الديوان اIركزي لقمع الفساد - حظيرة السيارات........................
الديوان اIركزي لقمع الفساد - اإليجار......................................
الديوان اIـركزي لقمع الـفساد - النـفقات القـضائية - نـفقات اخلبرة
- التعويضات اIترتبة على الدولة.........................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

الديوان اIركزي لقمع الفساد - صيانة اIباني.............................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

الديوان اIركزي لقمع الفساد - اIؤتمرات واIلتقيات...................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

10.000

10.000

800.000

10.000

27.625.000

1.441.000

29.876.000

9.220.000

10.470.000

2.700.000

7.200.000

200.000

1.500.000

3.500.000

1.650.000

400.000

10.000

36.850.000

3.000.000

3.000.000

5.000.000

5.000.000

192.236.000



23 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4810
23 فبراير  سنة فبراير  سنة 2014 م

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (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 اIــركــزي لــقـــمع الــفــســاد - اIـــنح - تــعــويـــضــات الــتــدريب -
الرواتب اIسبقة - نفقات التكوين.........................................

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

الفرع الثانيالفرع الثاني
اIديرية العامة للمحاسبةاIديرية العامة للمحاسبة

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل

اIديرية العامة للمحاسبة - الراتب الرئيسي للنشاط..................
اIديرية العامة للمحاسبة - التعويضات واIنح اخملتلفة................
rالـرواتب rـتـعـاقـدونIـسـتـخـدمـون اIـديـريـة الـعـامـة لـلـمـحــاسـبـة - اIا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اIوظفون - اIعاشات  واIنحاIوظفون - اIعاشات  واIنح

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

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اIديرية العامة للمحاسبة - اIنح العائلية...................................

اIديرية العامة للمحاسبة - اIنح االختيارية ..............................
اIديرية العامة للمحاسبة - الضمان االجتماعي..........................
اIديرية العامة للمحاسبة - اIساهمة في اخلدمات  االجتماعية......

مجموع القسم الثالث

800.000

800.000

800.000

193.036.000

6.578.412.000

157.175.000

145.983.000

18.000.000

321.158.000

521.000

521.000

4.000.000

20.000

75.790.000

7.200.000

87.010.000



49 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 23 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1435 هـ هـ
23 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2014 م

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (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 اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

اIديرية العامة للمحاسبة - تسديد النفقات................................
اIديرية العامة للمحاسبة - األدوات واألثاث...............................
اIديرية العامة للمحاسبة - اللوازم...........................................
اIديرية العامة للمحاسبة - التكاليف اIلحقة.............................
اIديرية العامة للمحاسبة - األلبسة...........................................
اIديرية العامة للمحاسبة - حظيرة السيارات............................
اIديرية العامة للمحاسبة - اإليجار...........................................
اIديـرية الـعامـة للـمحـاسبـة - النـفقـات القـضائـية - نـفقـات اخلبرة -
التعويضات اIترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اIديرية العامة للمحاسبة - صيانة اIباني..................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اIديرية العامة للمحاسبة - اIؤتمرات واIلتقيات.......................
اIــديــريـــة 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

اIديرية العامة للمحاسبة - اIنح - تعويضات التدريب - الرواتب
اIسبقة - نفقات التكوين......................................................

مجموع القسم الثالث

مجموع العنوان الرابع

مجموع الفرع اجلزئي األول

8.910.000

5.408.000

174.878.000

400.000.000

392.000

2.500.000

1.000.000

10.000

593.098.000

6.000.000

6.000.000

1.800.000

36.212.000

3.000.000

41.012.000

1.048.799.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

1.073.799.000



23 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 5010
23 فبراير  سنة فبراير  سنة 2014 م

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (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
اIصالح الالمركزية التابعة للدولةاIصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل

اIديريات اجلهوية للخزينة - الراتب الرئيسي للنشاط................
اIديريات اجلهوية للخزينة  - التعويضات واIنح اخملتلفة.............
rالرواتب rـتـعـاقـدونIـسـتـخـدمون اIـديريـات اجلـهـويـة للـخـزيـنة - اIا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اIوظفون - اIعاشات واIنحاIوظفون - اIعاشات واIنح

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

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اIديريات اجلهوية للخزينة - اIنح العائلية.................................

اIديريات اجلهوية للخزينة - اIنح االختيارية.............................
اIديريات اجلهوية للخزينة - الضمان االجتماعي.........................
اIديــريات اجلهوية للخزينــة - اIساهمة في اخلدمات االجتماعية..
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

اIديريات اجلهوية للخزينة  - تسديد النفقات.............................
اIديريات اجلهوية للخزينة  - األدوات واألثاث............................
اIديريات اجلهوية للخزينة - اللوازم.........................................
اIديريات اجلهوية للخزينة  - التكاليف اIلحقة..........................
اIديريات اجلهوية للخزينة  - األلبسة........................................
اIديريات اجلهوية للخزينة  - حظيرة السيارات.........................
اIديريات اجلهوية للخزينة  - اإليجار........................................
اIــديـريـات اجلـهـويـة لـلـخـزيـنـة  - الــنــفـــقــات الـقـضـائـيـــة - نـــفـقـــات
اخلبرة - التعويضات اIترتبة على الدولة...............................
مجموع القسم الرابع

5.139.872.000

4.786.366.000

812.274.000

10.738.512.000

301.000

8.800.000

9.101.000

170.000.000

260.000

2.481.559.000

240.000.000

2.891.819.000

63.855.000

30.900.000

108.000.000

300.000.000

2.360.000

20.000.000

4.000.000

50.000

529.165.000



51 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 23 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1435 هـ هـ
23 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2014 م

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (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

اIديريات اجلهوية للخزينة - صيانة اIباني................................
مجموع القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اIـديريــــات اجلـهويــــة لـلخـزيـنــــة - اIنـح - تـعـويضـــات الـتدريب -
الرواتب اIسبقة - نفقات التكوين.........................................

مجموع القسم الثالث
مجموع  العنوان الرابع
مجموع  الفرع اجلزئي الثاني

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
تسيير ديار ومراكز اIاليةتسيير ديار ومراكز اIالية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل
ديار ومـراكز اIالـية - اIسـتخدمون اIـتعاقـدونr الرواتبr منح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم األول

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

ديار ومراكز اIالية - اللوازم....................................................
ديار ومراكز اIالية - التكاليف اIلحقة......................................
ديار ومراكز اIالية - األلبسة....................................................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

ديار ومراكز اIالية - صيانة اIباني ومنشآتها التقنية.................
مجموع  القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث
مجموع  الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع الثاني

87.570.000

87.570.000

14.256.167.000

210.000.000

210.000.000

210.000.000

14.466.167.000

9.000.000

9.000.000

495.000

910.000

40.000

1.445.000

714.000

714.000

11.159.000

11.159.000

15.551.125.000



23 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 5210
23 فبراير  سنة فبراير  سنة 2014 م

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (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
اIديرية العامة للجماركاIديرية العامة للجمارك

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل
اIديرية العامة للجمارك - الراتب الرئيسي للنشاط...................
اIديرية العامة للجمارك - التعويضات واIنح اخملتلفة.................
اIديرية العامـة للجمارك - اIستخدمون اIتعاقدونr الرواتبr منح
ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي......................

مجموع القسم األول
القسم الثانيالقسم الثاني

اIوظفون - اIعاشات واIنحاIوظفون - اIعاشات واIنح
اIديرية العامة للجمارك - ريوع حوادث العمل...........................
اIديرية العامة للجمارك - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية..........

مجموع القسم الثاني
القسم الثالثالقسم الثالث

اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية
اIديرية العامة للجمارك - اIنح العائلية....................................
اIديرية العامة للجمارك - اIنح االختيارية................................
اIديرية العامة للجمارك - الضمان االجتماعي............................
اIديرية العامة للجمارك - اIساهمة في اخلدمات االجتماعية........
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

اIديرية العامة للجمارك - تسديد النفقات.................................
اIديرية العامة للجمارك - األدوات واألثاث................................
اIديرية العامة للجمارك - اللوازم............................................
اIديرية العامة للجمارك - التكاليف اIلحقة..............................
اIديرية العامة للجمارك - األلبسة............................................
اIديرية العامة للجمارك - التغذية............................................
اIديرية العامة للجمارك - حظيرة السيارات.............................
اIديرية العامة للجمارك - اإليجار............................................
اIـديـريـة العـامـة لـلجـمـارك - الـنفـقـات الـقضـائـيـة - نفـقـات اخلـبرة -
التعويضات اIترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع

5.442.337.000

8.175.450.000

227.350.000

13.845.137.000

1.665.000

24.400.000

26.065.000

232.400.000

400.000

3.404.446.000

250.000.000

3.887.246.000

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



53 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 23 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1435 هـ هـ
23 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2014 م

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (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

اIديرية العامة للجمارك - صيانة اIباني...................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اIديرية العامة للجمارك - النفقات اخملتلفة ...............................
اIديرية العامة للجمارك- اIؤتمرات واIلتقيات.........................
مجموع القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم  الثالثالقسم  الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اIديريـة العامـة للـجمارك - اIـنح - تعـويضات الـتدريب - الرواتب
اIسبقة - نفقات التكوين .....................................................

مجموع  القسم الثالث
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اIصالح الالمركزية التابعة للدولةاIصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح
اIصالح الالمركزية التابعة للجمارك - تسديد النفقات................
اIصالح الالمركزية التابعة للجمارك - األدوات واألثاث...............
اIصالح الالمركزية التابعة للجمارك - اللوزام...........................
اIصالح الالمركزية التابعة للجمارك - التكاليف اIلحقة.............
اIصالح الالمركزية التابعة للجمارك - األلبسة...........................
اIصالح الالمركزية التابعة للجمارك - التغذية...........................
اIصالح الالمركزية التابعة للجمارك - حظيرة السيارات............
اIصالح الالمركزية التابعة للجمارك - اإليجار...........................
اIــصــالح الالمــركــزيــة الـتــابــعــة لــلـجــمــارك - الــنــفــقـات الــقــضــائــيـة -
نفقات اخلبرة - التعويضات اIترتبة على الدولة......................

مجموع القسم الرابع

9.080.000

9.080.000

500.000

8.000.000

8.500.000

17.938.666.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

17.998.666.000

62.370.000

27.250.000

38.100.000

575.000.000

1.000.000

300.000.000

109.610.000

60.410.000

10.000

1.173.750.000



23 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 5410
23 فبراير  سنة فبراير  سنة 2014 م

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (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

اIصالح الالمركزية التابعة للجمارك - صيانة اIباني..................

مجموع القسم اخلامس

مجموع العنوان الثالث

مجموع  الفرع اجلزئي الثاني

مجموع  الفرع الثالث

الفرع الرابعالفرع الرابع
اIديرية العامة للضرائباIديرية العامة للضرائب

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل

اIديرية العامة للضرائب - الراتب الرئيسي للنشاط..................
اIديرية العامة للضرائب - التعويضات واIنح اخملتلفة.................
rالـرواتب rــتـعــاقـدونIـسـتــخـدمـون اIـديــريـة الــعـامـة لــلـضـرائـب - اIا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اIوظفون - اIعاشات واIنحاIوظفون - اIعاشات واIنح

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

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اIديرية العامة للضرائب - اIنح العائلية...................................
اIديرية العامة للضرائب - اIنح االختيارية................................
اIديرية العامة للضرائب - الضمان االجتماعي...........................
اIديرية العامة للضرائب - اIساهمة في اخلدمات االجتماعية........

مجموع القسم الثالث

89.259.000

89.259.000

1.263.009.000

1.263.009.000

19.261.675.000

566.524.000

448.950.000

55.260.000

1.070.734.000

55.000

10.000

65.000

16.000.000

40.000

253.868.000

25.000.000

294.908.000



55 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 23 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1435 هـ هـ
23 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2014 م

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (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 اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

اIديرية العامة للضرائب - تسديد النفقات................................
اIديرية العامة للضرائب - األدوات واألثاث................................
اIديرية العامة للضرائب - اللوازم............................................
اIديرية العامة للضرائب - التكاليف اIلحقة..............................
اIديرية العامة للضرائب - األلبسة...........................................
اIديرية العامة للضرائب - حظيرة السيارات.............................
اIديرية العامة للضرائب - اإليجار............................................
اIـديريـة الـعامـة لـلـضرائب - الـنـفـقات الـقـضائـيـة - نـفقـات اخلـبرة -
التعويضات اIترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اIديرية العامة للضرائب - صيانة اIباني..................................

مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اIديرية العامة للضرائب - اIؤتمرات واIلتقيات........................

مجموع القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اIديرية العـامة للضرائب - اIنح - تعويضات التدريب -  الرواتب
اIسبقة - نفقات التكوين......................................................

مجموع  القسم الثالث

مجموع  العنوان الرابع

مجموع الفرع اجلزئي األول

80.000.000

12.935.000

320.000.000

40.590.000

1.000.000

13.000.000

1.000.000

10.000

468.535.000

17.500.000

17.500.000

4.000.000

4.000.000

1.855.742.000

70.000.000

70.000.000

70.000.000

1.925.742.000



23 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 5610
23 فبراير  سنة فبراير  سنة 2014 م

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (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
اIصالح الالمركزية التابعة للدولةاIصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل

اIصالح الالمركزية للضرائب - الراتب الرئيسي للنشاط............
اIصالح الالمركزية للضرائب - التعويضات واIنح اخملتلفة...........
rالرواتب rتعاقدونIستخدمون اIصالح الالمركزيـة للضرائب - اIا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اIوظفون - اIعاشات واIنحاIوظفون - اIعاشات واIنح

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

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اIصالح الالمركزية للضرائب - اIنح العائلية.............................

اIصالح الالمركزية للضرائب - اIنح االختيارية.........................
اIصالح الالمركزية للضرائب - الضمان االجتماعي.....................
اIصالح الالمركزية للضرائب - اIساهمة في اخلدمات االجتماعية..

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

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

7.995.994.000

8.185.354.000

1.269.450.000

17.450.798.000

600.000

10.000

610.000

 

296.000.000

500.000

4.045.337.000

350.000.000

4.691.837.000

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



57 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 23 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1435 هـ هـ
23 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2014 م

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (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

اIصالح الالمركزية للضرائب - صيانة اIباني............................
مجموع  القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اIــصــالـح الالمــركــزيــة لــلـــضــرائب - اIــنح - تــعـــويــضــات الــتــدريب -
الرواتب اIسبقة - نفقات التكوين.........................................

مجموع  القسم الثالث
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي الثاني

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
تسيير ديار ومراكز اIاليةتسيير ديار ومراكز اIالية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل
ديار ومـراكز اIالـية - اIسـتخدمون اIـتعاقـدونr الرواتبr منح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم األول

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

ديار ومراكز اIالية - اللوازم....................................................
ديار ومراكز اIالية - التكاليف اIلحقة......................................
ديار ومراكز اIالية - األلبسة....................................................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

ديار ومراكز اIالية - صيانة اIباني ومنشآتها التقنية.................
مجموع  القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث
مجموع  الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع الرابع

153.413.000

153.413.000

22.841.803.000

368.000.000

368.000.000

368.000.000

23.209.803.000

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

25.524.574.000



23 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 5810
23 فبراير  سنة فبراير  سنة 2014 م

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (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
اIديرية العامة لألمالك الوطنيةاIديرية العامة لألمالك الوطنية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل

اIديرية العامة لألمالك الوطنية - الراتب الرئيسي للنشاط.........
اIديرية العامة لألمالك الوطنية -  التعويضات واIنح اخملتلفة......
rــتــعــاقــدونIـــســتــخــدمـــون اIـــديــريــة الــعـــامــة لألمالك الـــوطــنــيــة - اIا
الرواتبr منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اIوظفون - اIعاشات واIنحاIوظفون - اIعاشات واIنح

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

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اIديرية العامة لألمالك الوطنية - اIنح العائلية..........................

اIديرية العامة لألمالك الوطنية - اIنح االختيارية......................
اIديرية العامة لألمالك الوطنية - الضمان االجتماعي.................
اIــــديــــريـــة الــــعــــامــــة لألمـالك الـــوطــــنــــيــــة - اIـــســــاهــــمــــة في اخلــــدمـــات
االجتماعية..........................................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

اIديرية العامة لألمالك الوطنية - تسديد النفقات.......................
اIديرية العامة لألمالك الوطنية - األدوات واألثاث......................
اIديرية العامة لألمالك الوطنية - اللوازم..................................
اIديرية العامة لألمالك الوطنية - التكاليف اIلحقة....................
اIديرية العامة لألمالك الوطنية - األلبسة..................................
اIديرية العامة لألمالك الوطنية - حظيرة السيارات...................
اIـديـريـة الــعـامـة لألمالك الــوطـنـيـة - الــنـفـقـات الــقـضـائـيــة - نـفـقـات
اخلبرة - التعويضات اIترتبة على الدولة...............................

مجموع القسم الرابع

99.000.000

103.000.000

18.500.000

220.500.000

10.000

10.000

2.755.000

20.000

50.500.000

6.871.000

60.146.000

6.000.000

2.825.000

4.387.000

3.000.000

453.000

3.700.000

10.000

20.375.000



59 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 23 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1435 هـ هـ
23 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2014 م

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (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

اIديرية العامة لألمالك الوطنية - صيانة اIباني.........................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اIديرية العامة لألمالك الوطنية - اIؤتمرات واIلتقيات..............
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اIـديـريــة الـعـامـة لألمالك الـوطـنـيـة - اIـنح - تـعـويـضـات الـتـدريب -
الرواتب اIسبقة - نفقات التكوين.........................................

مجموع القسم الثالث
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اIصالح الالمركزية التابعة للدولةاIصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل

اIصالح  الالمركزية لألمالك الوطنية - الراتب الرئيسي للنشاط..
اIصالح  الالمركزية لألمالك الوطنية - التعويضات واIنح اخملتلفة
rـتـعـاقدونIسـتـخـدمون اIصـالح  الالمـركـزيـة لألمالك الوطـنـيـة - اIا
الرواتبr منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اIوظفون - اIعاشات واIنحاIوظفون - اIعاشات واIنح

اIصالح الالمركزية لألمالك الوطنية - ريوع حوادث العمل...........
اIــصــالح الالمــركــزيـة لـألمالك الــوطـنــيــة - مــعـاش اخلــدمــة واألضـرار
اجلسدية..............................................................................

مجموع القسم الثاني

4.800.000

4.800.000

2.000.000

2.000.000

307.831.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

327.831.000

3.528.998.000

3.526.448.000

792.050.000

7.847.496.000

100.000

20.000

120.000



23 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 6010
23 فبراير  سنة فبراير  سنة 2014 م

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (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
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اIصالح الالمركزية لألمالك الوطنية - اIنح العائلية....................

اIصالح الالمركزية لألمالك الوطنية - اIنح االختيارية................
اIصالح الالمركزية لألمالك الوطنية - الضمان االجتماعي...........
اIـــصــالح الالمـــركــزيــة لـألمالك الــوطـــنــيــة - اIـــســاهــمـــة في اخلــدمــات
االجتماعية .........................................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

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

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اIصالح الالمركزية لألمالك الوطنية - صيانة اIباني...................
مجموع  القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اIـصالح الالمركزيـة لألمالك الوطنيـة - اIنح - تعويـضات التدريب
-  الرواتب اIسبقة - نفقات التكوين.....................................
مجموع  القسم الثالث
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي الثاني

132.782.000

300.000

1.763.861.000

254.000.000

2.150.943.000

44.450.000

100.000.000

105.000.000

120.000.000

3.944.000

34.519.000

5.000.000

10.000

412.923.000

43.423.000

43.423.000

10.454.905.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

10.604.905.000



61 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 23 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1435 هـ هـ
23 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2014 م

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (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 اIاليةتسيير ديار ومراكز اIالية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل

ديار ومـراكز اIالـية - اIسـتخدمون اIـتعاقـدونr الرواتبr منح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم األول

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اIصالح األدوات وتسيير اIصالح 

ديار ومراكز اIالية - اللوازم....................................................
ديار ومراكز اIالية - التكاليف اIلحقة......................................
ديار ومراكز اIالية - األلبسة....................................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

ديار ومراكز اIالية - صيانة اIباني ومنشآتها التقنية.................
مجموع  القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث
مجموع  الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع اخلامس

الفرع السادسالفرع السادس
اIديرية العامة للميزانيةاIديرية العامة للميزانية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل
اIديرية العامة للميزانية - الراتب الرئيسي للنشاط..................
اIديرية العامة للميزانية - التعويضات واIنح اخملتلفة. ..............
rالـرواتب rـتـعـاقـدونIـسـتـخــدمـون اIــديـريـة الـعـامـة لـلــمـيـزانـيـة - اIا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............

مجموع القسم األول

31.000.000

31.000.000

525.000

10.593.000

190.000

11.308.000

8.400.000

8.400.000

50.708.000

50.708.000

10.983.444.000

288.000.000

436.000.000

17.600.000

741.600.000



23 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 6210
23 فبراير  سنة فبراير  سنة 2014 م

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (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
اIوظفون - اIعاشات واIنح اIوظفون - اIعاشات واIنح 

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

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اIديرية العامة للميزانية - اIنح العائلية...................................

اIديرية العامة للميزانية - اIنح االختيارية...............................
اIديرية العامة للميزانية - الضمان االجتماعي...........................
اIديرية العامة للميزانية - اIساهمة في اخلدمات االجتماعية.......
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

اIديرية العامة للميزانية - تسديد النفقات................................
اIديرية العامة للميزانية - األدوات واألثاث...............................
اIديرية العامة للميزانية - اللوازم...........................................
اIديرية العامة للميزانية - التكاليف اIلحقة.............................
اIديرية العامة للميزانية - األلبسة...........................................
اIديرية العامة للميزانية - حظيرة السيارات............................
اIديـرية الـعامـة للـميـزانيـة - الـنفـقات الـقضـائيـة - نفـقات اخلـبرة -
التعويضات اIترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اIديرية العامة للميزانية - صيانة اIباني..................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اIديرية العامة للميزانية - اIؤتمرات واIلتقيات.......................
اIـديـريـة الـعـامـة لـلـمـيـزانـيـة - نـفـقـات حتـضـيـر اIـيـزانـيــة وقـــانــون
اIالية.................................................................................
اIديرية العامة للميزانية - دراسات..........................................

مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

450.000

450.000

4.700.000

39.000

180.000.000

16.000.000

200.739.000

4.950.000

7.000.000

15.000.000

2.475.000

270.000

11.200.000

10.000

40.905.000

1.000.000

1.000.000

2.500.000

10.000.000

162.675.000

175.175.000

1.159.869.000



63 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 23 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1435 هـ هـ
23 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2014 م

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (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

اIـــديـــريــة الـــعـــامـــة لـــلـــمـــيـــزانـــيـــة - اIـــنح - تـــعـــويـــضــات الـــتـــدريب -
الرواتب اIسبقة - نفقات التكوين.........................................

مجموع  القسم الثالث
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اIصالح الالمركزية التابعة  للدولةاIصالح الالمركزية التابعة  للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل

اIديريات اجلهوية للميزانية - الراتب الرئيسي للنشاط..............
اIديريات اجلهوية للميزانية - التعويضات واIنح اخملتلفة............
rالرواتب rتـعاقدونIـستخـدمون اIديريات اجلـهوية لـلميـزانية - اIا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اIوظفون - اIعاشات واIنحاIوظفون - اIعاشات واIنح

اIديريات اجلهوية للميزانية - ريوع حوادث العمل......................
اIديريات اجلهوية للميزانية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية....
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اIديريات اجلهوية للميزانية - اIنح العائلية.............................
اIديريات اجلهوية للميزانية - اIنح االختيارية...........................
اIديريات اجلهوية للميزانية - الضمان االجتماعي......................
اIديريات اجلهوية للميزانية - اIساهمة في اخلدمات االجتماعية...

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

اIديريات اجلهوية للميزانية - تسديد النفقات............................
اIديريات اجلهوية للميزانية - األدوات واألثاث...........................

372.620.000

372.620.000

372.620.000

1.532.489.000

1.690.000.000

1.978.000.000

93.150.000

3.761.150.000

60.000

10.000

70.000

25.000.000

70.000

913.000.000

59.000.000

997.070.000

21.780.000

32.000.000



23 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 6410
23 فبراير  سنة فبراير  سنة 2014 م

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (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

اIديريات اجلهوية للميزانية - اللوازم.......................................
اIديريات اجلهوية للميزانية - التكاليف اIلحقة.........................
اIديريات اجلهوية للميزانية - األلبسة.......................................
اIديريات اجلهوية للميزانية - حظيرة السيارات........................
اIديريات اجلهوية للميزانية - اإليجـار......................................
اIديـريات اجلهـوية للـميزانـية - النـفقات الـقضائـية - نفـقات اخلبرة
- التعويضات اIترتبة على الدولة.........................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اIديريات اجلهوية للميزانية - صيانة اIباني..............................
مجموع القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اIـــديــريــات اجلــهــويــة لــلــمــيــزانــيــة - اIــنح - تــعــويــضــات الــتــدريب -
الرواتب اIسبقة - 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 اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل
مـــديـــريـــات الـــبـــرمـــجـــة ومـــتـــابــــعـــة مـــيـــزانـــيـــات الـــواليـــات - الـــراتب
الرئيسي للنشاط................................................................
مـديـريات الـبـرمجـة ومـتابـعـة مـيزانـيـات الواليـات - الـتعــــويـضـات
واIنــح اخملتلفة....................................................................
مـديـريـات الـبـرمـجـة ومـتــابـعـة مـيـزانـيـات الـواليـات - اIـسـتـخـدمـون
اIتعاقدونr الـرواتبr منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان
االجتماعي..........................................................................
مجموع القسم األول

30.000.000

22.000.000

1.000.000

11.000.000

2.400.000

15.000

120.195.000

14.175.000

14.175.000

4.892.660.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

4.942.660.000

710.249.000

693.824.000

109.764.000

1.513.837.000



65 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 23 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1435 هـ هـ
23 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2014 م

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (تابع)

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

21 - 32

22 - 32

21 - 33

22 - 33

23 - 33

24 - 33

21 - 34

22 - 34

23 - 34

24 - 34

25 - 34

81 - 34

95 - 34

96 - 34

21 - 35

القسم الثانيالقسم الثاني
اIوظفون - اIعاشات واIنحاIوظفون - اIعاشات واIنح

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

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

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

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

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
اIلحقة...............................................................................
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 اIترتبة على الدولة.....

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الواليات - صيانة اIباني...

مجموع القسم اخلامس

مجموع  العنوان الثالث

15.000

750.000

765.000

28.500.000

48.000

351.020.000

41.000.000

420.568.000

20.790.000

12.000.000

19.000.000

29.700.000

1.000.000

15.000.000

500.000

100.000

98.090.000

13.230.000

13.230.000

2.046.490.000
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23 فبراير  سنة فبراير  سنة 2014 م

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (تابع)

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

21 - 43

01 - 31

02 - 31

03 - 31

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

العنوان الر ابعالعنوان الر ابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

مـــديـــريــــات الـــبـــرمـــجــــة ومـــتـــابـــعــــة مـــيـــزانـــيـــات الــــواليـــات - اIـــنح -
تعويضات التدريب - الرواتب اIسبقة - نفقات التكوين..........

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

الفرع السابعالفرع السابع
اIفتشية العامة  للماليةاIفتشية العامة  للمالية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل

اIفتشية العامة للمالية - الراتب الرئيسي للنشاط.....................
اIفتشية العامة للمالية - التعويضات واIنح اخملتلفة...................
اIفـتشـية العـامة للـماليـة - اIستـخدمون اIـتعاقـدونr الرواتبr منح
ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي......................

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اIوظفون - اIعاشات واIنحاIوظفون - اIعاشات واIنح

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

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون- التكاليف االجتماعية اIوظفون- التكاليف االجتماعية 

اIفتشية العامة للمالية - اIنح العائلية......................................

اIفتشية العامة للمالية - اIنح االختيارية..................................
اIفتشية العامة للمالية - الضمان االجتماعي.............................
اIفتشية العامة للمالية - اIساهمة في اخلدمات االجتماعية..........

مجموع القسم الثالث

8.000.000

8.000.000

8.000.000

2.054.490.000

8.529.639.000

398.140.000

397.980.000

28.000.000

824.120.000

10.000

10.000

3.500.000

30.000

199.030.000

12.000.000

214.560.000
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23 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2014 م

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (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 اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

اIفتشية العامة للمالية - تسديد النفقات...................................
اIفتشية العامة للمالية - األدوات واألثاث..................................
اIفتشية العامة للمالية - اللوازم..............................................
اIفتشية العامة للمالية - التكاليف اIلحقة................................
اIفتشية العامة للمالية - األلبسة..............................................
اIفتشية العامة للمالية - حظيرة السيارات...............................
اIفتشية العامة للمالية - اإليجـار.............................................
اIـفـتـشـيـة الـعـامـة لـلـمـالـية - الـنـفـقـات الـقـضـائـيـة - نـفـقـات اخلـبرة -
التعويضات اIترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اIفتشية العامة للمالية - صيانة اIباني ....................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اIفتشية العامة للمالية - اIؤتمرات واIلتقيات..........................
مجموع القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اIفـتـشيـة العـامـة للـمـاليـة - اIـنح - تعـويـضات الـتـدريب - الرواتب
اIسبقة - نفقات التكوين......................................................

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

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير اIاليةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير اIالية.................................

47.520.000

1.370.000

3.100.000

4.356.000

400.000

2.740.000

100.000

10.000

59.596.000

1.000.000

1.000.000

7.800.000

7.800.000

1.107.086.000

15.500.000

15.500.000

15.500.000

1.122.586.000

1.122.586.000

87.551.455.000
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23 فبراير  سنة فبراير  سنة 2014 م

مـرسـوممـرسـوم تـنـفيـذي  تـنـفيـذي رقم رقم 14 -  - 38  م مـؤرؤرّخ في خ في 6  رب  ربـيع اليع الـثانيثاني
عــــام ام 1435 اI اIــــوافق وافق 6  ف فــــبــــــرايرايــــر سر ســــــنــــة ة r2014 يـــتـــضــمن يـــتـــضــمن
تــــوزيـع االعــــتــــمــــادات اخملــــصـــــصــــة لــــوزيــــر الــــطــــاقــــةتــــوزيـع االعــــتــــمــــادات اخملــــصـــــصــــة لــــوزيــــر الــــطــــاقــــة
واIــنـاجم مـن مــيــــزانـيـة الــتـسـيـيــر ~ــوجـب قـانـونواIــنـاجم مـن مــيــــزانـيـة الــتـسـيـيــر ~ــوجـب قـانـون

اIالية لسنة اIالية لسنة 2014.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةIبناء على تقرير وزير ا -

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

- و~قتضى القانون رقم 84-17 اIؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـIـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واIعـام 1404 ا

rتممIعدل واIا rاليةIا
- و~ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 13 - 08 اIــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30  ديسمبر سنة 2013 واIتضمن

r2014 الية لسنةIقانون ا
- وبعد موافقة رئيس اجلمهورية

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIــادة  األولى :  اIــادة  األولى :  تـــوزع االعــتــمـــادات اIــقــدر مــبـــلــغــهــا
Xمــلـــيـــونــا ومـــائـــتــ Xمـــلـــيــارا وخـــمـــســـ Xبــواحـــد وأربـــعــ
وثــــمـــــانـــــيــــة وعـــــشــــريـن ألف ديـــــنــــار (41.050.228.000 دج)
واخملـصصة لوزير الـطاقة واIناجـم من ميزانية الـتسيير
~وجب قـانـون اIـاليـة لـسـنة r2014 طبـقـا لـلـجـدول اIـلحق

بهذا اIرسوم.

اIــــادة اIــــادة 2 :  : يــــكــــلف وزيــــــر اIــــالــــيـــــة ووزيــــر الــــطــــاقــــة
واIـنـاجمr كل فـيـمـا يـخـصهr بـتـنـفـيـــذ هــذا اIـرســوم الذي
يــنــشـر فـي اجلــريـدة الــرّســمــيّــة  لــلــجــمــهــوريّــة اجلــزائــريّـة

الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بـــــاجلـــــــزائـــــر في 6 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435
اIوافق 6 فبراير سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

اجلدول اIلحقاجلدول اIلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير الطاقة  واIناجم لسنة  اخملصصة لوزير الطاقة  واIناجم لسنة 2014
من ميزانية التسيير واIوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واIوزعة بالترتيب في كل باب

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول

فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اIصالحوسائل اIصالح

القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اIركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................

اإلدارة اIركزية - التعويضات واIنح اخملتلفة............................

اإلدارة اIـركـزيـة - اIـســتـخـدمـون اIـتــعـاقـدونr الـرواتبr مـنح ذات

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

مجموع القسم األول

239.000.000

252.520.000

24.148.000

515.668.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (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 - 37

القسم الثانيالقسم الثاني
اIوظفون - اIعاشات  واIنحاIوظفون - اIعاشات  واIنح

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

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اIركزية - اIنح  العائلية................................................

اإلدارة اIركزية - اIنح االختيارية.............................................
اإلدارة اIركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اIركزية - اIساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

اإلدارة اIركزية -  تسديد النفقات.............................................
اإلدارة اIركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اIركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اIركزية - التكاليف اIلحقة............................................
اإلدارة اIركزية - األلبسة.........................................................
اإلدارة اIركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اIركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اIــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اIترتبة على الدولة ..........................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اIركزية - صيانة اIباني................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اIركزية - اIؤتمرات واIلتقيات......................................
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

50.000

33.696.000

33.746.000

3.586.000

60.000

122.880.000

8.258.000

134.784.000

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

905.181.000
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اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (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

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

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اIـركـزيـة - اIنح - تـعـويـضات  الـتـدريب - الـرواتب اIسـبـقة
- نفقات التكوين.................................................................

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

النشاط االقتصادي -  التشجيعات والتدخالتالنشاط االقتصادي -  التشجيعات والتدخالت
مساهمة Iؤسسة اIدينة اجلديدة حلاسي مسعود...........................
إعانة Iدرسة اIناجم بالعابد.....................................................
مساهمة Iراكز األبحاث...........................................................
مجموع القسم الرابع

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

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

مجموع  القسم السادس
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اIصالح الالمركزية التابعة للدولةاIصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل
اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط......
اIـــصــــالح الـالمـــركــــزيــــة الـــتــــابــــعـــة لــــلــــدولـــة - الــــتــــعـــويــــضـــات واIــــنح
اخملتلفـة..............................................................................
rــتـعــاقـدونIـســتـخــدمـون اIــصـالـح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـدولــة - اIا
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

2.462.550.000

2.710.050.000

410.237.000

34.590.534.000

35.000.771.000

37.751.621.000

38.656.802.000

760.000.000

824.600.000

198.929.000

1.783.529.000
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اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (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
اIوظفون - اIعاشات واIنحاIوظفون - اIعاشات واIنح

اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل..............
اIــصـــالح الالمـــركــزيــة الـــتــابــعـــة لــلــدولـــة - مــعــاش اخلـــدمــة واألضــرار
اجلسدية .............................................................................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - اIنح العائلية.......................

اIصالح الالمركزية التابعة للدولة  - اIنح االختيارية..................
اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي...............
اIـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة الــتـــابـــعـــة لــلـــدولـــة - اIـــســاهـــمـــة في اخلـــدمــات
االجتماعية..........................................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات....................
اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث...................
اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم...............................
اIصالح الالمركزية التابعة للدولة- التكاليف اIلحقة..................
اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة...............................
اIصالح الالمركزية التابعة للدولة- حظيرة   السيارات...............
اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - اإليجار...............................
اIصـالح الالمـركـزية الـتـابعـة لـلـدولة - الـنـفقـات الـقضـائـية - نـفـقات
اخلبرة - التعويضات اIترتبة على الدولة...............................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة اIباني......................
مجموع القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث
مجموع  الفرع اجلزئي الثاني
مجموع  الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الطاقة واIناجممجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الطاقة واIناجم....................

270.000

3.864.000

4.134.000

32.180.000

400.000

396.150.000

30.000.000

458.730.000

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

2.393.426.000

2.393.426.000

41.050.228.000

41.050.228.000
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفيـذي  تـنـفيـذي رقم رقم 14 -  - 39  م مـؤرؤرّخ في خ في 6  رب  ربـيع اليع الـثانيثاني
عــــام ام 1435 اI اIــــوافق وافق 6  ف فــــبــــــرايرايــــر سر ســــــنــــة ة r r2014 يـــتـــضــمنيـــتـــضــمن
تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة لـــوزيـــر الـــتـــنـــمـــيـــةتـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة لـــوزيـــر الـــتـــنـــمـــيـــة
الـــصــنـــاعــيـــة وتــرقـــيــة االســـتــثـــمــار مـن مــــيــــزانـــيــةالـــصــنـــاعــيـــة وتــرقـــيــة االســـتــثـــمــار مـن مــــيــــزانـــيــة

التسيير ~ـوجـب قانون اIالية لسنة التسيير ~ـوجـب قانون اIالية لسنة 2014.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةIبناء على تقرير وزير ا -

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

- و~قتضى القانون رقم 84-17 اIؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـIـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واIعـام 1404 ا

rتممIعدل واIا rاليةIا
- و~ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 13 - 08 اIــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30  ديسمبر سنة 2013 واIتضمن

r2014 الية لسنةIقانون ا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول اIلحقاجلدول اIلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير التنمية الصناعي اخملصصة لوزير التنمية الصناعيّة وترقية االستثمار لسنة ة وترقية االستثمار لسنة 2014

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

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIـادة األولى :  اIـادة األولى :  تـــوزع االعــتـمـــادات اIــقــدر مــبــلــغــهـا
بــأربــعــة مــاليــيــر وأربـعمائة واثنX وخمسX مليونا
وخـــــمــــســـــمــــائــــة وثـالثــــX ألـف ديــــنــــار (4.452.530.000 دج)
واخملصصة لوزير التـنمية الصناعيـة وترقية االستثمار
r2014 ـالية لـسنةIمن ميزانـية التـسيـير ~وجب قـانون ا

طبقا للجدول اIلحق بهذا اIرسوم.

اIــادة  اIــادة  2 :  : يــكـــلف وزيــــر اIــالـــيـــة ووزيـــر الــتـــنــمـــيــة
الصنـاعيّة وترقـية االستثـمارr كل فيمـا يخصهr بتـنفيــذ
هــــــذا اIــــرســـــوم الـــــذي يــــنـــــشــــر في اجلـــــريــــدة الــــرّســـــمــــيّــــة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بـــــاجلـــــــزائـــــر في 6 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435
اIوافق 6 فبراير سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك 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
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اIركزية ـ الراتب الرئيسي للنشاط..............................
اإلدارة اIركزية - التعويضات واIنح اخملتلفة............................
اإلدارة اIـركـزيـة - اIـســتـخـدمـون اIـتــعـاقـدونr الـرواتبr مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اIوظفون - اIعاشات واIنحاIوظفون - اIعاشات واIنح

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

351.000.000

390.500.000

55.156.000

796.656.000

25.000

3.500.000

3.525.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (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
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اIركزية - اIنح  العائلية................................................

اإلدارة اIركزية - اIنح االختيارية.............................................
اإلدارة اIركزية - الضمان االجتماعي........................................
اإلدارة اIركزية - اIساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

اإلدارة اIركزية -  تسديد النفقات.............................................
اإلدارة اIركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اIركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اIركزية - التكاليف اIلحقة............................................
اإلدارة اIركزية - األلبسة.........................................................
اإلدارة اIركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اIركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اIــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اIترتبة على الدولة ...........................................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اIركزية - صيانة اIباني................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للوكالة الوطنية لترقية االستثمار....................................
إعانات Iراكز التسهيل للمؤسسات الصغيرة واIتوسطة .............
إعانة للوكالة الوطنية لتطوير اIؤسسات الصغيرة واIتوسطة.....
إعانة للديوان الوطني للقياسة القانونية...................................
مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اIركزية - اIؤتمرات واIلتقيات......................................
اإلدارة اIــــركــــزيــــة - إعــــانـــــة Iــــصــــاريف تـــــســــيــــيــــر اجملــــلـس الــــوطــــني
االستشاري لترقية اIؤسسات الصغيرة واIتوسطة.................
اإلدارة اIركزية - النفقات اIتعلقة باجلائزة اجلزائرية للجودة.......

7.425.000

160.000

185.375.000

22.590.000

215.550.000

92.070.000

3.550.000

13.500.000

56.430.000

750.000

8.000.000

1.000.000

25.000

175.325.000

19.453.000

19.453.000

680.000.000

227.850.000

85.000.000

420.000.000

1.412.850.000

20.700.000

12.600.000

3.000.000
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اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (تابع)

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

04 - 37

05 - 37

01 - 43

01 - 44

03 - 44

06 - 44

07 - 44

08 - 44

09 - 44

11 - 31

12 - 31

13 - 31

اإلدارة اIركـزية - مـصاريف مـرتبـطة بـتنـفيـذ مذكـرات التـفاهم في
إطار التعاون الدولي في ميدان اIؤسسات الصغيرة واIتوسطة..
اإلدارة اIــركـزيــة - الـنــفـقــات اIـتــعـلــقـة بــاجلـائــزة الـوطــنـيــة لالبـتــكـار
لفائدة اIؤسسات الصغيرة واIتوسطة...................................
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اIركزيـة  -  اIنح - تـعويـضات الـتدريب - الـرواتب اIسـبقة
- نفقات التكوين.................................................................

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

النشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالتالنشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالت
اIساهمة في اجلمعيات ذات اIنفعة العامة..................................
اIساهمة في اIعهد اجلزائري للتقييس.......................................
اIساهمة في الهيئة اجلزائرية لالعتماد......................................
اIساهمة في الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري.............
اIــســـاهــمــة في تــطــبــيـق اتــفــاقــيــة الــتـــعــاون بــX اجلــزائــر واجملــمــوعــة
األوروبـــيـــة اIـــتــــضـــمـــنـــة بـــرنــــامج دعم اIـــؤســــســـات والـــصـــنـــاعـــات
الصغيرة واIتوسطة والتحكم في تكنولوجيات اإلعالم واالتصال
اIساهمة في مشاتل اIؤسسات.................................................
مجموع  القسم الرابع
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اIصالح الالمركزية التابعة للدولة اIصالح الالمركزية التابعة للدولة 

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل
اIصالح الالمركزية التابعة للدولة ـ الراتب الرئيسي للنشاط.......
اIصالح الالمركزية التابعة للدولة  - التعويضات واIنح اخملتلفة....
rــتـعــاقـدونIـســتـخــدمـون اIــصـالـح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـدولــة - اIا
الرواتبr منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.
مجموع القسم األول

6.000.000

4.500.000

46.800.000

2.670.159.000

12.000.000

12.000.000

15.000.000

71.250.000

10.000.000

12.000.000

35.000.000

61.750.000

205.000.000

217.000.000

2.887.159.000

592.425.000

431.000.000

162.623.000

1.186.048.000



75 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 23 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1435 هـ هـ
23 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2014 م

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (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
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - اIنح  العائلية......................

اIصالح الالمركزية التابعة للدولة  - اIنح االختيارية..................
اIصالح الالمركزية التابعة للدولة  - الضمان االجتماعي.............
اIــصـــالح الالمـــركــزيـــة الــتـــابــعـــة لــلـــدولــة  - اIـــســاهـــمــة في اخلـــدمــات
االجتماعية ........................................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

اIصالح الالمركزية التابعة للدولة  -  تسديد النفقات..................
اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث...................
اIصالح الالمركزية التابعة للدولة  - اللوازم..............................
اIصالح الالمركزية التابعة للدولة  - التكاليف اIلحقة.................
اIصالح الالمركزية التابعة للدولة  - األلبسة..............................
اIصالح الالمركزية التابعة للدولة  - حظيرة السيارات................
اIصالح الالمركزية التابعة للدولة  - اإليجار..............................
اIصـالح الالمـركزيـة التـابعـة للـدولة  - الـنفـقات الـقضـائيـة - نفـقات
اخلبرة - التعويضات اIترتبة على الدولة ..............................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة اIباني......................

مجموع  القسم اخلامس

مجموع  العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

مجموع  الفرع األول

مــجـمــوع االعــتـمــادات الــمــخـصــصــة لــوزيــر الـتـنمـيـة الـصنـاعـيةمــجـمــوع االعــتـمــادات الــمــخـصــصــة لــوزيــر الـتـنمـيـة الـصنـاعـية
وترقية االستثماروترقية االستثمار...............................................................

5.600.000

480.000

255.857.000

16.000.000

277.937.000

30.284.000

3.458.000

16.500.000

29.700.000

1.500.000

7.600.000

2.000.000

344.000

91.386.000

10.000.000

10.000.000

1.565.371.000

1.565.371.000

4.452.530.000

4.452.530.000
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفيـذي  تـنـفيـذي رقم رقم 14 -  - 40  م مـؤرؤرّخ في خ في 6  رب  ربـيع اليع الـثانيثاني
عــــام ام 1435 اI اIــــوافق وافق 6  ف فــــــبــــرايرايــــر سر ســــنــــة ة r2014   يــتــضــمن يــتــضــمن
تــــوزيـع االعــــتــــمــــادات اخملـــــصــــصــــة لــــوزيـــــر الــــفالحــــةتــــوزيـع االعــــتــــمــــادات اخملـــــصــــصــــة لــــوزيـــــر الــــفالحــــة
والتنمية الـريفية مـن مـيــزانية التسيير ~ـوجـبوالتنمية الـريفية مـن مـيــزانية التسيير ~ـوجـب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــقانون اIالية لسنة قانون اIالية لسنة 2014.
rإنّ الوزير األول

rاليةIبناء على تقرير وزير ا -
- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اIادتان 85-3 و125

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

rتممIعدل واIا rاليةIا
- و~ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 13 - 08 اIــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30  ديسمبر سنة 2013 واIتضمن

r2014 الية لسنةIقانون ا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول اIلحقاجلدول اIلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير الفالحة والتنمية الريفية لسنة  اخملصصة لوزير الفالحة والتنمية الريفية لسنة 2014

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

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIـادة األولى :  اIـادة األولى :  تـــوزع االعــتـمـــادات اIــقــدر مــبــلــغــهـا
Xوثالث Xواثنـ Xمـليـارا ومـائتـ Xوثالثـة وثالث Xـائتـ~
مــــلــــيــــونـــا وســــبــــعــــمــــائـــة وتــــســــعــــة وأربــــعــــX ألف ديــــنـــار
(233.232.749.000 دج) واخملـــــــصـــــــصــــــــة لـــــــوزيــــــــر الـــــــفـالحـــــــة
والتـنمـية الـريفيـة من ميـزانيـة التـسيـير ~ـوجب قانون

اIالية لسنة r2014 طبقا للجدول اIلحق بهذا اIرسوم.

اIــــادة  اIــــادة  2 :  : يـــكــــلـف وزيــــر اIــــالــــيـــــة ووزيــــر الـــفـالحـــة
والـتــنـمـيــة الـريـفــيـــةr كل فـيــمـا يـخــصــهr بـتـنــفـيـــذ هــــذا
اIـرسـوم الذي ينــشـر في اجلريدة الرّسـميّة  للـجمهوريّة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بـــــاجلـــــــزائـــــر في 6 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435
اIوافق 6 فبراير سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

81 - 31

82 - 31

 الفرع األول الفرع األول
اإلدارة اIركزيةاإلدارة اIركزية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اIركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اIركزية - التعويضات و اIنح اخملتلفة...........................
اإلدارة اIـركـزيـة - اIـســتـخـدمـون اIـتــعـاقـدونr الـرواتبr مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................
اإلدارة اIركزية - اIوظفون اIتعاونون - األجور الرئيسية.........
اإلدارة اIـركـزيـة - اIــوظـفـون اIــتـعـاونــون -  الـتـعـويــضـات  واIـنح
اخملتـلـفة............................................................................

مجموع القسم األول

250.704.000

259.533.000

45.144.000

350.000

260.000

555.991.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (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
اIوظفون - اIعاشات واIنحاIوظفون - اIعاشات واIنح

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

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اIركزية - اIنح العائلية.................................................

اإلدارة اIركزية - اIنح االختيارية.............................................
اإلدارة اIركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اIركزية - اIساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

اإلدارة اIركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اIركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اIركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اIركزية - التكاليف اIلحقة............................................
اإلدارة اIركزية - األلبسة.........................................................
اإلدارة اIركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اIركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اIــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اIترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اIركزية - صيانة اIباني................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانات Iراكز 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 اIتوسطة الفالحية .........................

400.000

400.000

4.200.000

77.000

127.559.000

16.612.000

148.448.000

39.105.000

4.295.000

10.279.000

29.700.000

312.000

4.388.000

650.000

10.000

88.739.000

14.718.000

14.718.000

107.549.000

1.209.858.000

213.047.000

96.956.000

454.646.000
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اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (تابع)

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

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 Iراكز 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 اIياه...................
إعانة حملافظة تنمية الفالحة في اIناطق  الصحراوية...................
إعانة للمركز الوطني Iراقبة  البذور والشتائل  واIصادقة عليها..
إعانة للمعهد التقني لتربية احليوانات......................................
مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اIركزية - اIؤتمرات و اIلتقيات.....................................
اإلدارة اIركـزية - نـفقـات تسيـير مـكاتب تـمثـيل هيـئة األ¤ اIـتحدة
لـلـتـغــذيـة والـفالحـة وهـيـئــة مـكـافـحـة اجلـراد الـصــحـراوي بـاIـنـطـقـة
الغربية..............................................................................

مجموع القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اIركزية - اIنح - تـعويضات التـدريب - الرواتب اIسبقة -
نفقات التكوين....................................................................

مجموع القسم الثالث

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

اإلدارة اIركزية - األسواق واIعارض .........................................
اإلدارة اIركزيـة - مساهـمة في اIركـز الوطـني للتـلقيح االصـطناعي
والتحسX الوراثي..............................................................
اإلدارة اIركزية - اإلعالم واإلرشاد.............................................
مساهمة حلديقة التسلية "الوئام اIدني".....................................
مساهمة للديوان اجلزائري اIهني للحبوب .................................
مساهمة للغرفة الوطنية للفالحة...............................................

64.071.000

91.586.000

851.513.000

456.820.000

275.187.000

286.043.000

161.118.000

99.661.000

135.518.000

372.297.000

4.875.870.000

19.771.000

6.000.000

25.771.000

5.709.937.000

13.500.000

13.500.000

500.000

4.000.000

6.000.000

80.000.000

170.580.000.000

10.000.000
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اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (تابع)

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

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 للمعهد الوطني لألبحاث الغابية...................................

مساهمة للمعهد الوطني اجلزائري لألبحاث الزراعية...................

مساهمة للديوان الوطني اIهني للحليب....................................
مجموع القسم الرابع

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

تعـويض عن األمالك اخملصصة للصندوق الوطني للثورة الزراعية.
مجموع  القسم السادس
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع  اجلزئي األول

الفرع  اجلزئي الثانيالفرع  اجلزئي الثاني
اIصالح الالمركزية التابعة للدولةاIصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل

اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط......
اIصالح الالمركزية التابعة للدولة -  التعويضات واIنح اخملتلفة....
rــتـعـاقـدونIـسـتــخـدمـون اIـصـالح الـالمـركـزيـة الــتـابـعــة لـلـدولــة -  اIا
الــــــرواتـبr مــــــنـح ذات طــــــابـع عــــــائـــــــلي واشـــــــتــــــراكــــــات الـــــــضــــــمــــــان
االجتماعي..........................................................................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اIوظفون - اIعاشات واIنحاIوظفون - اIعاشات واIنح

اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل..............
اIــصـــالح الـالمــركــزيــة الــتـــابــعــة لــلــدولـــة - مــعــاش اخلــدمــة واألضــرار
اجلسدية..............................................................................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - اIنح العائلية.......................

اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - اIنح االختيارية...................
اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي...............
اIـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة الــتـــابـــعـــة لــلـــدولـــة - اIـــســاهـــمـــة في اخلـــدمــات
االجتماعية..........................................................................

مجموع القسم الثالث

411.364.000

656.749.000

32.113.000.000

203.861.613.000

1.500.000.000

1.500.000.000

205.375.113.000

211.085.050.000

4.306.131.000

4.150.895.000

478.608.000

8.935.634.000

1.700.000

11.800.000

13.500.000

210.000.000

1.152.000

2.119.256.000

321.763.000

2.652.171.000



23 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 8010
23 فبراير  سنة فبراير  سنة 2014 م

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (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

01 - 31

02 - 31

03 - 31

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات....................
اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث...................
اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم...............................
اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف اIلحقة..................
اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة...............................
اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات................
اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - اإليجار...............................
اIصـالح الالمـركـزية الـتـابعـة لـلـدولة - الـنـفقـات الـقضـائـية - نـفـقات
اخلبرة - التعويضات اIترتبة على الدولة...............................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة اIباني......................
مجموع  القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث
مجموع الفرع  اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول

الفرع الثانيالفرع الثاني
اIديرية العامة للغاباتاIديرية العامة للغابات
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل

اIديرية العامة للغابات - الراتب الرئيسي للنشاط.....................
اIديرية العامة للغابات -  التعويضات  واIنح اخملتلفة..................
اIديـرية الـعامـة للغـابات - اIـستـخدمـون اIتـعاقدونr الـرواتبr منح
ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي......................

مجموع القسم األول

85.491.000

57.483.000

67.171.000

104.940.000

4.697.000

97.680.000

3.500.000

480.000

421.442.000

58.201.000

58.201.000

12.080.948.000

12.080.948.000

223.165.998.000

85.726.000

102.087.000

14.040.000

201.853.000



81 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 23 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1435 هـ هـ
23 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2014 م

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (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

07 - 34

90 - 34

97 - 34

01 - 35

02 - 35

القسم الثانيالقسم الثاني
اIوظفون - اIعاشات واIنحاIوظفون - اIعاشات واIنح

اIديرية العامة للغابات - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية............

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اIديرية العامة للغابات - اIنح العائلية......................................

اIديرية العامة للغابات - اIنح االختيارية..................................

اIديرية العامة للغابات - الضمان االجتماعي.............................

اIديرية العامة للغابات - اIساهمة في اخلدمات  االجتماعية.........

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

اIديرية العامة للغابات - تسديد النفقات...................................

اIديرية العامة للغابات - األدوات واألثاث..................................

اIديرية العامة للغابات - اللوازم..............................................

اIديرية العامة للغابات - التكاليف اIلحقة................................

اIديرية العامة للغابات - األلبسة..............................................

......................Xالتقني XوظفIديرية العامة للغابات - ألبسة اIا

اIديرية العامة للغابات - حظيرة السيارات...............................

اIـديـريـة الـعــامـة لـلـغـابـات - الـنـفـقـات الــقـضـائـيـة - نـفـقـات اخلـبـرة -
التعويضات اIترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اIديرية العامة للغابات - صيانة اIباني.....................................

اIديرية العامة للغابات - مكافحة احلشرات اIضرة بالغابات........

مجموع القسم اخلامس

7.000.000

7.000.000

2.768.000

50.000

48.547.000

7.095.000

58.460.000

9.266.000

918.000

2.510.000

74.891.000

212.000

50.000.000

1.500.000

10.000

139.307.000

4.619.000

4.000.000

8.619.000



23 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 8210
23 فبراير  سنة فبراير  سنة 2014 م

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (تابع)

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

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

اIديرية العامة للغابات - اIؤتمرات واIلتقيات..........................
اIديرية العامة للغابات - مكافحة احلرائق - اIراقبة....................

مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اIـديـريـة الـعامـة لـلـغـابـات - اIنح - تـعـويـضـات الـتدريـب - الرواتب
اIسبقة - نفقات التكوين......................................................

مجموع القسم الثالث

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

اIديرية العامة للغابات - اإلعالم واإلرشاد..................................
مجموع  القسم الرابع
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع  اجلزئي الثانيالفرع  اجلزئي الثاني
اIصالح الالمركزية التابعة للدولةاIصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل

اIصالح الالمركزية للغابات - الراتب الرئيسي للنشاط...............
اIصالح الالمركزية للغابات -  التعويضات واIنح اخملتلفة............
rالرواتب rـتعـاقدونIـستخـدمون اIـصالح الالمـركزية لـلغـابات -  اIا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اIوظفون - اIعاشات واIنحاIوظفون - اIعاشات واIنح

اIصالح الالمركزية للغابات - ريوع حوادث العمل.......................
اIصالح الالمركزية للغابات - معاش اخلدمة  و األضرار اجلسدية....

مجموع القسم الثاني

1.350.000

5.334.000

6.684.000

421.923.000

142.281.000

142.281.000

1.000.000

1.000.000

143.281.000

565.204.000

3.053.000.000

2.940.031.000

417.836.000

6.410.867.000

2.337.000

24.508.000

26.845.000



83 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 23 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1435 هـ هـ
23 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2014 م

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (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
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اIصالح الالمركزية للغابات - اIنح العائلية................................

اIصالح الالمركزية للغابات - اIنح االختيارية............................
اIصالح الالمركزية للغابات - الضمان االجتماعي.......................
اIصالح الالمركزية للغابات - اIساهمة  في اخلدمات  االجتماعية..
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

اIصالح الالمركزية للغابات - تسديد النفقات.............................
اIصالح الالمركزية للغابات - األدوات واألثاث............................
اIصالح الالمركزية للغابات - اللوازم........................................
اIصالح الالمركزية للغابات  - التكاليف اIلحقة.........................
اIصالح الالمركزية للغابات - األلبسة........................................
اIصالح الالمركزية للغابات - حظيرة السيارات.........................
اIصالح الالمركزية للغابات - اإليجار........................................
اIصالح الالمركزية للـغابات - النفقات القضائية - نفقات اخلبرة -
 التعويضات اIترتبة على الدولة...........................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اIصالح الالمركزية للغابات - صيانة اIباني...............................
اIصالح الالمركزية للغابات - صيانة الغابات .............................

مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اIصالح 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

1.504.969.000

170.000.000

1.830.639.000

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

9.501.547.000

9.501.547.000

10.066.751.000

233.232.749.000



23 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 8410
23 فبراير  سنة فبراير  سنة 2014 م

مـرسـوممـرسـوم تـنـفيـذي  تـنـفيـذي رقم رقم 14 -  - 41  م مـؤرؤرّخ في خ في 6  رب  ربـيع اليع الـثانيثاني
عــــام ام 1435 اR اRــــوافق وافق 6  ف فــــبــــــرايرايــــر سر ســــــنــــة ة P P2014 يـــتـــضــمنيـــتـــضــمن
تــــوزيـع االعـــتــــمــــادات اخملــــصــــصــــة لــــوزيــــر الــــشـــؤونتــــوزيـع االعـــتــــمــــادات اخملــــصــــصــــة لــــوزيــــر الــــشـــؤون
الدينية واألوقـاف مـن مـيــزانية الـتسيير [ـوجـبالدينية واألوقـاف مـن مـيــزانية الـتسيير [ـوجـب

قانون اRالية لسنة قانون اRالية لسنة 2014.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Pإنّ الوزير األول
PاليةRبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورP ال سيمـا اRادتان 85-3 و125
P(الفقرة 2 ) منه

- و[قتضى القانون رقم 84-17 اRؤرخ في 8 شوال
hـتـعـلق بـقـوانـRـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واRعـام 1404 ا

PتممRعدل واRا PاليةRا
- و[ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 13 - 08 اRــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اRوافق 30  ديسمبر سنة 2013 واRتضمن

P2014 الية لسنةRقانون ا
Pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اRــادة األولى : اRــادة األولى : تـــوزع االعـتــمـــادات اRــقـــدر مــبــلـــغــهـا
بـأربعـة وعـشرين مـلـيارا ومـائـتh وسـتـh ملـيـونا ومـائة
وسبعـة عشـر ألف دينار (24.260.117.000 دج) واخملـصصة
لوزير الشؤون الديـنية واألوقاف  من ميزانية التسيير
[وجب قـانـون اRـاليـة لـسـنة P2014 طبـقـا لـلـجـدول اRـلحق

بهذا اRرسوم.

اRــادة اRــادة 2 :  : يــكــــلف وزيــــر اRــالــــيــــة ووزيـــر الـــشـــؤون
الـــديــنــيـــة واألوقـــافP كــل فــيــمــا يـــخــصهP بــتـــنــفــيــــذ هـــذا
اRرســوم الذي يـنشـر في اجلـريدة الـرّسمـيّة  لـلجـمهـوريّة

اجلزائريّة الدwّقراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بـــــاجلـــــــزائـــــر في 6 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435
اRوافق 6 فبراير سنة 2014.

عبد اRالك ساللعبد اRالك سالل

اجلدول اRلحقاجلدول اRلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير الشؤون الدينية واألوقاف لسنة  اخملصصة لوزير الشؤون الدينية واألوقاف لسنة 2014

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

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

02 - 32

الفرع األول الفرع األول 
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اRصالح اRركزيةاRصالح اRركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اRصالحوسائل اRصالح
القسم األولالقسم األول

اRوظفون - مرتبات العملاRوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اRركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اRركزية - التعويضات واRنح اخملتلفة............................
اإلدارة اRـركـزيـة - اRـســتـخـدمـون اRـتــعـاقـدونP الـرواتبP مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................
مجموع  القسم  األول

القسم  الثانيالقسم  الثاني
اRوظفون - اRعاشات واRنحاRوظفون - اRعاشات واRنح

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

132.000.000

149.360.000

19.032.000

300.392.000

3.340.000

3.340.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )



85 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 23 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـ
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (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
اRوظفون - التكاليف االجتماعيةاRوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اRركزية - اRنح العائلية.................................................

اإلدارة اRركزية - اRنح  االختيارية............................................
اإلدارة اRركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اRركزية - اRساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اRصالحاألدوات وتسيير اRصالح

اإلدارة اRركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اRركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اRركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اRركزية - التكاليف اRلحقة...........................................
اإلدارة اRركزية - األلبسة.........................................................
اإلدارة اRركزية - حظيرة  السيارات..........................................
اإلدارة اRركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اRــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات  اRترتبة على الدولة...........................................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اRركزية - صيانة اRباني................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

اإلدارة اRـركـزيـة - إعـانـات لــلـمـعـاهـد الـوطـنـيـة لــلـتـكـوين اRـتـخـصص
لألسالك اخلاصة بإدارة الشؤون الدينية واألوقاف....................
hــركـــزيــة - إعـــانــة لـــلــمـــدرســة الـــوطــنـــيـــة لــتـــكــوين وحتـــســRاإلدارة ا
مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية واألوقاف ....................
اإلدارة اRـــركـــزيـــة - إعـــانــــة لـــلـــمـــركـــز الــــثـــقـــافي اإلسـالمي بـــاجلـــزائـــر
العاصمة.............................................................................

مجموع القسم السادس
القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة
اإلدارة اRركزية - اRؤتمرات واRلتقيات......................................
اإلدارة اRــركـــزيــة - مــســـاهـــمـــة الـــدولــة في نــفــقــات صــيــانــة مــســجــد
األمير عبد القادر بقسنطينة ................................................

4.855.000

80.000

70.340.000

8.279.000

83.554.000

27.542.000

1.250.000

5.250.000

10.295.000

260.000

11.600.000

1.000.000

5.000

57.202.000

6.000.000

6.000.000

668.924.000

63.787.000

300.111.000

1.032.822.000

16.200.000

10.000.000
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (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 اRركزية - مصاريف سيـر اللجنة الوطنية للشعائر الدينية
.................................................................... hسلمRلغير ا
اإلدارة اRركزيـة - 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 اRركزية - النشاط الدولي..............................................
اإلدارة اRـركـزية - نـفـقـات تأطـيـر الـنـشاط الـديـني والـثقـافي لـفـائدة
اRهاجرين ...........................................................................

مجموع القسم الثاني
القسم الثالثالقسم الثالث

النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي
اإلدارة اRــــركـــزيـــة - مـــصـــاريف طــــبع اRـــصـــحف الــــشـــريف والـــكـــتب
واRنشورات الدينية............................................................
اإلدارة اRـركزية - نفقـات تنظيم جـائزة اجلزائر حلـفظ القرآن الكر�
وإحياء التراث اإلسالمي.......................................................
اإلدارة اRـــركـــزيـــة  - نـــفـــقــات حتـــســـh مـــســـتـــوى مـــســتـــخـــدمي وزارة
الشؤون الدينية واألوقاف وجتديد معلوماتهم..........................
اإلدارة اRركزية - نفقات إعداد مجلة "رسالة اRسجد" ..................
اإلدارة اRركزية - نفقات تنظيـم األسبــوع الوطــني للقـرآن الكـر�
اإلدارة اRركـزية - مسـاهمة الدولة في تسيير مؤسـسات اRـسجد..
اإلدارة اRركزية - تشجيعات للجمعيات ذات اRنفعة العامة..........
اإلدارة اRركزيـة - اRصـاريف اRتعـلقـة بالقـوافل ذات الطـابع الديني
والعلمي.............................................................................
مجموع  القسم الثالث
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اRصالح الالمركزية التابعة للدولةاRصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اRصالحوسائل اRصالح
القسم األولالقسم األول

اRوظفون - مرتبات العملاRوظفون - مرتبات العمل

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

6.000.000

5.000.000

37.200.000

1.520.510.000

206.000.000

380.000.000

586.000.000

110.000.000

78.000.000

25.000.000

15.000.000

14.000.000

20.000.000

70.000.000

30.000.000

362.000.000

948.000.000

2.468.510.000

8.445.750.000
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (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

اRصالح الالمركزية التابعة  للدولة - التعويضات واRنح اخملتلفة....
PــتـعــاقـدونRـســتـخــدمـون اRــصـالـح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـدولــة - اRا
الرواتبP منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اRوظفون - اRعاشات واRنحاRوظفون - اRعاشات واRنح

اRصالح الالمركزية  التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل ............
اRــصــالح الـالمـركــزيــة  الــتــابــعــة لـلــدولــة  - مــعــاش اخلــدمــة واألضـرار
اجلسدية..............................................................................

مجموع القسم الثاني
القسم الثالثالقسم الثالث

اRوظفون - التكاليف االجتماعيةاRوظفون - التكاليف االجتماعية
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - اRنح العائلية.......................
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - اRنح االختيارية...................
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي...............
اRـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة الــتـــابـــعـــة لــلـــدولـــة - اRـــســاهـــمـــة في اخلـــدمــات
االجتماعية..........................................................................

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اRصالحاألدوات وتسيير اRصالح
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات....................
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث...................
اRصالح الالمركزية  التابعة للدولة ـ  اللوازم..............................
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف اRلحقة..................
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة...............................
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة ـ حظيرة السيارات..................
اRصالح الالمركزية  التابعة للدولة -  اإليجار.............................
اRصـالح الالمركـزيـة التـابعـة للـدولـة - النــفقـات القـضـائيـة - نفـقات
اخلبرة - التعويضات اRترتبة على الدولة...............................
مجموع القسم  الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اRصالح الالمركزية  التابعة للدولة - صيانة اRباني.....................
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......

7.250.773.000

582.366.000

16.278.889.000

32.000

56.000.000

56.032.000

723.000.000

500.000

3.924.131.000

692.401.000

5.340.032.000

40.788.000

3.600.000

11.586.000

34.000.000

1.250.000

4.500.000

1.630.000

300.000

97.654.000

19.000.000

19.000.000

21.791.607.000

21.791.607.000

24.260.117.000

24.260.117.000
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفيـذي  تـنـفيـذي رقم رقم 14 -  - 42  م مـؤرؤرّخ في خ في 6  رب  ربـيع اليع الـثانيثاني
عــــام ام 1435 اR اRــــوافق وافق 6  ف فــــبــــــرايرايــــر سر ســــــنــــة ة P2014 يـــتـــضــمن يـــتـــضــمن
تـوزيع االعـتـمـادات اخملـصـصـة لـوزيـر اجملـاهـدين مـنتـوزيع االعـتـمـادات اخملـصـصـة لـوزيـر اجملـاهـدين مـن
مــيـــزانـيـة الـتـســيـيـر [ــوجـب قـانـون اRـالـيـة لـسـنـةمــيـــزانـيـة الـتـســيـيـر [ــوجـب قـانـون اRـالـيـة لـسـنـة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2014.
Pإنّ الوزير األول

PاليةRبناء على تقرير وزير ا -
- وبـناء على الـدستـورP ال سيمـا اRادتان 85-3 و125

P(الفقرة 2 ) منه
- و[قتضى القانون رقم 84-17 اRؤرخ في 8 شوال
hـتـعـلق بـقـوانـRـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واRعـام 1404 ا

PتممRعدل واRا PاليةRا
- و[ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 13 - 08 اRــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اRوافق 30  ديسمبر سنة 2013 واRتضمن

P2014 الية لسنةRقانون ا
Pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول اRلحقاجلدول اRلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير اجملاهدين لسنة  اخملصصة لوزير اجملاهدين لسنة 2014 

من ميزانية التسيير واRوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واRوزعة 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
اRصالح اRركزيةاRصالح اRركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اRصالحوسائل اRصالح
القسم األولالقسم األول

اRوظفون - مرتبات العملاRوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اRركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اRركزية - التعويضات واRنح اخملتلفة............................
اإلدارة اRـركـزيـة - اRـســتـخـدمـون اRـتــعـاقـدونP الـرواتبP مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اRوظفون - اRعاشات واRنحاRوظفون - اRعاشات واRنح

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

134.000.000

172.000.000

43.600.000

349.600.000

180.000

198.000

378.000

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اRــادة األولى : اRــادة األولى : تـــوزع االعـــتـــمـــادات اRـــقـــدر مـــبـــلـــغـــهــا
[ــائـــتــh وواحــــد وأربـعـh مــــلـــيــــارا ومـائـتــh وأربـعـة
وســـبــــعـــh مـــلـــيـــونـــا وتــــســـعـــمـــائـــة وثـــمــــانـــh ألف ديـــنـــار
(241.274.980.000 دج) واخملــصــصـــة لــوزيــر اجملــاهــدين  من
P2014 ـالــيــة لـســنـةRمــيـزانــيــة الـتــســيـيــر [ـوجـب قـانــون ا

طبقا للجدول اRلحق بهذا اRرسوم.

اRادة  اRادة  2 :  : يكلف وزيــر اRاليــة ووزير اجملاهدينP كل
فــيــمــا يــخــصهP بــتــنــفـيــــذ هـــذا اRــرســـوم الــذي يــنـشــر في
اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة  لـلـجـمـهـوريّـة اجلـزائـريّـة الـدwّـقـراطـيّة

الشّعبيّة.

حـــــــرّر بـــــاجلـــــــزائـــــر في 6 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435
اRوافق 6 فبراير سنة 2014.

عبد اRالك ساللعبد اRالك سالل

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (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

01 - 37

03 - 37

القسم الثالثالقسم الثالث
اRوظفون - التكاليف االجتماعيةاRوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اRركزية - اRنح العائلية.................................................

اإلدارة اRركزية - اRنح االختيارية.............................................
اإلدارة اRركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اRركزية - اRساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اRصالحاألدوات وتسيير اRصالح

اإلدارة اRركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اRركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اRركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اRركزية - التكاليف اRلحقة............................................
اإلدارة اRركزية - األلبسة.........................................................
اإلدارة اRركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اRركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اRــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اRترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اRركزية - صيانة اRباني................................................

مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

اإلدارة اRــركـزيـة - إعـانــة لـسـيـر اRــركـز الـوطـني لــتـجـهـيــز مـعـطـوبي
وضحايا حرب التحرير الوطني وذوي احلقوق.........................
اإلدارة اRركزية - إعانة لسير اRتحف الوطني للمجاهد...............
اإلدارة اRركزية - إعانات Rراكز الراحة للمجاهدين......................
اإلدارة اRركزية - إعانات لتسيير اRتاحف اجلهوية للمجاهد.........

مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اRركزية - اRؤتمرات واRلتقيات......................................

اإلدارة اRركزية - مصاريف تتعلق بصنع األوسمة.......................

5.200.000

70.000

1.830.222.000

8.100.000

1.843.592.000

11.880.000

5.143.000

12.481.000

43.560.000

300.000

3.870.000

1.400.000

10.000

78.644.000

5.311.000

5.311.000

160.864.000

115.668.000

576.618.000

333.437.000

1.186.587.000

3.479.000

2.000.000
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (تابع)

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

04 - 37

05 - 37

06 - 37

08 - 37

01 - 43

02 - 43

03 - 43

01 - 44

01 - 46

02 - 46

اإلدارة اRــركـزيــة - األيــام الـتــذكــاريـة والــتـاريــخــيـة حلــرب الــتـحــريـر
الوطني.............................................................................

اإلدارة اRركزية - مصاريف تتعلق بحماية األماكن التاريخية.......

اإلدارة اRركزية - مصاريف تتعلق بجائزة أول نوفمبر 1954........

اإلدارة اRـركـزيـة - الـنفـقـات اRـتـعـلقـة بـتـحـضـير وتـنـظـيم الـذكرى 60
حلرب التحرير الوطني........................................................

مجموع القسم السابع

مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اRركزية - اRنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين ....

اإلدارة اRركزية - اRساهمة في نفقات طبع مجلة أول نوفمبر.......

اإلدارة اRــركـزيــة - اRـســاهـمــة في نــفـقــات سـيــر اRـنــظـمــات الـتي لــهـا
عالقة [عركة التحرير الوطني..............................................

مجموع القسم الثالث

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

اRـــســاهـــمــة في اRـــركــز الـــوطــني لـــلــدراســـات والــبـــحث حـــول احلــركــة
الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954..........................................

مجموع القسم الرابع

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

اإلدارة اRــركــزيــة - اRـنـح اخلــاصـة بــاجملــاهــدين وذوي حــقــوق الــشــهـداء
hعـطـوبRـتـفـجرة وذوي حـقـوقـهم وكذلك بـكـبـار اRواد اRوضحـايـا ا
............................................................hدنيRمن الضحايا ا

اإلدارة اRركزية - نفقات النقل للمجاهدين وذوي احلقوق .............

40.000.000

1.000.000

1.000.000

2.000.000.000

2.047.479.000

5.511.591.000

13.000.000

11.000.000

152.600.000

176.600.000

91.363.000

91.363.000

177.417.898.000

1.060.000.000
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (تابع)

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

03 - 46

04 - 46

05 - 46

07 - 46

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

11 - 33

12 - 33

اإلدارة اRــركـــزيــة - نــفـــقــات الـــعالج بـــاحلــمــامـــات اRــعـــدنــيـــة واإلقــامــة
باRراكز اRعدنية للمجاهدين..................................................
اإلدارة اRـركـزيـة  - مـسـاعـدة اسـتـثـنـائـيـة لـلـمـجـاهـدين وذوي احلـقـوق
........................................................................... hاحملتاج
اإلدارة اRــركــزيــة - نــفــقــات إعــادة رفــاة الــشــهــداء ومــعــطــوبي احلــرب
اRتوفh في اخلارج إلى الوطن وكذلك حتويلهم مابh الواليات..
التكميل التفاضلي للمعاش اRقدم للمجاهدين .............................

مجموع  القسم السادس 

مجموع  العنوان الرابع

مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اRصالح الالمركزية التابعة للدولةاRصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اRصالحوسائل اRصالح
القسم األولالقسم األول

اRوظفون - مرتبات العملاRوظفون - مرتبات العمل

اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط......
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة  - التعويضات واRنح اخملتلفة....
PــتـعــاقـدونRـســتـخــدمـون اRــصـالـح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـدولــة - اRا
الرواتبP منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اRوظفون - اRعاشات واRنحاRوظفون - اRعاشات واRنح

اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل..............
اRــصــالح الالمـــركــزيــة الــتــابــعــة لــلــدولــة - مــعــاش اخلــدمــة واألضــرار
اجلسدية .............................................................................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اRوظفون - التكاليف االجتماعيةاRوظفون - التكاليف االجتماعية

اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - اRنح العائلية.......................

اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - اRنح االختيارية...................

170.000.000

10.000.000

500.000

55.450.000.000

234.108.398.000

234.376.361.000

239.887.952.000

425.000.000

486.000.000

107.490.000

1.018.490.000

200.000

1.300.000

1.500.000

23.473.000

500.000
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (تابع)

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

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

11 - 35

19 - 35

18 - 37

19 - 37

11 - 43

اRصالح الالمركزية التابعة للدولة -الضمان االجتماعي................
اRـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة الــتـــابـــعـــة لــلـــدولـــة - اRـــســاهـــمـــة في اخلـــدمــات
االجتماعية .........................................................................

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اRصالحاألدوات وتسيير اRصالح
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات....................
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث...................
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم...............................
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف اRلحقة..................
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة...............................
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات................
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة -  اإليجار..............................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة اRباني......................
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة مقابر الشهداء............

مجموع القسم اخلامس
القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة
اRــــصـــالح الـالمـــركـــزيـــة الــــتـــابـــعــــة لـــلـــدولـــة - الــــتـــعـــرف عــــلى األمـــاكن
التاريخية وصيانتها............................................................
اRـصالح الالمـركزيـة التـابعـة للـدولة - األيـام التـذكاريـة والتـاريخـية
حلرب التحرير الوطني........................................................
مجموع  القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اRـــصـــالح الـالمـــركـــزيـــة الــــتـــابـــعـــة لـــلــــدولـــة - مـــصـــاريـف الـــتـــكـــوين -
امتحانات ومسابقات..........................................................
مجموع  القسم الثالث
مجموع  العنوان الرابع
مجموع  الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير اجملاهدينمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير اجملاهدين.............................

227.750.000

27.850.000

279.573.000

13.365.000

6.000.000

8.625.000

23.050.000

680.000

4.320.000

2.750.000

58.790.000

10.975.000

8.000.000

18.975.000

2.500.000

2.400.000

4.900.000

1.382.228.000

4.800.000

4.800.000

4.800.000

1.387.028.000

241.274.980.000

241.274.980.000
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفيـذي  تـنـفيـذي رقم رقم 14 -  - 43  م مـؤرؤرّخ في خ في 6  رب  ربـيع اليع الـثانيثاني
عــــام ام 1435 اR اRــــوافق وافق 6  ف فــــبــــــرايرايــــر سر ســــــنــــة ة P P2014 يـــتـــضــمنيـــتـــضــمن
تـوزيع االعـتـمـادات اخملـصـصة لـوزيـر اRـوارد اRـائـيةتـوزيع االعـتـمـادات اخملـصـصة لـوزيـر اRـوارد اRـائـية
مـن مـــيــــزانــيــة الــتــســيــيــر [ـــوجـب قــانــون اRــالــيـةمـن مـــيــــزانــيــة الــتــســيــيــر [ـــوجـب قــانــون اRــالــيـة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــلسنة لسنة 2014.
Pإنّ الوزير األول

PاليةRبناء على تقرير وزير ا -
- وبـناء على الـدستـورP ال سيمـا اRادتان 85-3 و125

P(الفقرة 2 ) منه
- و[قتضى القانون رقم 84-17 اRؤرخ في 8 شوال
hـتـعـلق بـقـوانـRـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واRعـام 1404 ا

PتممRعدل واRا PاليةRا
- و[ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 13 - 08 اRــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اRوافق 30  ديسمبر سنة 2013 واRتضمن

P2014 الية لسنةRقانون ا
Pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول اRلحقاجلدول اRلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير اRوارد اRائية لسنة  اخملصصة لوزير اRوارد اRائية لسنة 2014
من ميزانية التسيير واRوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واRوزعة 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
اRصالح اRركزيةاRصالح اRركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اRصالح وسائل اRصالح 
القسم األولالقسم األول

اRوظفون - مرتبات العملاRوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اRركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اRركزية - التعويضات واRنح اخملتلفة...........................
اإلدارة اRـركـزيـة - اRـســتـخـدمـون اRـتــعـاقـدونP الـرواتبP مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................
اإلدارة اRركزية - اRوظفون اRتعاونون - األجور الرئيسية.........
اإلدارة اRــركــزيــة - اRــوظـفــون اRــتــعــاونـون - الــتــعــويــضــات واRـنح
اخملتلفة............................................................................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اRوظفون - اRعاشات واRنحاRوظفون - اRعاشات واRنح

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

193.000.000

217.466.000

63.564.000

650.000

500.000

475.180.000

300.000

800.000

1.100.000

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اRـادة  األولى :  اRـادة  األولى :  تــوزع االعـتـمـــادات اRـقــدر مـبــلــغـهـا
بـثــمـانــيـة وثالثــh مــلـيــارا وتـســعـمــائـة واثــنـh وعــشـرين
مـــــلــــــيـــــونــــــا ومـــــائـــــتــــــh وخـــــمــــــســـــة وســــــتـــــh ألـف ديـــــنـــــار
(38.922.265.000 دج) واخملصصـة لوزير اRوارد اRائية من
P2014 ـالــيــة لـســنـةRمــيـزانــيــة الـتــســيـيــر [ـوجـب قـانــون ا

طبقا للجدول اRلحق بهذا اRرسوم.

اRــــادة اRــــادة 2 :  : يـــــكــــلــف وزيـــــر اRـــــالــــيــــــة ووزيـــــر اRــــوارد
اRـائــيـةP كـل فـيــمـا يــخـصهP بـتــنـفــيـــذ هــذا اRــرســوم الـذي
يــنــشـر فـي اجلــريـدة الــرّســمــيّــة  لــلــجــمــهــوريّــة اجلــزائــريّـة

الدwّقراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بـــــاجلـــــــزائـــــر في 6 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435
اRوافق 6 فبراير سنة 2014.

عبد اRالك ساللعبد اRالك سالل

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (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
اRوظفون - التكاليف االجتماعيةاRوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اRركزية - اRنح العائلية.................................................

اإلدارة اRركزية - اRنح االختيارية.............................................
اإلدارة اRركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اRركزية - اRساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اRصالحاألدوات وتسيير اRصالح

اإلدارة اRركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اRركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اRركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اRركزية  - التكاليف اRلحقة...........................................
اإلدارة اRركزية - األلبسة.........................................................
اإلدارة اRركزية -  حظيرة  السيارات.........................................
اإلدارة اRــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اRترتبة على  الدولة...........................................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اRركزية - صيانة اRباني................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للوكالة الوطنية للموارد اRائية........................................
إعانة للمعهد الوطني لتحسh اRستوى في التجهيز...................
مجموع القسم السادس

القسم السابع القسم السابع 
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اRركزية - اRؤتمرات و اRلتقيات.....................................
اإلدارة اRـركزيـة - حـمايـة اRـنشـآت االسـتـراتيـجـية - مـخـصص مالي
wنح للوكالة الوطنية للسدود والتحويالت..............................
اإلدارة اRـركزيـة - حـمايـة اRـنشـآت االسـتـراتيـجـية - مـخـصص مالي
wنح للديوان الوطني للتطهير..............................................
اإلدارةاRـركزيـة - حـمايـة اRـنشـآت االسـتـراتيـجـية  - مـخـصص مالي
wنح للجزائرية للمياه.........................................................
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

4.500.000

50.000

103.104.000

14.556.000

122.210.000

40.000.000

7.000.000

7.000.000

100.000.000

540.000

3.000.000

20.000

157.560.000

15.214.000

15.214.000

473.200.000

50.000.000

523.200.000

2.000.000

1.721.136.000

86.674.000

1.291.567.000

3.101.377.000

4.395.841.000
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (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 اRركزية - اRنح - تـعويضات التـدريب - الرواتب اRسبقة -
نفقات التكوين....................................................................

مجموع القسم الثالث

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

اإلدارة اRركزية - اRساهمة لفائدة اجلزائرية للمياه......................
اإلدارة اRـــركـــزيـــة - اRـــســـاهـــمـــة لـــفـــائـــدة الـــديـــوان الـــوطـــني لـــلـــســـقي
والصرف............................................................................
اإلدارة اRركزية - اRساهمة لفائدة الديوان الوطني للتطهير.........
مجموع  القسم الرابع
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اRصالح الالمركزية للموارد اRائيةاRصالح الالمركزية للموارد اRائية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اRصالحوسائل اRصالح
القسم األولالقسم األول

اRوظفون - مرتبات العملاRوظفون - مرتبات العمل
اRـصــالح الالمـركــزيـة الــتـابـعــة لـلــمـوارد اRــائـيـة - الــراتب الـرئــيـسي
للنشاط..............................................................................
اRصـالح الالمـركزيـة الـتابـعـة للـمـوارد اRائـيـة  - التـعويـضـات واRنح
اخملتلفة...............................................................................
اRـــصـــالح الالمـــركــزيـــة الـــتـــابــعـــة لـــلــمـــوارد اRـــائــيـــة - اRـــســتـــخـــدمــون
اRتعاقدونP الـرواتبP منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان
االجتماعي .........................................................................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اRوظفون - اRعاشات واRنحاRوظفون - اRعاشات واRنح

اRـــصـــالح الـالمـــركـــزيـــة الـــتـــابـــعـــة لـــلـــمـــوارد اRـــائـــيـــة - ريـــوع حــوادث
العمل.................................................................................
اRـــصـــالح الالمـــركــزيـــة الـــتــابـــعــة لـــلـــمــوارد اRـــائــيـــة - مـــعــاش اخلـــدمــة
واألضرار اجلسدية...............................................................
مجموع القسم الثاني

24.700.000

24.700.000

15.700.000.000

1.000.000.000

9.100.000.000

25.800.000.000

25.824.700.000

30.220.541.000

2.938.000.000

2.829.000.000

800.000.000

6.567.000.000

3.300.000

12.000.000

15.300.000
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (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
اRوظفون - التكاليف االجتماعيةاRوظفون - التكاليف االجتماعية

اRصالح الالمركزية التابعة للموارد اRائية - اRنح العائلية...........
اRصالح الالمركزية التابعة للموارد اRائية - اRنح االختيارية........
اRصالح الالمركزية التابعة للموارد اRائية - الضمان االجتماعي...
اRصالح الالمركزية الـتابعة للموارد اRائية - اRساهمة في اخلدمات
االجتماعية.........................................................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اRصالحاألدوات وتسيير اRصالح

اRصالح الالمركزية التابعة للموارد اRائية - تسديد النفقات........
اRصالح الالمركزية التابعة للموارد اRائية - األدوات واألثات........
اRصالح الالمركزية التابعة للموارد اRائية - اللوازم....................
اRصالح الالمركزية التابعة للموارد اRائية - التكاليف اRلحقة......
اRصالح الالمركزية التابعة للموارد اRائية - األلبسة...................
اRصالح الالمركزية التابعة للموارد اRائية - حظيرة السيارات.....
اRصالح الالمركزية التابعة للموارد اRائية - اإليجار....................
اRصـالح الالمركزيـة التـابعة لـلمـوارد اRائيـة - النـفقات الـقضـائية -
نفقات اخلبرة - التعويضات اRترتبة على الدولة......................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اRــــصـــالــح الــالمــــركـــزيـــــة الـــتـــابــــعـــة لــــلـــمــوارد اRـــائــيــة - صـــيــانــة
اRباني ..............................................................................
مجموع القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

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

مـجـمـوع االعـتـمـادات اRـخـصـصـة لـوزيــر اRوارد اRائيةمـجـمـوع االعـتـمـادات اRـخـصـصـة لـوزيــر اRوارد اRائية.............

145.000.000

960.000

1.444.783.000

192.988.000

1.783.731.000

76.000.000

28.000.000

45.000.000

80.000.000

5.600.000

29.138.000

1.350.000

480.000

265.568.000

55.125.000

55.125.000

8.686.724.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

8.701.724.000

38.922.265.000

38.922.265.000
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفيـذي  تـنـفيـذي رقم رقم 14 -  - 44  م مـؤرؤرّخ في خ في 6  رب  ربـيع اليع الـثانيثاني
عــــام ام 1435 اR اRــــوافق وافق 6  ف فــــبــــــرايرايــــر سر ســــــنــــة ة P2014 يـــتـــضــمن يـــتـــضــمن
تـــوزيـع االعــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة لــوزيـــر الـــنـــقل مـنتـــوزيـع االعــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة لــوزيـــر الـــنـــقل مـن
مــيـــزانـيـة الـتـســيـيـر [ــوجـب قـانـون اRـالـيـة لـسـنـةمــيـــزانـيـة الـتـســيـيـر [ــوجـب قـانـون اRـالـيـة لـسـنـة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2014.
Pإنّ الوزير األول

PاليةRبناء على تقرير وزير ا -
- وبـناء على الـدستـورP ال سيمـا اRادتان 85-3 و125

P(الفقرة 2 ) منه
- و[قتضى القانون رقم 84-17 اRؤرخ في 8 شوال
hـتـعـلق بـقـوانـRـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واRعـام 1404 ا

PتممRعدل واRا PاليةRا
- و[ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 13 - 08 اRــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اRوافق 30  ديسمبر سنة 2013 واRتضمن

P2014 الية لسنةRقانون ا
Pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول اRلحقاجلدول اRلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير النقل لسنة  اخملصصة لوزير النقل لسنة 2014

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

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اRـادة األولى :  اRـادة األولى :  تـــوزع االعــتـمـــادات اRــقــدر مــبــلــغــهـا
بــثالثــة عــشـر مــلــيـارا ومــائــة وثـمــانــيـة وأربــعــh مـلــيــونـا
وسـبعمـائة وأربـعة عشـر ألف دينار (13.148.714.000 دج)
واخملـصصـة لـوزيـر النـقل  من مـيـزانيـة الـتـسيـيـر [وجب
قـانــون اRــالــيـة لــســنـة P2014 طـبــقــا لـلــجــدول اRـلــحق بــهـذا

اRرسوم.

اRــادة اRــادة 2 :  : يـــكـــلف وزيــــر اRــالـــيــــة ووزيـــر الــنـــقلP كل
فــيــمــا يــخــصهP بــتــنــفـيــــذ هـــذا اRــرســـوم الــذي يــنـشــر في
اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة  لـلـجـمـهـوريّـة اجلـزائـريّـة الـدwّـقـراطـيّة

الشّعبيّة.

حـــــــرّر بـــــاجلـــــــزائـــــر في 6 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435
اRوافق 6 فبراير سنة 2014.

عبد اRالك ساللعبد اRالك سالل

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول

فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

اRصالح اRركزيةاRصالح اRركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اRصالح وسائل اRصالح 

القسم األولالقسم األول

اRوظفون - مرتبات العملاRوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اRركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................

اإلدارة اRركزية - التعويضات واRنح اخملتلفة............................

اإلدارة اRـركـزيـة - اRـســتـخـدمـون اRـتــعـاقـدونP الـرواتبP مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................

مجموع القسم األول

190.000.000

260.500.000

28.500.000

479.000.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (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
اRوظفون - اRعاشات واRنحاRوظفون - اRعاشات واRنح

اإلدارة اRركزية - ريوع حوادث العمل........................................

اإلدارة اRركزية - معاش اخلدمة واألضراراجلسدية........................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اRوظفون - التكاليف االجتماعيةاRوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اRركزية - اRنح العائلية.................................................

اإلدارة اRركزية - اRنح االختيارية.............................................

اإلدارة اRركزية - الضمان االجتماعي.........................................

اإلدارة اRركزية - اRساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اRصالحاألدوات وتسيير اRصالح

اإلدارة اRركزية - تسديدالنفقات...............................................

اإلدارة اRركزية - األدوات واألثاث.............................................

اإلدارة اRركزية - اللوازم.........................................................

اإلدارة اRركزية - التكاليف اRلحقة............................................

اإلدارة اRركزية - األلبسة.........................................................

اإلدارة اRركزية - حظيرة السيارات..........................................

اإلدارة اRركزية - اإليجار.........................................................

اإلدارة اRـــركــزيـــة - الــنـــفـــقــات الـــقــضـــائــيـــة - نــفـــقــات اخلـــبــــــــــــرة -
التعويضات اRترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اRركزية - صيانة اRباني................................................

مجموع القسم اخلامس

100.000

870.000

970.000

4.000.000

90.000

112.625.000

11.000.000

127.715.000

21.500.000

2.000.000

23.000.000

33.660.000

368.000

1.395.000

1.000.000

10.000

82.933.000

9.680.000

9.680.000
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (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

05 - 37

01 - 43

01 - 44

02 - 44

03 - 44

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة Rعهد خصائص اRياه 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 البحريh [ستغا�....
إعانة للمدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريh ببجاية.......
إعانة للمركز الوطني لرخص السياقة........................................

مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اRركزية - اRؤتمرات واRلتقيات......................................
اإلدارة اRركزية - تمويل برنامج الدعم لقطاع النقل.....................

مجموع  القسم السابع

مجموع العنوان  الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اRركزية - اRنح - تـعويضات التـدريب - الرواتب اRسبقة -
نفقات التكوين....................................................................

مجموع القسم الثالث

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

االتفاقية بh الدولة والشركة الوطنية للسكك احلديدية................
اRساهمة واالشتراك في الهيئات الدولية غير احلكومية...............
مساهمة الدولة في مؤسسات تسيير اRصالح اRطارية.................

60.000.000

60.000.000

118.257.000

64.106.000

60.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

452.363.000

500.000

92.500.000

93.000.000

1.245.661.000

40.000.000

40.000.000

5.000.000.000

1.000.000

39.900.000
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (تابع)

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

06 - 44

07 - 44

08 - 44

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

11 - 33

12 - 33

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

مساهمة في اRؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات...........

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

مجموع  القسم  الرابع

مجموع  العنوان  الرابع

مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اRصالح الالمركزية التابعة للدولةاRصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اRصالحوسائل اRصالح
القسم األولالقسم األول

اRوظفون - مرتبات العملاRوظفون - مرتبات العمل

اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط......
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة  - التعويضات واRنح اخملتلفة....
PــتـعــاقـدونRـســتـخــدمـون اRــصـالـح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـدولــة - اRا
الرواتبP منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اRوظفون - اRعاشات واRنحاRوظفون - اRعاشات واRنح

اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل..............
اRــصـــالح الالمـــركــزيــة الـــتــابــعـــة لــلــدولـــة - مــعــاش اخلـــدمــة واألضــرار
اجلسدية..............................................................................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اRوظفون - التكاليف االجتماعيةاRوظفون - التكاليف االجتماعية

اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - اRنح العائلية.......................

اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - اRنح االختيارية...................

158.000.000

5.500.000

4.500.000.000

9.704.400.000

9.744.400.000

10.990.061.000

700.000.000

800.000.000

104.000.000

1.604.000.000

36.000

2.500.000

2.536.000

44.000.000

240.000
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (تابع)

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

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

11 - 43

اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي...............
اRـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة الــتـــابـــعـــة لــلـــدولـــة - اRـــســاهـــمـــة في اخلـــدمــات
االجتماعية..........................................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اRصالحاألدوات وتسيير اRصالح

اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديدالنفقات.....................
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة- األدوات واألثاث....................
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم...............................
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف اRلحقة..................
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة- األلبسة................................
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات................
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - اإليجار...............................
اRصـالح الالمـركـزية الـتـابعـة لـلـدولة - الـنـفقـات الـقضـائـية - نـفـقات
اخلبــرة - التعويضات اRترتبة على الدولة..............................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة اRباني......................
مجموع  القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اRصالح 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....................

380.000.000

48.000.000

472.240.000

24.500.000

6.000.000

8.250.000

16.000.000

1.577.000

4.500.000

1.400.000

50.000

62.277.000

11.600.000

11.600.000

2.152.653.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

2.158.653.000

13.148.714.000

13.148.714.000
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفـيـذي  تـنـفـيـذي رقم رقم 14 -  - 45 مـؤرؤرّخ في خ في 6  رب  ربــــيع اليع الـثـانياني
عــــام ام 1435 اR اRــــوافق وافق 6  ف فــــبــــــرايرايــــر سر ســــــنــــة ة P2014 يـــتـــضــمن يـــتـــضــمن
تــــوزيع االعــــتــــمــــادات اخملــــصــــصــــة لــــوزيــــر األشــــغــــالتــــوزيع االعــــتــــمــــادات اخملــــصــــصــــة لــــوزيــــر األشــــغــــال
الـعمـوميـة مـن مـيـــزانيـة التـسيـير [ـوجــب قانونالـعمـوميـة مـن مـيـــزانيـة التـسيـير [ـوجــب قانون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاRالية لسنة اRالية لسنة 2014.
Pإنّ الوزير األول

PاليةRبناء على تقرير وزير ا -
- وبـناء على الـدستـورP ال سيمـا اRادتان 85-3 و125

P(الفقرة 2 ) منه
- و[قتضى القانون رقم 84-17 اRؤرخ في 8 شوال
hـتـعـلق بـقـوانـRـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واRعـام 1404 ا

PتممRعدل واRا PاليةRا
- و[ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 13 - 08 اRــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اRوافق 30  ديسمبر سنة 2013 واRتضمن

P2014 الية لسنةRقانون ا
Pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اRــادة األولى : اRــادة األولى : تـــوزع االعـــتـــمـــادات اRـــقـــدر مـــبـــلـــغـــهــا
بتسعة عشـر مليارا وأربعمائة وخمسة ماليh وثما�ائة
وأربـــــــــعــــــــــة وســــــــــتــــــــــh ألـف ديــــــــــنـــــــــار (19.405.864.000 دج)
واخملـــصـــصــة لـــوزيـــر األشــغـــال الـــعــمـــومـــيـــة من مــيـــزانـــيــة
التسيير [وجب قانون اRالية لسنة P2014 طبقا للجدول

اRلحق بهذا اRرسوم.

اRــــادة اRــــادة 2 :  : يـــكــــلـف وزيـــــر اRـــالــــيـــــة ووزيــــر األشــــغـــال
الـعــمـومــيـةP كل فــيـمــا يـخــصــهP بـتــنـفــيـــذ هـــــذا اRـرســوم
الذي ينــشر في اجلريـدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة

الدwّقراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بـــــاجلـــــــزائـــــر في 6 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435
اRوافق 6 فبراير سنة 2014.

عبد اRالك ساللعبد اRالك سالل

اجلدول اRلحقاجلدول اRلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير األشغال العمومية لسنة  اخملصصة لوزير األشغال العمومية لسنة 2014
من ميزانية التسيير واRوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واRوزعة بالترتيب في كل باب

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول

اإلدارة اRركزيةاإلدارة اRركزية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

اRصالح اRركزيةاRصالح اRركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اRصالحوسائل اRصالح

القسم األولالقسم األول

اRوظفون - مرتبات العملاRوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اRركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................

اإلدارة اRركزية - التعويضات واRنح اخملتلفة ...........................

اإلدارة اRـركـزيـة - اRـســتـخـدمـون اRـتــعـاقـدونP الـرواتبP مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................

مجموع القسم األول

161.000.000

172.000.000

26.200.000

359.200.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (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
اRوظفون - اRعاشات واRنحاRوظفون - اRعاشات واRنح

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

مجموع القسم الثاني
القسم الثالثالقسم الثالث

اRوظفون - التكاليف االجتماعيةاRوظفون - التكاليف االجتماعية
اإلدارة اRركزية - اRنح العائلية.................................................
اإلدارة اRركزية - اRنح االختيارية.............................................
اإلدارة اRركزية - الضمان االجتماعي........................................
اإلدارة اRركزية - اRساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اRصالحاألدوات وتسيير اRصالح

اإلدارة اRركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اRركزية - األدوات و األثاث............................................
اإلدارة اRركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اRركزية - التكاليف اRلحقة............................................
اإلدارة اRركزية - األلبسة.........................................................
اإلدارة اRركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اRركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اRــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اRترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اRركزية - صيانة اRباني 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 اRركزية - اRؤتمرات واRلتقيات .....................................
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

35.000

640.000

675.000

2.300.000

45.000

83.410.000

10.000.000

95.755.000

25.988.000

6.000.000

5.000.000

18.864.000

450.000

2.000.000

500.000

4.000

58.806.000

9.261.000

9.261.000

215.320.000

215.320.000

9.000.000

9.000.000

748.017.000
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (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 اRركزية - اRنح - تـعويضات التـدريب - الرواتب اRسبقة -
نفقات التكوين....................................................................

مجموع القسم الثالث

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

اإلدارة اRـركـزيـة - اRسـاهـمـة واالشـتـراك في الـهـيـئـات الـدولـيـة غـير
احلكومية............................................................................
مجموع  القسم الرابع
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
اRصالح الالمركزية التابعة لألشغال العموميةاRصالح الالمركزية التابعة لألشغال العمومية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اRصالحوسائل اRصالح
القسم األولالقسم األول

اRوظفون - مرتبات العملاRوظفون - مرتبات العمل

اRصالح الالمـركزية الـتابعـة لألشغال الـعمومـية - الراتب الـرئيسي
للنشاط .............................................................................
اRــصــالح الالمــركـزيــة الــتــابـعــة لألشــغـال الــعــمــومـيــة - الــتـعــويــضـات
واRنح اخملتلفة .....................................................................
اRــصـالـح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لألشــغـال الــعـمــومـيــة - اRـســتـخــدمـون
اRتعاقدونP الـرواتبP منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان
االجتماعي..........................................................................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اRوظفون - اRعاشات واRنحاRوظفون - اRعاشات واRنح

اRــصـالح الـالمـركــزيــة الـتــابــعـة لألشــغــال الـعــمــومـيــة - ريــوع حـوادث
العمل.................................................................................
اRـصـالـح الالمـركـزيــة الـتــابـعـة لألشــغـال الــعـمـومــيـة - مـعــاش اخلـدمـة
واألضرار اجلسدية................................................................

مجموع القسم الثاني

28.000.000

28.000.000

590.000

590.000

28.590.000

776.607.000

2.923.000.000

2.510.000.000

8.830.000.000

14.263.000.000

10.200.000

22.100.000

32.300.000
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (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
اRوظفون - التكاليف االجتماعيةاRوظفون - التكاليف االجتماعية

اRصالح الالمركزية التابعة لألشغال العمومية - اRنح العائلية......

اRصالح الالمركزية التابعة لألشغال العمومية - اRنح االختيارية..
اRـــصـــالح الالمــــركـــزيـــة الـــتـــابـــعـــة لألشــــغـــال الـــعـــمـــومـــيـــة - الـــضـــمـــان
االجتماعي..........................................................................
اRــصــالح الالمـركــزيــة الـتــابـعــة لألشــغـال الــعـمــومـيــة - اRــسـاهــمـة في
اخلدمات االجتماعية.............................................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اRصالحاألدوات وتسيير اRصالح

اRصالح الالمركزية التابعة لألشغال العمومية - تسديدالنفقات....
اRصالح الالمركزية التابعة لألشغال العمومية - األدوات واألثاث...
اRصالح الالمركزية التابعة لألشغال العمومية - اللوازم...............
اRصالح الالمركزية التابعة لألشغال العمومية - التكاليف اRلحقة.
اRصالح الالمركزية التابعة لألشغال العمومية - األلبسة..............
اRصالح الالمركزية التابعة لألشغال العمومية - حظيرة السيارات
اRصالح الالمركزية التابعة لألشغال العمومية - اإليجار..............
اRـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة الـــتـــابـــعـــة لألشـــغـــال الــعـــمـــومـــيـــة - الـــنـــفـــقــات
القضائية - نفقات اخلبرة - التعويضات اRترتبة على الدولة.....

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اRصالح الالمركزية التابعة لألشغال العمومية - صيانة اRباني ....
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اRــصــالح الالمـركــزيــة الـتــابـعــة لألشــغـال الــعـمــومـيــة - اRــسـاهــمـة في
مصاريف التغذية في الورشات الصحراوية...........................
اRـصـالـح الالمـركـزيــة الـتـابــعـة لألشــغـال الـعــمـومــيـة - حـمــايـة اRـواقع
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.................
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960.000

1.363.775.000

326.000.000

1.837.735.000

109.000.000

20.000.000

47.796.000

170.000.000

11.426.000

55.000.000

2.150.000

1.400.000

416.772.000

113.450.000

113.450.000

94.000.000

1.872.000.000

1.966.000.000

18.629.257.000

18.629.257.000

19.405.864.000

19.405.864.000
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفيـذي  تـنـفيـذي رقم رقم 14 -  - 46  م مـؤرؤرّخ في خ في 6  رب  ربـيع اليع الـثانيثاني
عــــام ام 1435 اR اRــــوافق وافق 6  ف فــــبــــــرايرايــــر سر ســــــنــــة ة P2014 يـــتـــضــمن يـــتـــضــمن
تـــــوزيع االعـــــتــــمـــــادات اخملــــصـــــصـــــة لــــوزيـــــر الــــســـــكنتـــــوزيع االعـــــتــــمـــــادات اخملــــصـــــصـــــة لــــوزيـــــر الــــســـــكن
والـــعـــمـــران واRــــديـــنـــة مـن مـــــيـــــزانـــيـــة الــــتـــســـيـــيـــروالـــعـــمـــران واRــــديـــنـــة مـن مـــــيـــــزانـــيـــة الــــتـــســـيـــيـــر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[ـوجـب قانون اRالية لسنة [ـوجـب قانون اRالية لسنة 2014.
Pإنّ الوزير األول

PاليةRبناء على تقرير وزير ا -
- وبـناء على الـدستـورP ال سيمـا اRادتان 85-3 و125

P(الفقرة 2 ) منه
- و[قتضى القانون رقم 84-17 اRؤرخ في 8 شوال
hـتـعـلق بـقـوانـRـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واRعـام 1404 ا

PتممRعدل واRا PاليةRا
- و[ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 13 - 08 اRــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اRوافق 30  ديسمبر سنة 2013 واRتضمن

P2014 الية لسنةRقانون ا
Pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول اRلحقاجلدول اRلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير السكن والعمران واRدينة لسنة  اخملصصة لوزير السكن والعمران واRدينة لسنة 2014

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

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اRـادة األولى : اRـادة األولى :  تـــوزع االعــتـمـــادات اRــقــدر مــبــلــغــهـا
hبـــتـــســــعـــة عــشـــر مــلــيـــارا وأربــعــمـــائــة وتــســـعــة وأربــعــ
مـــــلــــيـــــونــــا وســـــتــــمـــــائــــة وســـــبــــعـــــة وأربــــعـــــh ألف ديـــــنــــار
(19.449.647.000 دج) واخملـصصـة لوزير الـسكن والـعمران
واRـديــنـة من مــيـزانــيــة الـتــسـيــيـر [ــوجب قـانــون اRـالــيـة

لسنة P2014 طبقا للجدول اRلحق بهذا اRرسوم.

اRــــادة  اRــــادة  2 :  : يــــكــــلف وزيــــــر اRــــالــــيـــــة ووزيــــر الــــســــكن
والــعــمـران واRــديــنـةP كـل فـيــمــا يـخــصــهP بــتــنـفــيــــذ هــــذا
اRـرسـوم الـذي ينــشـر في اجلريـدة الرّسـميّـة للـجمـهوريّة

اجلزائريّة الدwّقراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بـــــاجلـــــــزائـــــر في 6 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435
اRوافق 6 فبراير سنة 2014.

عبد اRالك ساللعبد اRالك 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
اRصالح اRركزيةاRصالح اRركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اRصالحوسائل اRصالح
القسم األولالقسم األول

اRوظفون - مرتبات العملاRوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اRركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اRركزية - التعويضات واRنح اخملتلفة............................
اإلدارة اRـركـزيـة - اRـســتـخـدمـون اRـتــعـاقـدونP الـرواتبP مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي........................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اRوظفون - اRعاشات واRنحاRوظفون - اRعاشات واRنح

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

195.334.000

220.976.000

35.000.000

451.310.000

40.000

600.000

640.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )



107 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 23 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـ
23 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2014 م

اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (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
اRوظفون - التكاليف االجتماعيةاRوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اRركزية - اRنح العائلية.................................................

اإلدارة اRركزية - اRنح االختيارية.............................................
اإلدارة اRركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اRركزية - اRساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اRصالحاألدوات وتسيير اRصالح

اإلدارة اRركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اRركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اRركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اRركزية - التكاليف اRلحقة............................................
اإلدارة اRركزية - األلبسة.........................................................
اإلدارة اRركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اRركزية -  اإليجار........................................................
اإلدارة اRــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اRترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اRركزية - صيانة اRباني................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اRركزية - اRؤتمرات واRلتقيات......................................
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اRركزية - اRنح - تـعويضات التـدريب - الرواتب اRسبقة -
نفقات التكوين....................................................................

مجموع القسم الثالث

3.500.000

137.000

104.078.000

6.000.000

113.715.000

110.627.000

12.949.000

14.003.000

29.000.000

242.000

7.950.000

666.000

10.000

175.447.000

12.500.000

12.500.000

5.500.000

5.500.000

759.112.000

32.000.000

32.000.000
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23 فبراير  سنة فبراير  سنة 2014 م

اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (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 اRعمارية.......................................
اإلدارة اRركزية - اRساهمة في الوكالة الوطنية للتعمير..............
مــســاهــمــة لــلــمـــركــز الــوطــني لــلــبــحث اRـــطــبق في هــنــدســة مــقــاومــة
الزالزل..............................................................................
مساهمة للمركز الوطني للدراسات والبحوث اRتكاملة للبناء......
مــســاهــمــة لـلــمــركــز الـوطــني لــلــدراســات وتـنــشــيط مــؤسـســة الــبــنـاء
واألشغال العمومية والري....................................................

مجموع  القسم الرابع

مجموع  العنوان الرابع

مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع  اجلزئي الثانيالفرع  اجلزئي الثاني
اRصالح الالمركزية التابعة للتعمير والبناءاRصالح الالمركزية التابعة للتعمير والبناء

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اRصالحوسائل اRصالح
القسم األولالقسم األول

اRوظفون - مرتبات العملاRوظفون - مرتبات العمل

اRصـالح الالمركزية للـتعمير والـهندسة اRعمـارية والبناء - الراتب
الرئيسي للنشاط................................................................
اRــصــالح الالمــركــزيــة لــلــتـــعــمــيــر والــهــنــدســة اRــعــمــاريــة  والــبــنــاء -
التعويضات واRنح اخملتلفة....................................................
اRــصــالح الالمــركــزيــة لــلــتـــعــمــيــر والــهــنــدســة اRــعــمــاريــة  والــبــنــاء -
اRـــســــتـــخـــدمــــون اRـــتـــعـــاقــــدونP الـــرواتبP مــــنح ذات طـــابـع عـــائـــلي
واشتراكات الضمان االجتماعي ............................................

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اRوظفون - اRعاشات واRنحاRوظفون - اRعاشات واRنح

اRـصالح الالمـركزيـة للـتعـميـر والهـندسـة اRعـماريـة  والبـناء - ريوع
حوادث العمل......................................................................
اRصالح الالمـركزية للـتعميـر والهندسة اRـعمارية  والـبناء - معاش
اخلدمة 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

1.232.812.000

2.499.750.000

1.978.500.000

277.750.000

4.756.000.000

240.000

4.050.000

4.290.000
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23 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2014 م

اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (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
اRوظفون - التكاليف االجتماعيةاRوظفون - التكاليف االجتماعية

اRـصالـح الالمركـزيـة للـتـعمـيـر والهـنـدسة اRـعمـاريـة  والبـنـاء - اRنح
العائلية..............................................................................
اRـصالـح الالمركـزيـة للـتـعمـيـر والهـنـدسة اRـعمـاريـة  والبـنـاء - اRنح
االختيارية..........................................................................
اRــصــالح الالمــركــزيــة لــلــتـــعــمــيــر والــهــنــدســة اRــعــمــاريــة  والــبــنــاء -
الضمان االجتماعي..............................................................
اRــصــالح الالمــركــزيــة لــلــتـــعــمــيــر والــهــنــدســة اRــعــمــاريــة  والــبــنــاء -
اRساهمة في اخلدمات  االجتماعية..........................................

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اRصالحاألدوات وتسيير اRصالح
اRصالح الالمركـزية للـتعميـر والهندسـة اRعمـارية والبنـاء - تسديد
النفقات .............................................................................
اRــصــالح الالمــركــزيــة لــلــتـــعــمــيــر والــهــنــدســة اRــعــمــاريــة  والــبــنــاء -
األدوات واألثاث...................................................................
اRــصــالح الالمــركــزيــة لــلــتـــعــمــيــر والــهــنــدســة اRــعــمــاريــة  والــبــنــاء -
اللوازم...............................................................................
اRــصــالح الالمــركــزيــة لــلــتـــعــمــيــر والــهــنــدســة اRــعــمــاريــة  والــبــنــاء -
التكاليف اRلحقة.................................................................
اRــصــالح الالمــركــزيــة لــلــتـــعــمــيــر والــهــنــدســة اRــعــمــاريــة  والــبــنــاء -
األلبسة..............................................................................
اRصالح الالمركزية للتعمير والهندسة اRعمارية  والبناء - حظيرة
السيارات...........................................................................
اRــصــالح الالمــركــزيــة لــلــتـــعــمــيــر والــهــنــدســة اRــعــمــاريــة  والــبــنــاء -
اإليجار..............................................................................

اRــصــالح الالمــركــزيــة لــلــتـــعــمــيــر والــهــنــدســة اRــعــمــاريــة  والــبــنــاء -
النـفقات القضـائية - نفقات اخلـبـرة - التـعويضـات اRترتبة على
الدولة................................................................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اRصـالح الالمركـزية للـتعمـير والهـندسة اRـعماريـة والبنـاء - صيانة
اRباني...............................................................................

مجموع  القسم اخلامس

مجموع  العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

110.000.000

538.000

1.119.563.000

80.000.000

1.310.101.000

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

6.320.645.000

6.320.645.000
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23 فبراير  سنة فبراير  سنة 2014 م

اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (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
اRصالح الالمركزية للتجهيزات العموميةاRصالح الالمركزية للتجهيزات العمومية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اRصالحوسائل اRصالح
القسم األولالقسم األول

اRوظفون - مرتبات العملاRوظفون - مرتبات العمل
اRــصــالح الالمـركــزيــة لـلــتـجــهـيــزات الــعـمــومـيــة - الـراتـب الـرئــيـسي
للنشاط..............................................................................
اRـصـالح الالمـركـزيـة لـلـتـجـهـيـزات الـعـمـومـيـة - الـتـعـويـضـات واRـنح
اخملتلفة...............................................................................
اRـــصــالـح الالمــركـــزيــة لـــلـــتــجـــهــيـــزات الــعـــمـــومــيـــة  - اRــســـتــخـــدمــون
اRتعاقدونP الـرواتبP منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان
االجتماعي..........................................................................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اRوظفون - اRعاشات واRنحاRوظفون - اRعاشات واRنح

اRـــصـــالح الـالمـــركـــزيـــة لـــلـــتـــجـــهـــيـــزات الـــعـــمـــومـــيـــة - ريـــوع حـــوادث
العمل.................................................................................
اRـــصـــالح الالمـــركــزيـــة لـــلـــتــجـــهـــيــزات الـــعـــمــومـــيـــة - مــعـــاش اخلـــدمــة
واألضرار اجلسدية................................................................

مجموع القسم الثاني
القسم الثالثالقسم الثالث

اRوظفون - التكاليف االجتماعيةاRوظفون - التكاليف االجتماعية
اRصالح الالمركزية للتجهيزات العمومية - اRنح العائلية............
اRــــــصــــــالـح الالمــــــركــــــزيــــــة لــــــلــــــتـــــــجــــــهــــــيــــــزات الــــــعــــــمــــــومــــــيــــــة - اRــــــنح
االختيارية..........................................................................
اRــــصـــالـح  الالمــــركـــزيــــة  لـــلــــتـــجــــهـــيــــزات الــــعـــمــــومـــيــــة  -  الـــضــــمـــان
االجتماعي..........................................................................
اRصالح الالمـركزية للـتجهيـزات العمومـية - اRساهـمة في اخلدمات
االجتماعية..........................................................................

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اRصالحاألدوات وتسيير اRصالح

اRـــــصـــــالح الـالمـــــركـــــزيــــة لـــــلـــــتـــــجـــــهـــــيـــــزات الــــعـــــمـــــومـــــيـــــة - تـــــســـــديــــد
النفقات..............................................................................
اRصالح الالمركزية للتجهيزات العمومية - األدوات واألثاث.........

3.138.070.000

2.346.000.000

529.100.000

6.013.170.000

550.000

6.100.000

6.650.000

183.000.000

830.000

1.371.018.000

110.000.000

1.664.848.000

48.000.000

45.000.000
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23 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2014 م

اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (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

اRصالح الالمركزية للتجهيزات العمومية -  اللوازم....................
اRــــصــــالح الالمــــركــــزيــــة لـــلــــتــــجـــهــــيــــزات الـــعــــمــــومــــيـــة - الــــتــــكـــالــــيف
اRلحقة...............................................................................
اRصالح الالمركزية للتجهيزات العمومية - األلبسة.....................
اRـــــصــــالـح الالمـــــركـــــزيــــة لـــــلـــــتـــــجــــهـــــيـــــزات الــــعـــــمـــــومـــــيــــة - حـــــظـــــيــــرة
السيارات...........................................................................
اRصالح الالمركزية للتجهيزات العمومية - اإليجار.....................
اRصـالح الالمركـزية لـلـتجـهيـزات العـمومـيـة - النـفقـات القـضائـية -
نفقات اخلبرة - التعويضات اRترتبة على الدولة......................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اRصالح الالمركزية للتجهيزات العمومية - صيانة اRباني.............

مجموع  القسم اخلامس

مجموع  العنوان الثالث

مجموع  الفرع اجلزئي الثالث

الفرع اجلزئي اخلامسالفرع اجلزئي اخلامس
اRصالح الالمركزية للسكناRصالح الالمركزية للسكن

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اRصالحوسائل اRصالح
القسم األولالقسم األول

اRوظفون - مرتبات العملاRوظفون - مرتبات العمل

اRصالح الالمركزية للسكن - الراتب الرئيسي للنشاط.................
اRصالح الالمركزية للسكن - التعويضات واRنح اخملتلفة...............
Pالـرواتب PـتـعـاقـدونRـسـتـخـدمـون اRـصـالح الالمـركـزيــة لـلـسـكن - اRا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي..............

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اRوظفون - اRعاشات واRنحاRوظفون - اRعاشات واRنح

اRصالح الالمركزية للسكن - ريوع حوادث العمل.........................
اRصالح الالمركزية للسكن  - 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

8.004.269.000

8.004.269.000

1.403.000.000

1.138.600.000

531.800.000

3.073.400.000

9.000

9.000

18.000
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (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
اRوظفون - التكاليف االجتماعيةاRوظفون - التكاليف االجتماعية

اRصالح الالمركزية للسكن - اRنح العائلية..................................

اRصالح الالمركزية للسكن - اRنح االختيارية..............................

اRصالح الالمركزية للسكن   -  الضمان  االجتماعي.....................

اRصالح الالمركزية للسكن  - اRساهمة في اخلدمات   االجتماعية...

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اRصالحاألدوات وتسيير اRصالح

اRصالح الالمركزية للسكن  - تسديد النفقات.............................

اRصالح الالمركزية للسكن  - األدوات واألثاث ............................

اRصالح الالمركزية للسكن  -  اللوازم........................................

اRصالح الالمركزية للسكن  - التكاليف اRلحقة...........................

اRصالح الالمركزية للسكن  - األلبسة.........................................

اRصالح الالمركزية للسكن  - حظيرة السيارات..........................

اRصالح الالمركزية للسكن  - اإليجار.........................................

اRـصالح الالمركزية للـسكن  - النفقـات القضائيـة - نفقات اخلبرة -
التعويضات اRترتبة على الدولة............................................

مجموع  القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اRصالح الالمركزية للسكن - صيانة اRباني.................................

مجموع  القسم اخلامس

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي اخلامس

مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير السكن والعمران واRدينةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير السكن والعمران واRدينة.......

35.000.000

45.000

635.400.000

2.610.000

673.055.000

43.000.000

24.000.000

21.000.000

30.000.000

1.000.000

17.500.000

900.000

48.000

137.448.000

8.000.000

8.000.000

3.891.921.000

3.891.921.000

19.449.647.000

19.449.647.000
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفيـذي  تـنـفيـذي رقم رقم 14 -  - 47  م مـؤرؤرّخ في خ في 6  رب  ربـيع اليع الـثانيثاني
عــــام ام 1435 اR اRــــوافق وافق 6  ف فــــبــــــرايرايــــر سر ســــــنــــة ة P P2014 يـــتـــضــمنيـــتـــضــمن
تـــوزيـع االعــتـــمـــادات اخملـــصــصـــة لـــوزيـــرة الــتـــهـــيـــئــةتـــوزيـع االعــتـــمـــادات اخملـــصــصـــة لـــوزيـــرة الــتـــهـــيـــئــة
الــعـــمــرانـــيــة والـــبــيـــئــة مــن مـــيـــــزانــيـــة الــتـــســيـــيــرالــعـــمــرانـــيــة والـــبــيـــئــة مــن مـــيـــــزانــيـــة الــتـــســيـــيــر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[ـوجـب قانون اRالية لسنة [ـوجـب قانون اRالية لسنة 2014.
Pإنّ الوزير األول

PاليةRبناء على تقرير وزير ا -
- وبـناء على الـدستـورP ال سيمـا اRادتان 85-3 و125

P(الفقرة 2 ) منه
- و[قتضى القانون رقم 84-17 اRؤرخ في 8 شوال
hـتـعـلق بـقـوانـRـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واRعـام 1404 ا

PتممRعدل واRا PاليةRا
- و[ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 13 - 08 اRــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اRوافق 30  ديسمبر سنة 2013 واRتضمن

P2014 الية لسنةRقانون ا
Pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول اRلحقاجلدول اRلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزيرة التهيئة  العمرانية والبيئة لسنة  اخملصصة لوزيرة التهيئة  العمرانية والبيئة لسنة 2014

من ميزانية التسيير واRوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واRوزعة 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
اRصالح اRركزيةاRصالح اRركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اRصالح وسائل اRصالح 
القسم األولالقسم األول

اRوظفون - مرتبات العملاRوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اRركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اRركزية - التعويضات واRنح اخملتلفة...........................
اإلدارة اRـركـزيـة - اRـســتـخـدمـون اRـتــعـاقـدونP الـرواتبP مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اRوظفون - اRعاشات واRنحاRوظفون - اRعاشات واRنح

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

230.000.000

220.445.000

36.854.000

487.299.000

للبيان
200.000

200.000

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اRـادة  األولى :  اRـادة  األولى :  تــوزع االعـتـمـــادات اRـقــدر مـبــلــغـهـا
[ـــلـــيـــارين وأربـــعـــمـــائـــة وخـــمــســـة مـاليـــh ومـــائـــة وواحــد
وأربـــــعــــh ألـف ديــــنــــار (2.405.141.000 دج) واخملـــــصــــــصـــــة
لــوزيـــرة الــتــهـــيــئـــة الــعـــمــرانــيـــة والــبـــيــئـــة من مــيـــزانــيــة
التسيير [وجب قانون اRالية لسنة P2014 طبقا للجدول

اRلحق بهذا اRرسوم.

2 :  : يــكــلـف وزيـــر اRــالــيــة ووزيـــرة الــتــهــيــئــة اRـادة اRـادة 
الــعـمـرانـيـــة والـبـيـئـــة P كـل فـيـمـا يــخـصهP بـتــنـفـيـــذ هــذا
اRرســوم الذي يـنشـر في اجلـريدة الـرّسمـيّة  لـلجـمهـوريّة

اجلزائريّة الدwّقراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بـــــاجلـــــــزائـــــر في 6 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435
اRوافق 6 فبراير سنة 2014.

عبد اRالك ساللعبد اRالك سالل

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (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
اRوظفون - التكاليف االجتماعيةاRوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اRركزية - اRنح العائلية.................................................

اإلدارة اRركزية - اRنح االختيارية.............................................
اإلدارة اRركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اRركزية - اRساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اRصالحاألدوات وتسيير اRصالح

اإلدارة اRركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اRركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اRركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اRركزية  - التكاليف اRلحقة...........................................
اإلدارة اRركزية - األلبسة.........................................................
اإلدارة اRركزية -  حظيرة  السيارات.........................................
اإلدارة اRركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اRــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اRترتبة على  الدولة...........................................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اRركزية - صيانة اRباني ومنشآتها التقنية......................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للمركز الوطني لتنمية اRوارد البيولوجية........................

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

مجموع القسم السادس
القسم السابع القسم السابع 
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اRركزية - اRؤتمرات و اRلتقيات.....................................
اإلدارة اRركزية - عمل التوعية.................................................
اإلدارة اRركزية - نفقات تسيير السلطة الوطنية اRعينة.............
اإلدارةاRركزية - نـفقات مـتعلقـة بتمـويل تدريبات مـكافحـة التلوث
البحري - تل بحر................................................................

مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

3.500.000

30.000

112.683.000

10.000.000

126.213.000

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

24.550.000

15.450.000

5.000.000

4.000.000

49.000.000

22.068.000

40.000.000

5.000.000

5.000.000

72.068.000

894.925.000
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (تابع)

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

01 - 43

01 - 44

02 - 44

03 - 44

04 - 44

05 - 44

07 - 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 اRركزية - اRنح - تـعويضات التـدريب - الرواتب اRسبقة -
نفقات التكوين....................................................................

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

النشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالتالنشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالت
اإلدارة اRركزية - مساهمة  في الوكالة الوطنية للنفايات.............
اإلدارة اRـركـزية - مـسـاهمـة  في الـوكالـة الـوطـنيـة لـتهـيـئة وجـاذبـية
األقاليم...............................................................................
اإلدارة اRـركـزيـة - مـسـاهـمـة في اRـرصـد الـوطـني لـلـبـيـئـة والـتـنـمـية
اRستدامة ..........................................................................
اإلدارة اRركزية - مساهمة في اRركز الوطني للتكوين في البيئة..
اإلدارة اRـركزية - مساهـمة في اRركز الوطـني لتقنيـات إنتاج أكثر
نقاء...................................................................................
اإلدارة اRركزية - مساهمة في وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى.

مجموع  القسم الرابع
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اRصالح الالمركزية للبيئةاRصالح الالمركزية للبيئة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اRصالحوسائل اRصالح
القسم األولالقسم األول

اRوظفون - مرتبات العملاRوظفون - مرتبات العمل
اRصالح الالمركزية للبيئة - الراتب الرئيسي للنشاط.................
اRصالح الالمركزية للبيئة - التعويضات واRنح اخملتلفة...............
Pالـرواتب PـتـعاقـدونRـسـتـخـدمـون اRـصـالح الالمـركـزيـة لـلـبـيـئـة - اRا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي ..............

مجموع القسم األول
القسم الثانيالقسم الثاني

اRوظفون - اRعاشات واRنحاRوظفون - اRعاشات واRنح
اRصالح الالمركزية للبيئة - ريوع حوادث العمل........................
اRصالح 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

206.000.000

231.000.000

1.125.925.000

374.000.000

450.339.000

105.640.000

929.979.000

للبيان
للبيان
للبيان
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (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

13 - 37

14 - 37

القسم الثالثالقسم الثالث
اRوظفون - التكاليف االجتماعيةاRوظفون - التكاليف االجتماعية

اRصالح الالمركزية للبيئة - اRنح العائلية..................................

اRصالح الالمركزية للبيئة - اRنح االختيارية..............................
اRصالح الالمركزية للبيئة - الضمان االجتماعي.........................
اRصالح الالمركزية للبيئة - اRساهمة في اخلدمات االجتماعية......

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اRصالحاألدوات وتسيير اRصالح

اRصالح الالمركزية للبيئة - تسديد النفقات...............................
اRصالح الالمركزية للبيئة - األدوات واألثات..............................
اRصالح الالمركزية للبيئة - اللوازم..........................................
اRصالح الالمركزية للبيئة - التكاليف اRلحقة............................
اRصالح الالمركزية للبيئة - األلبسة..........................................
اRصالح الالمركزية للبيئة - حظيرة السيارات...........................
اRصالح الالمركزية للبيئة - اإليجار..........................................
اRصـالح الالمركـزية للـبيئـة - النفـقات القـضائيـة - نفقـات اخلبرة -
التعويضات اRترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اRصالح الالمركزية للبيئة - صيانة اRباني ومنشآتها التقنية.......

مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اRصالح الالمركزية للبيئة - اRؤتمرات واRلتقيات......................

اRصالح الالمركزية للبيئة - عمل التوعية..................................
مجموع القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث
مجموع  الفرع اجلزئي الثاني
مجموع  الفرع األول

مـــــجـــــمـــــوع االعـــــتـــــمـــــادات اRــــــخـــــصـــــصـــــة لـــــوزيــــــرة الـــــتـــــهـــــيـــــئـــــةمـــــجـــــمـــــوع االعـــــتـــــمـــــادات اRــــــخـــــصـــــصـــــة لـــــوزيــــــرة الـــــتـــــهـــــيـــــئـــــة
الـعـمـرانـية الـعـمـرانـية والبيئةوالبيئة........................................................

8.000.000

66.000

206.695.000

13.000.000

227.761.000

29.619.000

16.830.000

20.000.000

24.160.000

850.000

4.960.000

2.023.000

10.000

98.452.000

8.000.000

8.000.000

3.024.000

12.000.000

15.024.000

1.279.216.000

1.279.216.000

2.405.141.000

2.405.141.000
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفيـذي  تـنـفيـذي رقم رقم 14 -  - 48  م مـؤرؤرّخ في خ في 6  رب  ربـيع اليع الـثانيثاني
عــــام ام 1435 اR اRــــوافق وافق 6  ف فــــبــــــرايرايــــر سر ســــــنــــة ة P2014  يـــتـــضــمنيـــتـــضــمن
تـوزيع االعـتـمــادات اخملـصـصـة لــوزيـر االتـصـال  مـنتـوزيع االعـتـمــادات اخملـصـصـة لــوزيـر االتـصـال  مـن
مــيـــزانـيـة الـتـســيـيـر [ــوجـب قـانـون اRـالـيـة لـسـنـةمــيـــزانـيـة الـتـســيـيـر [ــوجـب قـانـون اRـالـيـة لـسـنـة

.2014

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Pإنّ الوزير األول

PاليةRبناء على تقرير وزير ا -
- وبـناء على الـدستـورP ال سيمـا اRادتان 85-3 و125

P(الفقرة 2 ) منه
- و[قتضى القانون رقم 84-17 اRؤرخ في 8 شوال
hـتـعـلق بـقـوانـRـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واRعـام 1404 ا

PتممRعدل واRا PاليةRا
- و[ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 13 - 08 اRــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اRوافق 30  ديسمبر سنة 2013 واRتضمن

P2014 الية لسنةRقانون ا
Pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول اRلحقاجلدول اRلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير االتصال لسنة  اخملصصة لوزير االتصال لسنة 2014

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

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اRـادة  األولى :  اRـادة  األولى :  تــوزع االعـتـمـــادات اRـقــدر مـبــلــغـهـا
hبـــــثــــمــــانــــيـــة عـــــشـــــر مـــــلـــيــــارا وســــتـــمــــائــــة وثــالثــ
مــــلــــيــــونــــا وثـالثــــمــــائــــة وتــــســــعــــة وخـــــمــــســــh ألف ديــــنــــار
(18.630.359.000 دج) واخملـــــصـــــصــــــة لـــــوزيـــــراالتــــــصـــــال من
P2014 ـالــيــة لـســنـةRمــيـزانــيــة الـتــســيـيــر [ـوجـب قـانــون ا

طبقا للجدول اRلحق بهذا اRرسوم.

اRـادة  اRـادة  2 :  : يـكـلف وزيــر اRـالـيــة ووزيـر االتـصالP كل
فيـمـا يـخـصــهP بـتنـفـيـــذ هــــذا اRرســوم الـذي يـنـــشر في
اجلـريـدة الــرّسـمـيّـة لـلـجـمـهـوريّــة اجلـزائـريّـة الـدwّـقـراطـيّـة

الشّعبيّة.

حـــــــرّر بـــــاجلـــــــزائـــــر في 6 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435
اRوافق 6 فبراير سنة 2014.

عبد اRالك ساللعبد اRالك سالل

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول

فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

اRصالح اRركزيةاRصالح اRركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اRصالحوسائل اRصالح

القسم األولالقسم األول

اRوظفون - مرتبات العملاRوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اRركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................

اإلدارة اRركزية - التعويضات واRنح اخملتلفة............................

اإلدارة اRـركـزيـة - اRـســتـخـدمـون اRـتــعـاقـدونP الـرواتبP مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................

مجموع القسم األول

113.000.000

121.245.000

22.167.000

256.412.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (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

القسم الثانيالقسم الثاني
اRوظفون - اRعاشات واRنحاRوظفون - اRعاشات واRنح

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

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اRوظفون - التكاليف االجتماعيةاRوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اRركزية - اRنح العائلية.................................................

اإلدارة اRركزية - اRنح االختيارية.............................................
اإلدارة اRركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اRركزية - اRساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اRصالحاألدوات وتسيير اRصالح

اإلدارة اRركزية - تسديد النفقات..............................................

اإلدارة اRركزية - األدوات واألثاث.............................................

اإلدارة اRركزية - اللوازم.........................................................

اإلدارة اRركزية - التكاليف اRلحقة............................................

اإلدارة اRركزية - األلبسة.........................................................

اإلدارة اRركزية - حظيرة السيارات..........................................

اإلدارة اRركزية - اإليجار.........................................................

اإلدارة اRــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اRترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اRركزية - صيانة اRباني................................................

مجموع القسم اخلامس

30.000

9.500.000

9.530.000

2.000.000

40.000

57.125.000

5.509.000

64.674.000

15.000.000

1.850.000

2.250.000

10.000.000

348.000

1.800.000

622.000

10.000

31.880.000

3.150.000

3.150.000
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (تابع)

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

01 - 37

03 - 37

04 - 37

05 - 37

01 - 43

01 - 44

02 - 44

03 - 44

07 - 44

08 - 44

09 - 44

11 - 44

20 - 44

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اRركزية - اRؤتمرات واRلتقيات......................................
نـــفـــقــات مــتــعــلــقــة بــإعــادة بث األلــعـــــاب األوRــبــيــة (ســوتــشـــي 2014
وريـــو دي جــــانـــيـــرو 2016) (تـــخـــصــــيص يــــدفع لـــفــــائـــدة اRــــؤســـســـة
العمومية للتلفزة)...............................................................
اإلدارة اRركزية - تنظيم التظاهرات السمعية البصرية...............
اإلدارة اRركزية - اقتناء وتوزيع الصحافة األجنبية....................
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اRركزية - اRنح - تـعويضات التـدريب - الرواتب اRسبقة -
نفقات التكوين....................................................................

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

النشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالتالنشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالت
اإلدارة اRركزية - اRساهمة في اRؤسسة الوطنية للتلفزة.............
اإلدارة اRركـزيـة - اRسـاهـمة في اRـؤسـسة الـعـمومـية لـلـبث الـتلـفزي
اجلزائري ...........................................................................
اإلدارة اRركزية - اRساهمة في اRؤسسة الوطنية لإلذاعة..............
اإلدارة اRركزية - اRساهمة في وكالة األنباء اجلزائرية.................
اإلدارة اRــركـزيــة - اRـســاهـمــة في اRـركــز الـوطــني لـلــوثـائق والــنـشـر
واإلعالم..............................................................................
اإلدارة اRركزية - مساهـمة بعنوان تأجير جهاز لبث برامج التلفزة
عـن طـــريق الـــقـــمـــــر االصــــطـــنــــاعيP اشــــتـــــراك وحـــقـــوق الـــبث في
عربسات - 3 أ وأوتلسات 7 وأ...............................................
اإلدارة اRركزية - اRساهمة في دار الصحافة...............................
اإلدارة اRركزية - اRساهمة في اRركز الدولي للصحافة................
مجموع  القسم الرابع
مجموع  العنوان الرابع
مجموع  الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير االتصالمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير االتصال...............................

5.000.000

74.713.000

2.000.000

2.000.000

83.713.000

449.359.000

2.000.000

2.000.000

6.630.000.000

3.779.000.000

5.656.000.000

763.000.000

194.000.000

796.000.000

49.000.000

312.000.000

18.179.000.000

18.181.000.000

18.630.359.000

18.630.359.000

18.630.359.000
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مـرسـوممـرسـوم تنـفـيذي  تنـفـيذي رقم رقم 14 -  - 49  مؤر مؤرّخ في خ في 6  ربـيع الثاني  ربـيع الثاني
عــام عــام 1435 اRــوافق  اRــوافق 6 فــبـــرايـــر ســـنــة فــبـــرايـــر ســـنــة P2014 يـــتـــضــمن يـــتـــضــمن
تـــوزيـع االعـــتـــمــــادات اخملـــصــــصـــة لـــوزيــــر الـــتــــربـــيـــةتـــوزيـع االعـــتـــمــــادات اخملـــصــــصـــة لـــوزيــــر الـــتــــربـــيـــة
الـوطـنيـة  مـن مــيـــزانيـة الـتسـيـير ]ــوجـب قـانونالـوطـنيـة  مـن مــيـــزانيـة الـتسـيـير ]ــوجـب قـانون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاRالية لسنة اRالية لسنة 2014.
Pإنّ الوزير األول

PاليةRبناء على تقرير وزير ا -
- وبـناء على الـدستـورP ال سيمـا اRادتان 85-3 و125

P(الفقرة 2 ) منه
- و]قتضى القانون رقم 84-17 اRؤرخ في 8 شوال
gـتـعـلق بـقـوانـRـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واRعـام 1404 ا

PتممRعدل واRا PاليةRا
- و]ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 13 - 08 اRــؤرّخ في 27
صـفر عام 1435 اRوافق 30 ديسـمبـر سنة 2013 واRـتضمّن

P2014 اليّة لسنةRقانون ا
Pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول اRلحقاجلدول اRلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير التربية الوطنية لسنة  اخملصصة لوزير التربية الوطنية لسنة 2014
من ميزانية التسيير واRوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واRوزعة بالترتيب في كل باب

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اRـادة األولى :  اRـادة األولى :  تـــوزع االعــتـمـــادات اRــقــدر مــبــلــغــهـا
بــســتــمـــائــة وســتــة وتــســعــg مــلـــيــارا وثــمــاrــائــة وعــشــرة
مـاليــــــــg وأربـــــــــعــــــــمـــــــــائــــــــة وثـالثــــــــة عـــــــــشــــــــر ألـف ديــــــــنــــــــار
(696.810.413.000 دج) واخملــــــصـــــصــــــة لــــــوزيـــــر الــــــتـــــربــــــيـــــة
الــوطـنـيــة من مـيـزانــيـة الـتــسـيـيــر ]ـوجب قـانــون اRـالـيـة

لسنة P2014 طبقا للجدول اRلحق بهذا اRرسوم.

2 : : يــــكـــلف وزيــــر اRــــالـــيــــة ووزيـــر الــــتـــربـــيـــة اRــادة اRــادة 
الوطـنـيـةP كل فيـمـا يـخـصهP بتـنـفـيــذ هــذا اRـرســوم الذي
يــنــشـر فـي اجلــريـدة الــرّســمــيّــة  لــلــجــمــهــوريّــة اجلــزائــريّـة

الدzّقراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرر بـــــاجلـــــــزائـــــر في 6 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435
اRوافق 6  فبراير سنة 2014.

عبد اRالك ساللعبد اRالك سالل

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اRصالح اRركزيةاRصالح اRركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اRصالحوسائل اRصالح
القسم األولالقسم األول

اRوظفون - مرتبات العملاRوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اRركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اRركزية - التعويضات واRنح اخملتلفة............................
اإلدارة اRـركـزيـة - اRـســتـخـدمـون اRـتــعـاقـدونP الـرواتبP مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اRوظفون - اRعاشات واRنحاRوظفون - اRعاشات واRنح

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

239.950.000

252.659.000

24.251.000

516.860.000

367.000

367.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (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
اRوظفون - التكاليف االجتماعيةاRوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اRركزية - اRنح العائلية.................................................

اإلدارة اRركزية - اRنح االختيارية.............................................
اإلدارة اRركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اRركزية - اRساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اRصالحاألدوات وتسيير اRصالح

اإلدارة اRركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اRركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اRركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اRركزية - التكاليف اRلحقة............................................
اإلدارة اRركزية - األلبسة.........................................................
اإلدارة اRركزية - اRوظفون اRتعاونون - تسديد النفقات..............
اإلدارة اRركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اRركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اRــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اRترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اRركزية - صيانة اRباني ...............................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

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

3.200.000

120.000

123.152.000

17.706.000

144.178.000

22.770.000

3.800.000

8.500.000

23.067.000

380.000

4.000.000

6.500.000

300.000

750.000

70.067.000

8.106.000

8.106.000

543.000.000

21.463.000.000

13.074.000.000

838.000.000

122.463.000

200.000.000

89.782.000
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (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 Rركز التموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمـــية....
إعانة للديوان الوطني لالمتحانات واRسابقات............................
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 اRركزية - اRؤتمرات واRلتقيات......................................
اإلدارة اRركزية - الدراسات.....................................................
إعانة للمجلس الوطني للتربية والتكوين...................................
نفقات متعلقة ]تابعة وتقييم إصالح اRنظومة التربوية...............
مـخـصـصات لـدعم اRـكـتـبـات اRدرسـيـة بـالـكـتب لـترقـيـة اRـطـالـعة في
الوسط اRدرسي...................................................................
نـــفــقــات اRـــشــاركــة فـي قــمــة الـــبــرنــامـج الــعــاRـي Rــتــابـــعــة 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 اRــركــزيـة - نــفــقـات الــتــكـوين قــصــيـر اRــدى في اجلــزائـر وفي
اخلارجP وحتسg اRستوى Rستخدمي التربية الوطنية .............

372.000.000

24.215.000

146.642.000

2.719.295.000

116.819.000

5.000.000

4.000.000

10.000.000

39.728.216.000

7.200.000

3.000.000

3.000.000

15.500.000

1.656.000.000

5.000.000

1.689.700.000

42.157.494.000

240.608.000

7.000.000

247.608.000

742.425.000

97.000.000
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (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 اRستـمر للـمستـوى اRنـظم على اRسـتوى الوالئي - نـفقات
التكوين ما قبل الترقية ونفقات االمتحانات..........................
تشجيع اخلدمات التكميلية اRدرسية.........................................
اRطاعم اRدرسية.....................................................................
النشاط التربوي لفائدة اRهاجرين.............................................
تشجيع الدولة لالستراتيجية الوطنية حملو األمية........................
تشجيع التكوين أثناء اخلدمة وعن بعد Rعلمي 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 - اRساعدة والتضامنالنشاط االجتماعي - اRساعدة والتضامن

منحة مدرسية خاصة لفائدة التالميذ اRعوزين............................
مــســـاهــمــة الـــدولــة في مـــجــانــيـــة الــكــتـــاب اRــدرسي لـــفــائــدة الـــتالمــيــذ
اRعوزين.............................................................................

مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النشاط االجتماعي - الوقايةالنشاط االجتماعي - الوقاية

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

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اRصالح الالمركزية التابعة للدولةاRصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اRصالحوسائل اRصالح
القسم األولالقسم األول

اRوظفون - مرتبات العملاRوظفون - مرتبات العمل
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط......
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة  - التعويضات واRنح اخملتلفة ...
PــتـعــاقـدونRـســتـخــدمـون اRــصـالـح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـدولــة - اRا
الرواتبP منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.
مجموع القسم األول

178.000.000

12.000.000

20.573.000.000

446.000.000

2.374.000.000

108.000.000

162.000.000

79.350.000

10.000.000

24.781.775.000

9.000.000.000

6.500.000.000

15.500.000.000

290.000.000

290.000.000

40.819.383.000

82.976.877.000

6.642.234.000

5.969.691.000

453.823.000

13.065.748.000
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (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
اRوظفون - اRعاشات واRنحاRوظفون - اRعاشات واRنح

اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل..............
اRــصـــالح الالمـــركــزيــة الـــتــابــعـــة لــلــدولـــة - مــعــاش اخلـــدمــة واألضــرار
اجلسدية..............................................................................

مجموع القسم الثاني
القسم الثالثالقسم الثالث

اRوظفون - التكاليف االجتماعيةاRوظفون - التكاليف االجتماعية
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - اRنح  العائلية......................
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي...............
اRـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة الــتـــابـــعـــة لــلـــدولـــة - اRـــســاهـــمـــة في اخلـــدمــات
االجتماعية..........................................................................

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات  وتسيير اRصالحاألدوات  وتسيير اRصالح
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة -  تسديد النفقات...................
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث...................
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم...............................
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف اRلحقة..................
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة...............................
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات................
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - اإليجار...............................
اRصـالح الالمـركـزية الـتـابعـة لـلـدولة - الـنـفقـات الـقضـائـية - نـفـقات
اخلبرة - التعويضات اRترتبة على الدولة...............................

مجموع القسم الرابع 
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة اRباني......................
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 اRصالحوسائل اRصالح
القسم األولالقسم األول

اRوظفون - مرتبات العملاRوظفون - مرتبات العمل
اRصالـح الالمركزية الـتابعة لـلدولة - مـؤسسات التـعليم األساسي -
الراتب الرئيسي للنشاط.....................................................

4.000.000

772.000.000

776.000.000

203.731.000

3.130.633.000

418.038.000

3.752.402.000

221.760.000

70.000.000

122.000.000

137.610.000

3.960.000

21.000.000

2.458.000

2.500.000

581.288.000

65.000.000

65.000.000

18.240.438.000

18.240.438.000

167.003.182.000
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (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

اRصالـح الالمركزية الـتابعة لـلدولة - مـؤسسات التـعليم األساسي -
التعويضات واRنح اخملتلفة....................................................
اRصالـح الالمركزية الـتابعة لـلدولة - مـؤسسات التـعليم األساسي -
اRـــســــتـــخـــدمــــون اRـــتـــعـــاقــــدونP الـــرواتبP مــــنح ذات طـــابـع عـــائـــلي
واشتراكات الضمان االجتماعي.............................................
اRـصـالح الالمـركـزيـة الـتـابـعـة لـلـدولـة - مـؤسـسـات الـتـعـلـيـم الـثـانوي
والتقني -  الراتب الرئيسي للنشاط.....................................
اRـصـالح الالمـركـزيـة الـتـابـعـة لـلـدولـة - مـؤسـسـات الـتـعـلـيـم الـثـانوي
والتقني -  التعويضات واRنح اخملتلفة....................................
اRـصـالح الالمـركـزيـة الـتـابـعـة لـلـدولـة - مـؤسـسـات الـتـعـلـيـم الـثـانوي
والـتـقــني - اRـســتـخـدمــون اRـتـعــاقـدونP الـرواتـبP مـنح ذات طـابع
عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي....................................

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اRوظفون - التكاليف االجتماعيةاRوظفون - التكاليف االجتماعية

اRصالـح الالمركزية الـتابعة لـلدولة - مـؤسسات التـعليم األساسي -
اRنح العائلية......................................................................
اRصالـح الالمركزية الـتابعة لـلدولة - مـؤسسات التـعليم األساسي -
الضمان االجتماعي..............................................................
اRصالـح الالمركزية الـتابعة لـلدولة - مـؤسسات التـعليم األساسي -
اRساهمة في اخلدمات االجتماعية...........................................
اRـصـالح الالمـركـزيـة الـتـابـعـة لـلـدولـة - مـؤسـسـات الـتـعـلـيـم الـثـانوي
والتقني - اRنح العائلية.......................................................
اRـصـالح الالمـركـزيـة الـتـابـعـة لـلـدولـة - مـؤسـسـات الـتـعـلـيـم الـثـانوي
والتقني - الضمان االجتماعي...............................................
اRـصـالح الالمـركـزيـة الـتـابـعـة لـلـدولـة - مـؤسـسـات الـتـعـلـيـم الـثـانوي
والتقني - اRساهمة 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..................

153.965.837.000

10.923.820.000

59.914.890.000

60.307.759.000

6.986.002.000

459.101.490.000

5.884.614.000

80.242.256.000

14.165.631.000

1.503.000.000

30.055.662.000

4.640.445.000

136.491.608.000

595.593.098.000

595.593.098.000

696.810.413.000

696.810.413.000
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مـرسـوممـرسـوم تنـفـيذي  تنـفـيذي رقم رقم 14 -  - 50  مؤر مؤرّخ في خ في 6  ربـيع الثاني  ربـيع الثاني
عــام عــام 1435 اRــوافق  اRــوافق 6 فــبـــرايـــر ســـنــة فــبـــرايـــر ســـنــة P2014 يـــتـــضــمن يـــتـــضــمن
توزيع االعـتمادات اخملـصصـة لوزير الـتعلـيم العاليتوزيع االعـتمادات اخملـصصـة لوزير الـتعلـيم العالي
والبـحث الـعلـمي مـن مــيــزانـيـة التـسـييـر ]ـوجـبوالبـحث الـعلـمي مـن مــيــزانـيـة التـسـييـر ]ـوجـب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــقانون اRالية لسنة قانون اRالية لسنة 2014.
Pإنّ الوزير األول

PاليةRبناء على تقرير وزير ا -
- وبـناء على الـدستـورP ال سيمـا اRادتان 85-3 و125

P(الفقرة 2 ) منه
- و]قتضى القانون رقم 84-17 اRؤرخ في 8 شوال
gـتـعـلق بـقـوانـRـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واRعـام 1404 ا

PتممRعدل واRا PاليةRا
- و]ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 13 - 08 اRــؤرّخ في 27
صـفر عام 1435 اRوافق 30 ديسـمبـر سنة 2013 واRـتضمّن

P2014 اليّة لسنةRقانون ا
Pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول اRلحقاجلدول اRلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لسنة  اخملصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2014

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

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اRـادة األولى :  اRـادة األولى :  تـــوزع االعــتـمـــادات اRــقــدر مــبــلــغــهـا
gوأربــعـ gمــلـيــارا وسـبــعــمـائــة واثــنـ gوســبـعــ gــائـتــ[
مــلــيـــونــا وألــفي ديــنــار (270.742.002.000 دج) واخملــصــصـة
لــوزيـر الــتــعــلـيـم الـعــالي والــبــحث الــعـلــمي من مــيــزانــيـة
التسيير ]وجب قانون اRالية لسنة P2014 طبقا للجدول

اRلحق بهذا اRرسوم.

2 :  : يــــكـــلـف وزيــــر اRــــالـــيـــــة ووزيـــر الــــتـــعــــلـــيم اRــادة اRــادة 
الـعـالي والبـحث العـلـميP كل فيـمـا يخـصهP بتـنـفيـــذ هـذا
اRرســوم الذي يـنشـر في اجلـريدة الـرّسمـيّة  لـلجـمهـوريّة

اجلزائريّة الدzّقراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرر بـــــاجلـــــــزائـــــر في 6 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435
اRوافق 6  فبراير سنة 2014.

عبد اRالك ساللعبد اRالك سالل

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

 الفرع األول الفرع األول

اإلدارة اRركزيةاإلدارة اRركزية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

اRصالح اRركزيةاRصالح اRركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اRصالحوسائل اRصالح

القسم األولالقسم األول

اRوظفون - مرتبات العملاRوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اRركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................

اإلدارة اRركزية - التعويضات و اRنح اخملتلفة...........................

اإلدارة اRـركـزيـة - اRـســتـخـدمـون اRـتــعـاقـدونP الـرواتبP مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................

مجموع القسم األول

290.560.000

344.900.000

26.293.000

661.753.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (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

02 - 36

03 - 36

04 - 36

05 - 36

06 - 36

07 - 36

القسم الثانيالقسم الثاني
اRوظفون - اRعاشات واRنحاRوظفون - اRعاشات واRنح

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

القسم الثالثالقسم الثالث
اRوظفون - التكاليف االجتماعيةاRوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اRركزية - اRنح العائلية.................................................

اإلدارة اRركزية - اRنح االختيارية.............................................
اإلدارة اRركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اRركزية - اRساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اRصالحاألدوات وتسيير اRصالح

اإلدارة اRركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اRركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اRركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اRركزية - التكاليف اRلحقة............................................
اإلدارة اRركزية - األلبسة.........................................................
اإلدارة اRركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اRركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اRــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اRترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اRركزية - صيانة اRباني................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للديوان الوطني للخدمات اجلامعية...................................
إعانة للوكالة اRوضوعاتية للبحث في علوم الصحة......................
إعانة للوكالة اRوضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجية..........
إعانات للجامعات ...................................................................
إعانات للمراكز اجلامعية..........................................................
إعانات للمدارس الكبرى..........................................................
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01 - 44
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03 - 44

04 - 44

05 - 44

06 - 44

07 - 44

إعـــانــة لـــلـــوكـــالـــة اRـــوضــوعـــاتـــيـــة لـــلـــبــحـث في الـــعـــلــوم االجـــتـــمـــاعـــيــة
واالنسانية..........................................................................
إعـانـة لـلــوكـالـة اRـوضــوعـاتـيـة لـلــبـحث في الـبــيـوتـكـنـولــوجـيـة وعـلـوم
الزراعة والتغذية ................................................................
إعانة للوكالة اRوضوعاتية للبحث في علوم الطبيعة واحلياة.........
مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اRركزية - اRؤتمرات و اRلتقيات.....................................

اإلدارة اRركزية - مصاريف إجناز وطباعة الشهادات اجلامعية.......
اإلدارة اRـــركـــزيـــة - مـــصـــاريـف ســـيـــر الــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــتـــقـــيـــيم
اRــؤسـســات الــعــمــومــيــة ذات الــطــابع الــعــلـمـي والــثـقــافـي واRـهــني
واRؤسسات األخرى للتعليم العالي.........................................
اإلدارة اRـركــزيـة - اRــسـاهــمـة 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

اRساهمة في تعميم النشاطات العلمية.......................................

تشجيع اجلمعيات الطالبية.......................................................
اإلدارة اRــــــركــــــزيـــــة - اRــــــنـح - تـــــعــــــويــــــضـــــات الــــــتــــــدريب - نــــــفــــــقـــــات
التكوين.............................................................................

مجموع القسم الثالث

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

مساهمة في تكاليف ديوان اRطبوعات اجلامعية..........................

مركز البحث في االقتصاد التطبيقي من أجل التنمية.................
مركز البحث العلمي والتقني حول اRناطق 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 لتثمg نتائج البحث والتنمية التكنولوجية......
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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10 - 44

11 - 44

12 - 44

13 - 44

14 - 44

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

مركز البحث في البيوتكنولوجيا.............................................
مركز تنمية التكنولوجيا اRتقدمة.............................................
مركز البحث في تكنولوجيا  نصف النواقل للطاقوية.................
مركز البحث في اإلعالم العلمي والتقني....................................
مركز تطوير الطاقات اRتجددة.................................................
مركز البحث العلمي والتقني لإلحلام واRراقبة............................

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

الفرع الثانيالفرع الثاني
اRديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجياRديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اRصالح اRركزيةاRصالح اRركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اRصالحوسائل اRصالح
القسم األولالقسم األول

اRوظفون - مرتبات العملاRوظفون - مرتبات العمل
اRـديـريـة الـعامـة لـلـبـحث الـعلـمي والـتـطـوير الـتـكـنـولـوجي - الراتب
الرئيسي للنشاط................................................................
اRـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلـــبـــحـث الـــعـــلـــمي والـــتـــطـــويـــر الـــتـــكـــنـــولـــوجي -
التعويضات واRنح اخملتلفة....................................................
اRـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلـــبـــحـث الـــعـــلـــمي والـــتـــطـــويـــر الـــتـــكـــنـــولـــوجي -
اRـــســــتـــخـــدمــــون اRـــتـــعـــاقــــدونP الـــرواتبP مــــنح ذات طـــابـع عـــائـــلي
واشتراكات الضمان االجتماعي.............................................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اRوظفون - التكاليف االجتماعيةاRوظفون - التكاليف االجتماعية

اRـديــريـة الـعـامـــة لــلـبــــحث الــعـلـــمي والـتــطـويـــر الـتــكـنـــولـوجــي -
اRنح العائلية......................................................................
اRـديــريـة الـعـامـــة لــلـبــــحث الــعـلـــمي والـتــطـويـــر الـتــكـنـــولـوجــي -
اRنح االختيارية...................................................................
اRـديــريـة الــعـامـــة لــلـبـــــحث الـعــلـــمي والــتـطــويـــر الــتـكـنــــولـوجــي-
الضمان االجتماعي..............................................................
اRـديــريـة الــعـامـــة لــلـبـــــحث الـعــلـــمي والــتـطــويـــر الــتـكـنــــولـوجــي-
اRساهمة في اخلدمات االجتماعية...........................................

مجموع القسم الثالث
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (تابع)
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01 - 34
02 - 34

03 - 34

04 - 4

05 - 34

90 - 34

92 - 34
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01 - 35

01 - 37

04 - 37

07 - 37

04 - 43

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اRصالحاألدوات وتسيير اRصالح

اRديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - تسديد النفقات..
اRديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - األدوات واألثاث..
اRديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - اللوازم....
اRديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - التكاليف اRلحقة
اRديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - األلبسة...
اRديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - حظيرة السيارات..
اRديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - اإليجار...
اRديـرية الـعامـة للـبحث الـعلـمي والـتطويـر التـكنـولوجـي - النـفقات
القضائية - نفقات اخلبرة - التعويضات اRترتبة على الدولة.....

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اRـديـريـة الـعـامـة لـلـبحـث العـلـمي والـتـطـويـر الـتـكـنـولـوجي - صـيـانة
اRباني...............................................................................
مجموع  القسم اخلامس

القسم السابع القسم السابع 
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اRديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - اRؤتمرات
واRلتقيات..........................................................................
اRديرية العامة لـلبحث العلمي والتطـوير التكنولوجي - مصاريف
تقو� مشاريع البحث...........................................................
اRديرية العامة لـلبحث العلمي والتطـوير التكنولوجي - مصاريف
ســــيـــر اجملـــلس الــــوطـــني لــــتـــقـــيــــيم الـــبــــحث الـــعــــلـــمي والــــتـــطـــويـــر
التكنولوجي........................................................................

مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اRـديريـة الـعـامـة لـلـبـحث الـعـلـمي والـتـطـويـر الـتـكـنولـوجي - اRـنح -
نفقات التدريب - نفقات التكوين..........................................

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

مــجــمــوع االعــتـــمــادات اخملــصــصــة لــوزيـــر الــتــعــلــيم الـــعــالي والــبــحثمــجــمــوع االعــتـــمــادات اخملــصــصــة لــوزيـــر الــتــعــلــيم الـــعــالي والــبــحث
العلميالعلمي...............................................................................
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفيـذي  تـنـفيـذي رقم رقم 14 -  - 51  م مـؤرؤرّخ في خ في 6  رب  ربـيع اليع الـثانيثاني
عــــام ام 1435 اR اRــــوافق وافق 6 فــــبــــــرايرايــــــر سر ســــــنــــة ة P P2014 يـــتـــضــمنيـــتـــضــمن
تـوزيع االعـتــمـادات اخملـصــصـة لـوزيـرة الــثـقـافـة مـنتـوزيع االعـتــمـادات اخملـصــصـة لـوزيـرة الــثـقـافـة مـن
مــيـــزانـيـة الـتـســيـيـر ]ــوجـب قـانـون اRـالـيـة لـسـنـةمــيـــزانـيـة الـتـســيـيـر ]ــوجـب قـانـون اRـالـيـة لـسـنـة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2014.
Pإنّ الوزير األول

PاليةRبناء على تقرير وزير ا -
- وبـناء على الـدستـورP ال سيمـا اRادتان 85-3 و125

P(الفقرة 2 ) منه
- و]قتضى القانون رقم 84-17 اRؤرخ في 8 شوال
gـتـعـلق بـقـوانـRـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واRعـام 1404 ا

PتممRعدل واRا PاليةRا
- و]ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 13 - 08 اRــؤرّخ في 27
صـفر عام 1435 اRوافق 30 ديسـمبـر سنة 2013 واRـتضمّن

P2014 اليّة لسنةRقانون ا
Pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول اRلحقاجلدول اRلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزيرة الثقافة لسنة  اخملصصة لوزيرة الثقافة لسنة 2014

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

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اRـادة األولى :  اRـادة األولى :  تـــوزع االعــتـمـــادات اRــقــدر مــبــلــغــهـا
بخمسة وعشـرين مليارا ومائتg وثالثة وثالثg مليونا
ومائة وخـمسة وخمـسg ألف دينار (25.233.155.000 دج)
واخملصصة لوزيرة الثقافة من ميزانية التسيير ]وجب
قـانــون اRــالــيـة لــســنـة P2014 طـبــقــا لـلــجــدول اRـلــحق بــهـذا

اRرسوم.

اRادة  اRادة  2 :  : يكـلف وزيـر اRـالـيـة ووزيـرة الـثقـافةP كل
فيـمـا يـخـصــهP بـتنـفـيـــذ هــــذا اRرســوم الـذي يـنـــشر في
اجلـريـدة الــرّسـمـيّـة لـلـجـمـهـوريّــة اجلـزائـريّـة الـدzّـقـراطـيّـة

الشّعبيّة.

حـــــــرر بـــــاجلـــــــزائـــــر في 6 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435
اRوافق 6  فبراير سنة 2014.

عبد اRالك ساللعبد اRالك سالل

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول

فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

اRصالح اRركزيةاRصالح اRركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اRصالحوسائل اRصالح

القسم األولالقسم األول

اRوظفون - مرتبات العملاRوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اRركزية ـ الراتب الرئيسي للنشاط..............................

اإلدارة اRركزية - التعويضات واRنح اخملتلفة............................

اإلدارة اRـركـزيـة - اRـســتـخـدمـون اRـتــعـاقـدونP الـرواتبP مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................

مجموع القسم األول

185.110.000

192.786.000

48.380.000

426.276.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (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
اRوظفون - اRعاشات واRنحاRوظفون - اRعاشات واRنح

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

القسم الثالثالقسم الثالث
اRوظفون - التكاليف االجتماعيةاRوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اRركزية - اRنح  العائلية................................................

اإلدارة اRركزية - اRنح االختيارية.............................................
اإلدارة اRركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اRركزية - اRساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اRصالحاألدوات وتسيير اRصالح

اإلدارة اRركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اRركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اRركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اRركزية - التكاليف اRلحقة............................................
اإلدارة اRركزية ـ  األلبسة.........................................................
اإلدارة اRركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اRركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اRــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اRترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اRركزية - صيانة اRباني................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانات للمعهد الوطني العالي واRعاهد اجلهوية للتكوين اRوسيقي.
إعانة للمكتبة الوطنية للجزائر................................................
إعانة للمعهد العالي Rهن فنون العرض والسمعي البصري............
إعانات للمدرسة العليا واRدارس اجلهوية للفنون اجلميلة.............

42.000

3.000.000

3.042.000

5.000.000

94.000

94.474.000

12.308.000

111.876.000

56.000.000

7.000.000

5.000.000

36.518.000

500.000

24.500.000

5.000.000

10.000

134.528.000

30.319.000

30.319.000

663.000.000

304.250.000

155.000.000

578.000.000
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (تابع)

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

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

29 - 36

01 - 37

04 - 37

15 - 37

17 - 37

01 - 43

04 - 43

إعانة لقصر الثقافة مفدي زكريا...............................................
إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لألهقار........................
إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للطاسيلي....................
إعانات للمتاحف الوطنية واجلهوية...........................................
إعانات لدور الثقافة................................................................
إعانات للمؤسسات السينماتوغرافية........................................
إعانة لديوان حماية وادي ميزاب وترقيته..................................
إعانة Rركز الثقافة والفنون لقصر الرياس.................................
إعانة للمركز الوطني للمخطوطات...........................................
إعانة Rكتبة اRطالعة العمومية..................................................
إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تدلكلت...
إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لألطلس الصحراوي.......
إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف.......................
إعانة للمركز الوطني للكتاب...................................................
إعانة للمدرسة الوطنية حلفظ وترميم األمالك الثقافية................
إعانة للوكالة الوطنية للقطاعات احملفوظة...................................
إعانة Rركز التفـسير ذي الطابع اRتحفي للـباس اجلزائري التقليدي
واRـــمـــارســـات الـــشـــعـــبـــيـــة فـي إطـــار إحـــيـــاء األعـــيـــاد واRـــنـــاســـبـــات
اإلسالمية............................................................................
إعانة لقصر الثقافة (إمامة)......................................................
.................gبني بالطRإعانة للمركز اجلزائري للتراث الثقافي ا
إعانة لقصر الثقافة بسكيكدة....................................................
مجموع القسم السادس

القسم السابع القسم السابع 
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اRركزية - اRؤتمرات واRلتقيات......................................
اإلدارة اRركزية - تنظيم التظاهرات الثقافية والسينماتوغرافية.
اإلدارة اRركزية - جائزة رئيس اجلمهورية "علي معاشي"..............
اإلدارة اRـركـزيـة - مـسـاهـمة لـلـصـنـدوق الـوطـني لـتـحـضـيـر وتـنظـيم
تظاهرة "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية" 2015"...................

مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اRركزية - اRنح - تـعويضات التـدريب - الرواتب اRسبقة -
نفقات التكوين....................................................................
اإلدارة اRركزية - تشجيع اجلمعيات ذات الطابع الثقافي..............
مجموع القسم الثالث

124.000.000

379.000.000

156.000.000

949.000.000

1.766.000.000

141.000.000

70.000.000

69.600.000

52.500.000

1.725.482.000

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

88.150.000

7.860.882.000

200.000.000

5.500.000.000

7.200.000

4.000.000.000

9.707.200.000

18.274.123.000

30.000.000

200.000.000

230.000.000
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (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 اRـركــزيـة - اRساهمة في النشاطات اRسرحية..................

اإلدارة اRركــزيـة - اRساهمة في مجـالت : الثقافة وأمال وألوان....
اإلدارة اRــــركــــزيـــة - اRـــســاهــمـــة في اRــركـــز الــوطـــني لــلـــبــحــوث في
عصور ماقبل التاريخ وفي علم اإلنسان والتاريخ.....................
اإلدارة اRـركــزيـة - اRساهمة في البالي  الوطني........................
اإلدارة اRـركــزيـة - اRساهمة في اجلوق الوطني..........................
اإلدارة اRـركــزيـة - اRساهمة في الديوان الوطني لإلعالم والثقافة
اإلدارة اRركزية - اRساهمة في ديوان رياض الفتح.......................
اRـساهمـة في الديـوان الوطنـي لتسـييـر واستغالل األمالك الـثقـافية
احملمية................................................................................
اإلدارة اRــركـــزيــة - اRــســاهــمــة في اRــركــز الــوطــني لــلــبــحث في عــلم
اآلثار.................................................................................
اإلدارة اRـركــزيــة - اRساهـمة في الوكـالة الوطـنية لـتسيـير وإجناز
اRشاريع الكبرى للثقافة.......................................................
اإلدارة اRركـزية - اRساهمة في اجملمع الوطني للموسيقى األندلسية.
اإلدارة اRـركــزيـة - اRساهمة في الوكالة الوطنية لإلشعاع الثقافي..
اإلدارة اRــركـــزيــة - اRـســاهـمـة في الـديـوان الــوطـني حلـقـوق اRـؤلف
واحلقوق اجملاورة..................................................................
..................gساهمة في ديوان قرية الفنانRـركــزيـة - اRاإلدارة ا
اإلدارة اRـركــزيـة - اRساهمة في مركز الفنون واRعارض بتلمسان..
اإلدارة اRـركــزيـة - اRساهمة في اRركز اجلزائري لتطوير السينما..

مجموع  القسم الرابع
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع  اجلزئي األول

الفرع  اجلزئي الثانيالفرع  اجلزئي الثاني
اRصالح الالمركزية التابعة للدولةاRصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اRصالحوسائل اRصالح
القسم األولالقسم األول

اRوظفون - مرتبات العملاRوظفون - مرتبات العمل

اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط......
اRـــصــــالح الالمــــركـــزيــــة الـــتـــابــــعـــة لــــلـــدولــــة -  الـــتـــعــــويـــضــــات واRـــنح
اخملتلفة...............................................................................
PــتـعـاقـدونRـسـتــخـدمـون اRـصـالح الـالمـركـزيـة الــتـابـعــة لـلـدولــة -  اRا
الرواتبP منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.
مجموع القسم األول

1.090.000.000

12.000.000

526.000.000

140.000.000

140.000.000

450.000.000

165.000.000

944.000.000

229.000.000

100.000.000

60.000.000

310.000.000

120.000.000

100.000.000

60.000.000

100.000.000

4.546.000.000

4.776.000.000

23.050.123.000

653.858.000

560.493.000

179.329.000

1.393.680.000
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (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

القسم الثالثالقسم الثالث
اRوظفون - التكاليف االجتماعيةاRوظفون - التكاليف االجتماعية

اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - اRنح العائلية.......................

اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - اRنح االختيارية...................
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي...............
اRـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة الــتـــابـــعـــة لــلـــدولـــة - اRـــســاهـــمـــة في اخلـــدمــات
االجتماعية.........................................................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اRصالحاألدوات وتسيير اRصالح

اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات....................
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث...................
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم...............................
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف اRلحقة..................
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة...............................
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات................
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - اإليجار...............................
اRصـالح الالمـركـزية الـتـابعـة لـلـدولة - الـنـفقـات الـقضـائـية - نـفـقات
اخلبرة - التعويضات اRترتبة على الدولة...............................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اRصالح الالمركزية  التابعة للدولة - صيانة اRباني.....................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابع القسم السابع 
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اRصالح 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

303.588.000

32.168.000

352.976.000

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

2.183.032.000

2.183.032.000

25.233.155.000

25.233.155.000
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفيـذي  تـنـفيـذي رقم رقم 14 -  - 52  م مـؤرؤرّخ في خ في 6  رب  ربـيع اليع الـثانيثاني
يـــتـــضــمن عــــام ام 1435 اR اRــــوافق وافق 6 ف فــــبــــــرايرايــــــر سر ســــــنــــة ة P2014 يـــتـــضــمن 
تـــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصـــة لـــوزيــــر الـــتــــكـــوينتـــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصـــة لـــوزيــــر الـــتــــكـــوين
والتعليم اRهـنيg مـن مـيــزانيـة التسيير ]ـوجـبوالتعليم اRهـنيg مـن مـيــزانيـة التسيير ]ـوجـب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــقانون اRالية لسنة قانون اRالية لسنة 2014.
Pإنّ الوزير األول

PاليةRبناء على تقرير وزير ا -
- وبـناء على الـدستـورP ال سيمـا اRادتان 85-3 و125

P(الفقرة 2 ) منه
- و]قتضى القانون رقم 84-17 اRؤرخ في 8 شوال
gـتـعـلق بـقـوانـRـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واRعـام 1404 ا

PتممRعدل واRا PاليةRا
- و]ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 13 - 08 اRــؤرّخ في 27
صـفر عام 1435 اRوافق 30 ديسـمبـر سنة 2013 واRـتضمّن

P2014 اليّة لسنةRقانون ا
Pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول اRلحقاجلدول اRلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير التكوين والتعليم اRهنيg لسنة  اخملصصة لوزير التكوين والتعليم اRهنيg لسنة 2014

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

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اRـادة األولى :  اRـادة األولى :  تـــوزع االعــتـمـــادات اRــقــدر مــبــلــغــهـا
gمــلــيــارا وأربـــعــمــائــة وواحــد وتــســعــ gبــتـــســعــة وأربــعــ
مــــــــلـــــــيـــــــونــــــــا ومـــــــائـــــــة وســــــــتـــــــة وتـــــــســــــــعـــــــg ألـف ديـــــــنـــــــار
(49.491.196.000 دج) واخملـــــــصـــــــصــــــة لـــــــوزيـــــــر الــــــتـــــــكـــــــوين
والـتعـليم اRـهـنيـg من مـيزانـية الـتـسيـيـر ]وجب قـانون

اRالية لسنة P2014 طبقا للجدول اRلحق بهذا اRرسوم.

اRــادة  اRــادة  2 :  : يـــكـــلف وزيــــر اRـــالـــيــــة ووزيـــر الــتـــكـــوين
والــتــعـــلــيم اRـــهــنــيـــPg كل فــيـــمــا يـــخــصهP بـــتــنــفـــيــــذ هـــذا
اRرســوم الذي يـنشـر في اجلـريدة الـرّسمـيّة  لـلجـمهـوريّة

اجلزائريّة الدzّقراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرر بـــــاجلـــــــزائـــــر في 6 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435
اRوافق 6  فبراير سنة 2014.

عبد اRالك ساللعبد اRالك سالل

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اRصالح اRركزيةاRصالح اRركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اRصالحوسائل اRصالح
القسم األولالقسم األول

اRوظفون - مرتبات العملاRوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اRركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اRركزية - التعويضات واRنح اخملتلفة............................
اإلدارة اRـركـزيـة - اRـســتـخـدمـون اRـتــعـاقـدونP الـرواتبP مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اRوظفون - اRعاشات واRنحاRوظفون - اRعاشات واRنح

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

146.000.000

157.528.000

21.113.000

324.641.000

470.000

470.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (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
اRوظفون - التكاليف االجتماعيةاRوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اRركزية - اRنح العائلية.................................................

اإلدارة اRركزية - اRنح االختيارية.............................................
اإلدارة اRركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اRركزية - اRساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اRصالحاألدوات وتسيير اRصالح

اإلدارة اRركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اRركزية -  األدوات واألثاث............................................
اإلدارة اRركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اRركزية - التكاليف اRلحقة............................................
اإلدارة اRركزية  - األلبسة .......................................................
اإلدارة اRركزية - نفقات تعميم استعمال األنترنيت....................
اإلدارة اRركزية - حظيرة السيارات ..........................................
اإلدارة اRــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اRترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اRركزية - صيانة اRباني................................................

مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

..........................gهنيRإعانة للمعهد الوطني للتكوين والتعليم ا

......................................gهنيRعاهد التكوين والتعليم اR إعانات

......................................gهني والتمهRراكز التكوين اR إعانات

إعانات للمعاهد الوطنية اRتخصصة في  التكوين اRهني..............
إعـانـة للـمـؤسسـة الـوطنـية لـلـتجـهـيزات الـتـقنـيـة والبـيـداغوجـية في
.....................................................gهنيRالتكوين والتعليم ا
إعانات Rعاهد التعليم اRهني.....................................................

مجموع القسم السادس

2.500.000

100.000

75.882.000

9.710.000

88.192.000

37.860.000

2.000.000

5.625.000

12.644.000

209.000

372.000.000

2.852.000

70.000

433.260.000

3.675.000

3.675.000

136.814.000

744.817.000

35.431.696.000

9.578.000.000

88.753.000

234.210.000

46.214.290.000
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (تابع)

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

02 - 37

03 - 37

04 - 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 اRركزية - نفقات الدراسات والتحريات ..........................

اإلدارة اRركزية - اRؤتمرات واRلتقيات......................................
اإلدارة اRـركــزيــة - تــنــظـيـم األوRـبــيــاد الــوطــني لــلـتــكــوين والــتــعــلـيم
..............................................................................gهنيRا
اإلدارة اRركزية - نفقات تـسيير مجلس الشراكـة للتكوين والتعليم
..............................................................................gهنيRا
اإلدارة اRركزية - نفقات مـتعلقة بتحضيـر دخول التكوين والتعليم
..............................................................................gهنيRا
اإلدارة اRركزية - نفقات طبع الشهادات.....................................
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اRركزية - اRنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين.....
مجموع القسم الثالث

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

اRساهمة في مركز الدراسات والبحث حول اRهن والتأهيالت.......

اRساهمة في اRركز الوطني للتعليم اRهني عن بعد......................

اRساهمة في اRـعهد الوطني لتطوير التكوين اRتواصل وترقيته...
مجموع  القسم الرابع
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اRصالح الالمركزية التابعة للدولةاRصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اRصالحوسائل اRصالح
القسم األولالقسم األول

اRوظفون - مرتبات العملاRوظفون - مرتبات العمل
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط......
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واRنح اخملتلفة.....
PــتـعــاقـدونRـســتـخــدمـون اRــصـالـح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـدولــة - اRا
الرواتبP منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.
مجموع القسم األول

1.100.000

21.420.000

20.000.000

20.000.000

10.000.000

10.000.000

82.520.000

47.147.048.000

10.000.000

10.000.000

3.200.000

12.800.000

6.000.000

22.000.000

32.000.000

47.179.048.000

741.677.000

706.490.000

114.601.000

1.562.768.000
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11 - 32

12 - 32

11 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

12 - 37

13 - 37

القسم الثانيالقسم الثاني
اRوظفون - اRعاشات واRنحاRوظفون - اRعاشات واRنح

اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل..............
اRــصـــالح الالمـــركــزيــة الـــتــابــعـــة لــلــدولـــة - مــعــاش اخلـــدمــة واألضــرار
اجلسدية..............................................................................

مجموع القسم الثاني
القسم الثالثالقسم الثالث

اRوظفون - التكاليف االجتماعيةاRوظفون - التكاليف االجتماعية
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - اRنح العائلية......................

اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي...............
اRـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة الــتـــابـــعـــة لــلـــدولـــة - اRـــســاهـــمـــة في اخلـــدمــات
االجتماعية..........................................................................

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اRصالحاألدوات وتسيير اRصالح
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات....................
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث...................
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم...............................
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف اRلحقة..................
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة...............................
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات................
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - اإليجار...............................
اRصـالح الالمـركـزية الـتـابعـة لـلـدولة - الـنـفقـات الـقضـائـية - نـفـقات
اخلبرة - التعويضات اRترتبة على الدولة...............................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة اRباني .....................
مجموع  القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اRــصــالـح الالمــركــزيـــة الــتـــابــعــة لـــلــدولــة - تـــنــظـــيم األوRــبـــيــاد احملــلي
........................................gهنيRواجلهوي للتكوين والتعليم ا
اRصالح الالمركزية التـابعة للدولة - نفقات تسيير اللّجان الوالئية
للشراكة.............................................................................
مجموع  القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث
مجموع  الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول

....gهنيRمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التكوين  والتعليم اgهنيRمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التكوين  والتعليم ا

63.000

2.400.000

2.463.000

33.184.000

362.042.000

42.850.000

438.076.000

48.327.000

4.650.000

7.088.000

33.345.000

1.155.000

13.764.000

400.000

300.000

109.029.000

9.812.000

9.812.000

150.000.000

40.000.000

190.000.000

2.312.148.000

2.312.148.000

49.491.196.000

49.491.196.000
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مـرسرسـوموم ت تـنـفيفيـذي ذي رقم رقم 14 -  - 53  م مـؤرؤرّخ في خ في 6  رب  ربـيع اليع الـثانيثاني
عــــام ام 1435 اR اRــــوافق وافق 6 ف فــــبــــــرايرايــــــر سر ســــــنــــة ة P2014  يــــــتــــــضــــمنمن
تــــــوزيع االعوزيع االعــــــتــــــمــــادات اخملادات اخملــــــصــــصــــــة لة لــــــوزيوزيــــرة الرة الــــــتــــــضــــامنامن
الالــــــوطوطــــــني واألسني واألســــــرة وقرة وقــــــضــــــايايــــــا اRا اRــــــرأة مـن مـرأة مـن مـــــــيــيــــــــزانزانــــــيــــة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتسيير ]ـوجـب قانون اRالية لسنة التسيير ]ـوجـب قانون اRالية لسنة 2014.
Pإنّ الوزير األول

PاليةRبناء على تقرير وزير ا -
- وبـناء على الـدستـورP ال سيمـا اRادتان 85-3 و125

P(الفقرة 2 ) منه
- و]قتضى القانون رقم 84-17 اRؤرخ في 8 شوال
gـتـعـلق بـقـوانـRـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واRعـام 1404 ا

PتممRعدل واRا PاليةRا
- و]ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 13 - 08 اRــؤرّخ في 27
صـفر عام 1435 اRوافق 30 ديسـمبـر سنة 2013 واRـتضمّن

P2014 اليّة لسنةRقانون ا
Pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول اRلحقاجلدول اRلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اRرأة لسنة  اخملصصة لوزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اRرأة لسنة 2014

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

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اRـادة األولى :  اRـادة األولى :  تـــوزع االعــتـمـــادات اRــقــدر مــبــلــغــهـا
gـــائـــة وإثـــنـــrمــــلـــيـــارا وثـــمـــا gبــــمــــائـــة وخـــمـــســـة وثالثـــ
وعــــــشـــــريـن مــــــلـــــيــــــونـــــا وأربــــــعــــــة وأربـــــعــــــg ألف ديــــــنـــــار
(135.822.044.000 دج) واخملــــصــــصـــــة لــــوزيــــرة الــــتـــــضــــامن
الــوطـني واألسـرة وقـضـايـا اRـرأة من مــيـزانـيـة الـتـسـيـيـر
]وجب قـانـون اRـاليـة لـسـنة P2014 طبـقـا لـلـجـدول اRـلحق

بهذا اRرسوم.

اRــادة اRــادة 2 :  : يــكـــلف وزيـــر اRــالــيــــة ووزيــرة الــتــضــامن
Pكل فــــيــــمــــا يـــخــــصه PــــرأةRالـــوطــــني واألســــرة وقــــضــــايـــا ا
بتـنفيــذ هــذا اRرسـوم الـذي ينشـر في اجلريدة الـرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدzّقراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرر بـــــاجلـــــــزائـــــر في 6 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435
اRوافق 6  فبراير سنة 2014.

عبد اRالك ساللعبد اRالك سالل

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول

فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

اRصالح اRركزيةاRصالح اRركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اRصالحوسائل اRصالح

القسم األولالقسم األول

اRوظفون - مرتبات العملاRوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اRركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................

اإلدارة اRركزية - التعويضات واRنح اخملتلفة............................

اإلدارة اRـركـزيـة - اRـســتـخـدمـون اRـتــعـاقـدونP الـرواتبP 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 اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (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
اRوظفون - اRعاشات واRنحاRوظفون - اRعاشات واRنح

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

القسم الثالثالقسم الثالث
اRوظفون - التكاليف االجتماعيةاRوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اRركزية - اRنح العائلية.................................................

اإلدارة اRركزية - اRنح االختيارية.............................................
اإلدارة اRركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اRركزية - اRساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اRصالحاألدوات وتسيير اRصالح

اإلدارة اRركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اRركزية -  األدوات واألثاث............................................
اإلدارة اRركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اRركزية - التكاليف اRلحقة............................................
اإلدارة اRركزية - األلبسة ........................................................
اإلدارة اRركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اRركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اRــــركــــزيــــة -  الــــنــــفــــقــــات الــــقــــضــــائــــيــــة - نــــفــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اRترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اRركزية - صيانة اRباني................................................
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 اRهني للمعوقg جسديا بخميستي
إعـانــة لـلـمـركـز الـوطـني لـتـكـوين الــعـمـال اRـتـخـصـصـg في الـطـفـولـة
واRراهقة واRساعدة االجتماعية ببئر خادم..............................

30.000

30.000

1.514.000

30.000

84.192.000

9.411.000

95.147.000

30.690.000

4.000.000

9.000.000

22.790.000

300.000

2.969.000

900.000

5.114.000

75.763.000

11.550.000

11.550.000

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 اRـتخـصـصg في مـؤسـسات
اRعوقg بقسنطينة.............................................................
إعانات للمؤسسات اRتخصصة.................................................
إعانة Rؤسسة دار الرحمة ببئر خادم..........................................
إعانة Rؤسسة دار الرحمة بقسنطينة.........................................
إعانة Rؤسسة دار الرحمة بوهران.............................................
Pـتنـقـلـة ببـاتـنةRـساعـدة االجـتـماعـيـة االستـعـجـاليـة اRـصلـحـة اR إعانـة
اجلزائرP وهرانP قسنطينةP ورقلة وبشار...............................
إعانـة لـلـمركـز الـوطني السـتـقبـال الـفـتيـات والـنسـاء ضـحايـا الـعنف
ومن هن في وضع صعب ]ستغا¡..........................................
إعــانــة لــلــمـــركــز الــوطــني لـــلــدراســات واRــعــلــومـــات والــتــوثــيق حــول
األسرة واRرأة والطفولة.......................................................
مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اRركزية - اRؤتمرات واRلتقيات......................................
اإلدارة اRركزية - نفقات تسيير اللجنة الوطنية للتضامن...........
اإلدارة اRركزية - نفقات تسيير اجمللس الوطني لألسرة واRرأة......
اإلدارة اRركزية - نفقات التوثيق التقني والطباعة.....................
اإلدارة اRـــركــزيـة - بــرنــامـج دعـم مــحــاربــة الــفـقــر واإلقــصـاء بــواليـة
سوق أهراسP بلدية سيدي فرج.............................................

مجموع القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اRـركزيـة - اRنح - تـعويـضـات التـدريب - الرواتــب اRـسبـقة
- 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

16.611.769.000

112.861.000

56.918.000

67.121.000

74.734.000

20.140.000

29.281.000

17.340.194.000

22.500.000

6.000.000

5.000.000

9.800.000

1.456.000

44.756.000

17.925.996.000

30.000.000

30.000.000

11.482.042.000

37.130.000.000

48.612.042.000
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (تابع)

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

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 - اRساعدة والتضامنالنشاط االجتماعي - اRساعدة والتضامن

اإلدارة اRركزية - تشجيع للجمعيات ذات الطابع االجتماعي.........
اإلدارة اRــركــزيـة - نــفــقـات نــقل اRــكــفـوفــg ومــرافــقـيــهم واألشــخـاص
مـعـدومي الــدخل الـذين يـعـانــون من إعـاقـة سـمـــعــيـة أو حـركـيـة أو
ذهنية أو مرض مستعص ترتب عنه عجز جسدي .....................
اإلدارة اRركزية - اRساهمة في وكالة التنمية االجتماعية.............
تـخـصـيص لـفــائـدة صـنـدوق الـتـضـامن الـوطـني لـوضع حـيـز الـتـنـفـيـذ
ميثاق السلم واRصاحلة الوطنية............................................
...........................gسنRركزية - نفقات نقل األشخاص اRاإلدارة ا

مجموع  القسم السادس
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع  اجلزئي الثانيالفرع  اجلزئي الثاني
اRصالح الالمركزية التابعة للدولةاRصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اRصالحوسائل اRصالح
القسم األولالقسم األول

اRوظفون - مرتبات العملاRوظفون - مرتبات العمل

اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط......
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واRنح اخملتلفة.....
PــتـعـاقـدونRـسـتــخـدمـون اRـصـالح الـالمـركـزيـة الــتـابـعــة لـلـدولــة -  اRا
الرواتبP منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي 
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اRوظفون - اRعاشات واRنحاRوظفون - اRعاشات واRنح

اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل..............
اRــصـــالح الالمـــركــزيــة الـــتــابــعـــة لــلــدولـــة - مــعــاش اخلـــدمــة واألضــرار
اجلسدية .............................................................................

مجموع القسم الثاني
القسم الثالثالقسم الثالث

اRوظفون - التكاليف االجتماعيةاRوظفون - التكاليف االجتماعية

اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - اRنح العائلية.......................

اRصالح الالمركزية التابعة للدولة -  الضمان االجتماعي..............
اRـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة الــتـــابـــعـــة لــلـــدولـــة - اRـــســاهـــمـــة في اخلـــدمــات
االجتماعية .........................................................................

مجموع القسم الثالث

357.812.000

230.000.000

50.627.400.000

500.000.000

132.000.000

51.847.212.000

100.489.254.000

118.415.250.000

835.000.000

785.000.000

91.369.000

1.711.369.000

20.000

2.600.000

2.620.000

25.350.000

3.171.000.000

45.981.000

3.242.331.000
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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 اRصالحاألدوات وتسيير اRصالح

اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديدالنفقات.....................
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث...................
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم...............................
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف اRلحقة..................
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة...............................
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات................
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - اإليجار...............................
اRصـالح الالمـركـزية الـتـابعـة لـلـدولة - الـنـفقـات الـقضـائـية - نـفـقات
اخلبرة - التعويضات اRترتبة على الدولة...............................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة اRباني......................
مجموع القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

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

اRـصــالح الالمـركـزيــة الـتـابـعــة لـلـدولـة - األطــفـال اRـسـعــفـون وحـمـايـة
الطفولة .............................................................................
اRــصــالح الالمــركـزيــة الــتــابـعــة لــلـدولــة - اRــعــاشـات واRــنح اRــدفــوعـة
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 اRرأةواألسرة وقضايا اRرأة..........................................................

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

5.037.278.000

190.860.000

12.178.656.000

12.369.516.000

12.369.516.000

17.406.794.000

135.822.044.000

135.822.044.000
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفيـذي  تـنـفيـذي رقم رقم 14 -  - 54 مـؤر مـؤرّخ في خ في 6  ربـيع الـثاني  ربـيع الـثاني
عــام عــام 1435 اRــوافق  اRــوافق 6  فـــبــرايــر ســنــة  فـــبــرايــر ســنــة P P2014 يــتــضــمنيــتــضــمن
تــوزيع االعــتـمـادات اخملــصـصــة لـوزيــر الـتــجـارة مـنتــوزيع االعــتـمـادات اخملــصـصــة لـوزيــر الـتــجـارة مـن
مــيـــزانـيـة الـتـســيـيـر ]ــوجـب قـانـون اRـالـيـة لـسـنـةمــيـــزانـيـة الـتـســيـيـر ]ــوجـب قـانـون اRـالـيـة لـسـنـة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2014.
Pإنّ الوزير األول

PاليةRبناء على تقرير وزير ا -
- وبـناء على الـدستـورP ال سيمـا اRادتان 85-3 و125

P(الفقرة 2 ) منه
- و]قتضى القانون رقم 84-17 اRؤرخ في 8 شوال
gـتـعـلق بـقـوانـRـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واRعـام 1404 ا

PتممRعدل واRا PاليةRا
- و]ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 13 - 08 اRــؤرّخ في 27
صـفر عام 1435 اRوافق 30 ديسـمبـر سنة 2013 واRـتضمّن

P2014 اليّة لسنةRقانون ا
Pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول اRلحقاجلدول اRلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير التجارة لسنة  اخملصصة لوزير التجارة لسنة 2014

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

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اRـادة األولى :  اRـادة األولى :  تـــوزع االعــتـمـــادات اRــقــدر مــبــلــغــهـا
بـــثالثـــة وعـــشـــرين مـــلـــيـــارا وثـــمـــاrـــائـــة ومـــلـــيـــون ومـــائــة
وخــــــمـــــســــــة وعــــــشـــــريـن ألف ديــــــنـــــار (23.801.125.000 دج)
واخملصصة لوزير الـتجارة من ميزانية التسيير ]وجب
قـانــون اRــالــيـة لــســنـة P2014 طـبــقــا لـلــجــدول اRـلــحق بــهـذا

اRرسوم.

اRـادة  اRـادة  2 :  : يـكـلف وزيــر اRـاليــة ووزيـر الـتـجارةP كل
فــيــمــا يــخــصهP بــتــنــفـيــــذ هـــذا اRــرســـوم الــذي يــنـشــر في
اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة  لـلـجـمـهـوريّـة اجلـزائـريّـة الـدzّـقـراطـيّة

الشّعبيّة.

حـــــــرر بـــــاجلـــــــزائـــــر في 6 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435
اRوافق 6  فبراير سنة 2014.

عبد اRالك ساللعبد اRالك سالل

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول

فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

اRصالح اRركزيةاRصالح اRركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اRصالحوسائل اRصالح

القسم األولالقسم األول

اRوظفون - مرتبات العملاRوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اRركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................

اإلدارة اRركزية - التعويضات واRنح اخملتلفة...........................

اإلدارة اRـركـزيـة - اRـســتـخـدمـون اRـتــعـاقـدونP الـرواتبP مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................

مجموع القسم األول

233.000.000

256.300.000

37.000.000

526.300.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (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
اRوظفون - اRعاشات  واRنحاRوظفون - اRعاشات  واRنح

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

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اRوظفون - التكاليف االجتماعيةاRوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اRركزية - اRنح  العائلية................................................

اإلدارة اRركزية - اRنح االختيارية.............................................
اإلدارة اRركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اRركزية - اRساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اRصالحاألدوات وتسيير اRصالح

اإلدارة اRركزية -  تسديد النفقات.............................................
اإلدارة اRركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اRركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اRركزية - التكاليف اRلحقة............................................
اإلدارة اRركزية - األلبسة.........................................................
اإلدارة اRركزية - النفقات اRرتبطة بإعداد وطبع اRطويات...........
اإلدارة اRركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اRركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اRــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اRترتبة على الدولة ..........................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اRركزية - صيانة اRباني................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للوكالة الوطنية لترقية التجارة اخلارجية.........................
إعانة للمركز اجلزائري Rراقبة النوعية والتوضيب والرزم...........

مجموع القسم السادس

210.000

600.000

810.000

4.900.000

250.000

122.325.000

15.000.000

142.475.000

70.819.000

2.146.000

18.937.000

56.400.000

800.000

10.000.000

7.000.000

1.000.000

10.000

167.112.000

53.000.000

53.000.000

120.000.000

535.000.000

655.000.000
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (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 اRركزية - اRؤتمرات واRلتقيات......................................
اإلدارة اRـركزية - الـنفـقات اRرتـبطة بـانضـمام اجلزائـر إلى اRنـظمة
العاRية للتجارة ..................................................................
اإلدارة اRركزية - الدراسات ....................................................
نفقات تسيير مجلس اRنافسة..................................................

مجموع  القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اRركزية - اRنح - تـعويضات التـدريب - الرواتب اRسبقة -
نفقات التكوين....................................................................

مجموع القسم الثالث

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

اRساهمة في غرف التجارة والصناعة........................................
اRساهمة في الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة.......................
اRساهمة في اجلمعيات ذات اRنفعة العمومية..............................
اRــسـاهــمــة في بـرنــامج دعم حــيـز تــنــفـيــذ اتـفــاق الــشـراكــة مع االحتـاد
األوروبي............................................................................

مجموع القسم الرابع

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

اRساهمة في صندوق تعويض نفقات النقل.................................
مساهـمة الدولـة في تثـبيت أسعـار السـكر األبيض والـزيت الغذائي
العادي اRكرر.......................................................................

مجموع  القسم السادس

مجموع  العنوان الرابع

مجموع الفرع اجلزئي األول

9.900.000

11.500.000

50.000.000

90.000.000

161.400.000

1.706.097.000

43.000.000

43.000.000

59.850.000

38.000.000

10.000.000

15.400.000

123.250.000

6.072.000.000

3.000.000.000

9.072.000.000

9.238.250.000

10.944.347.000
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (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
اRديريات الوالئية للتجارةاRديريات الوالئية للتجارة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اRصالحوسائل اRصالح
القسم األولالقسم األول

اRوظفون - مرتبات العملاRوظفون - مرتبات العمل

اRديريات الوالئية للتجارة - الراتب الرئيسي للنشاط................

اRديريات الوالئية للتجارة - التعويضات واRنح اخملتلفة..............

Pالرواتب PتـعـاقـدونRـستـخـدمـون اRـديـريات الـوالئـيـة لـلتـجـارة - اRا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اRوظفون - اRعاشات واRنحاRوظفون - اRعاشات واRنح

اRديريات الوالئية للتجارة - ريوع حوادث العمل .......................

اRديريات الوالئية للتجارة  - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية.....

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اRوظفون - التكاليف االجتماعيةاRوظفون - التكاليف االجتماعية

اRديريات الوالئية للتجارة - اRنح العائلية.................................

اRديريات الوالئية للتجارة - اRنح االختيارية.............................

اRديريات الوالئية للتجارة - الضمان االجتماعي........................

اRديريات الوالئية للتجارة - اRساهمة في اخلدمات االجتماعية.....

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اRصالحاألدوات وتسيير اRصالح

اRديريات الوالئية للتجارة -  تسديد النفقات.............................

اRديريات الوالئية للتجارة - األدوات واألثاث.............................

اRديريات الوالئية للتجارة - اللوازم.........................................

اRديريات الوالئية للتجارة - التكاليف اRلحقة...........................

اRديريات الوالئية للتجارة - األلبسة........................................

4.210.000.000

4.650.000.000

264.000.000

9.124.000.000

136.000

1.518.000

1.654.000

115.000.000

800.000

2.215.000.000

145.000.000

2.475.800.000

71.530.000

44.000.000

60.000.000

92.000.000

4.600.000
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (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

اRديريات الوالئية للتجارة - حظيرة السيارات..........................
اRديريات الوالئية للتجارة - اإليجار.........................................
اRديـريات الوالئية لـلتجارة - النفـقات القضائيـة - نفقات اخلبرة -
التعويضات اRترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع 

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اRديريات الوالئية للتجارة - صيانة اRباني................................
مجموع  القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
اRديريات اجلهوية للتجارةاRديريات اجلهوية للتجارة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اRصالحوسائل اRصالح
القسم األولالقسم األول

اRوظفون - مرتبات العملاRوظفون - مرتبات العمل

اRديريات اجلهوية للتجارة - الراتب الرئيسي للنشاط................
اRديريات اجلهوية للتجارة - التعويضات واRنح اخملتلفة...............
Pالرواتب PـتعـاقـدونRـسـتـخدمـون اRديـريـات اجلهـويـة للـتـجارة -  اRا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اRوظفون - اRعاشات واRنحاRوظفون - اRعاشات واRنح

اRديريات اجلهوية للتجارة - ريوع حوادث العمل ........................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اRوظفون - التكاليف االجتماعيةاRوظفون - التكاليف االجتماعية

اRديريات اجلهوية للتجارة - اRنح العائلية.................................

53.000.000

5.580.000

10.000

330.720.000

79.400.000

79.400.000

12.011.574.000

12.011.574.000

255.000.000

275.000.000

39.000.000

569.000.000

15.000

15.000

7.000.000
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (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

اRديريات اجلهوية للتجارة - اRنح االختيارية.............................
اRديريات اجلهوية للتجارة - الضمان االجتماعي.........................
اRديريات اجلهوية للتجارة - اRساهمة في اخلدمات االجتماعية......

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اRصالحاألدوات وتسيير اRصالح

اRديريات اجلهوية للتجارة -  تسديد النفقات.............................
اRديريات اجلهوية للتجارة - األدوات واألثاث..............................
اRديريات اجلهوية للتجارة - اللوازم..........................................
اRديريات اجلهوية للتجارة - التكاليف اRلحقة............................
اRديريات اجلهوية للتجارة - األلبسة.........................................
اRديريات اجلهوية للتجارة - حظيرة السيارات...........................
اRديريات اجلهوية للتجارة - اإليجار.........................................

اRديريات اجلـهوية لـلتجارة - الـنفقـات القضائـية - نفـقات اخلبرة -
التعويضات اRترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع 

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اRديريات اجلهوية للتجارة - صيانة اRباني ...............................

مجموع القسم اخلامس

مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اRـــديـــريـــات اجلـــهـــويـــة لـــلـــتـــجـــارة - اRــنـح - تـــعـــويــضـــات الـــتـــدريب -
الرواتب اRسبقة - 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

132.500.000

11.000.000

150.660.000

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

802.204.000

43.000.000

43.000.000

43.000.000

845.204.000

23.801.125.000

23.801.125.000
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفيـذي  تـنـفيـذي رقم رقم 14 -  - 55  م مـؤرؤرّخ في خ في 6  رب  ربـيع اليع الـثانيثاني
عــــام ام 1435 اR اRــــوافق وافق 6  ف فــــبــــــرايرايــــر سر ســــــنــــة ة P2014 يـــتـــضــمن يـــتـــضــمن
تــوزيع االعــتـمــادات اخملــصـصــة لـوزيــر الــعالقـات معتــوزيع االعــتـمــادات اخملــصـصــة لـوزيــر الــعالقـات مع
الــبـرRـان مـن مــيـــزانــيـة الـتـسـيــيـر ]ــوجـب قـانـونالــبـرRـان مـن مــيـــزانــيـة الـتـسـيــيـر ]ــوجـب قـانـون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاRالية لسنة اRالية لسنة 2014.
Pإنّ الوزير األول

PاليةRبناء على تقرير وزير ا -
- وبـناء على الـدستـورP ال سيمـا اRادتان 85-3 و125

P(الفقرة 2 ) منه
- و]قتضى القانون رقم 84-17 اRؤرخ في 8 شوال
gـتـعـلق بـقـوانـRـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واRعـام 1404 ا

PتممRعدل واRا PاليةRا
- و]ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 13 - 08 اRــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اRوافق 30  ديسمبر سنة 2013 واRتضمن

P2014 الية لسنةRقانون ا
Pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول اRلحقاجلدول اRلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير العالقات مع البرRان لسنة  اخملصصة لوزير العالقات مع البرRان لسنة 2014

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

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اRـادة  األولى :  اRـادة  األولى :  تــوزع االعـتـمــادات اRـقـــدر مـبـلــغـهـا
]ــائــتـg وســبـعــة وسـبــعـg مــلـيــونـا وخــمـســمـائــة وسـبــعـة
وأربعـg ألف دينار (277.547.000 دج) واخملصـصة لـوزير
الـــعالقــات مع الــبــرRــان من مـــيــزانــيــة الــتــســيــيــر ]ــوجب
قـانــون اRــالــيـة لــســنـة P2014 طـبــقــا لـلــجــدول اRـلــحق بــهـذا

اRرسوم.

اRادة اRادة 2 :  : يكلف وزيــر اRاليـة ووزير العــالقات مــع
الـبـرRـانP كــل فـيـمـــا يـخـصّــهP بـتـنـفـيـــــذ هــــذا اRـرســوم
الـــــذي يــــنـــــشــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســــمـــيّــــة لـــلــــجـــمــــهـــوريّـــة

اجلزائريّة الدzّقراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بـــــاجلـــــــزائـــــر في 6 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435
اRوافق 6 فبراير سنة 2014.

عبد اRالك ساللعبد اRالك سالل

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 33

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اRصالح اRركزيةاRصالح اRركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اRصالحوسائل اRصالح
القسم األولالقسم األول

اRوظفون - مرتبات العملاRوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اRركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اRركزية - التعويضات واRنح اخملتلفة............................
اإلدارة اRـركـزيـة - اRـســتـخـدمـون اRـتــعـاقـدونP الـرواتبP مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اRوظفون - التكاليف االجتماعيةاRوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اRركزية - اRنح العائلية .............................................

70.358.000

89.422.000

14.800.000

174.580.000

828.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (تابع)

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

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 37

01 - 43

اإلدارة اRركزية - اRنح االختيارية ............................................
اإلدارة اRركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اRركزية - اRساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اRصالحاألدوات وتسيير اRصالح

اإلدارة اRركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اRركزية -  األدوات واألثاث............................................
اإلدارة اRركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اRركزية - التكاليف اRلحقة............................................
اإلدارة اRركزية - األلبسة ........................................................
اإلدارة اRركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اRركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اRــــركــــزيــــة -  الــــنــــفــــقــــات الــــقــــضــــائــــيــــة - نــــفــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اRترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اRركزية - صيانة اRباني................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اRركزية - تنظيم اRؤتمرات واRلتقيات............................
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اRــركــزيــة - اRـــنح - تــكـــمــلــة اRــنـح - 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 البرRانالبرRان.............

10.000

39.942.000

3.758.000

44.538.000

8.000.000

4.800.000

6.592.000

10.241.000

236.000

7.300.000

1.000.000

10.000

38.179.000

6.250.000

6.250.000

10.000.000

10.000.000

273.547.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

277.547.000

277.547.000

277.547.000
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفيـذي  تـنـفيـذي رقم رقم 14 -  - 56  م مـؤرؤرّخ في خ في 6  رب  ربـيع اليع الـثانيثاني
عــــام ام 1435 اR اRــــوافق وافق 6  ف فــــبــــــرايرايــــر سر ســــــنــــة ة P P2014 يـــتـــضــمنيـــتـــضــمن
تـــــوزيع االعـــــتـــــمـــــادات اخملـــــصـــــصـــــة لـــــوزيـــــر الـــــعـــــملتـــــوزيع االعـــــتـــــمـــــادات اخملـــــصـــــصـــــة لـــــوزيـــــر الـــــعـــــمل
والــتــشــغـيـل والـضــمــان االجــتــمــاعي مـن مـــيــــزانــيـةوالــتــشــغـيـل والـضــمــان االجــتــمــاعي مـن مـــيــــزانــيـة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتسيير ]ـوجـب قانون اRالية لسنة التسيير ]ـوجـب قانون اRالية لسنة 2014.
Pإنّ الوزير األول

PاليةRبناء على تقرير وزير ا -
- وبـناء على الـدستـورP ال سيمـا اRادتان 85-3 و125

P(الفقرة 2 ) منه
- و]قتضى القانون رقم 84-17 اRؤرخ في 8 شوال
gـتـعـلق بـقـوانـRـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واRعـام 1404 ا

PتممRعدل واRا PاليةRا
- و]ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 13 - 08 اRــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اRوافق 30  ديسمبر سنة 2013 واRتضمن

P2014 الية لسنةRقانون ا
Pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول اRلحقاجلدول اRلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي لسنة  اخملصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي لسنة 2014

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

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اRـادة  األولى :  اRـادة  األولى :  تــوزع االعـتـمـــادات اRـقــدر مـبــلــغـهـا
gوواحد وتسع gمليارا ومائت gوأربعة وسبع gائت[
مـــلـــيـــونـــا وخـــمـــســـمـــائـــة وخـــمـــســـة وخــمـــســـg ألـف ديـــنــار
(274.291.555.000 دج) واخملـــــــــصــــــــصـــــــــة لـــــــــوزيــــــــر الـــــــــعـــــــــمل
والـتـشـغيل والـضـمـان االجـتمـاعي من مـيـزانـيـة التـسـيـير
]وجب قـانـون اRـاليـة لـسـنة P2014 طبـقـا لـلـجـدول اRـلحق

بهذا اRرسوم.

اRــــادة  اRــــادة  2 :  : يــــكـــــلف وزيــــــر اRــــالـــــيـــــة ووزيـــــر الـــــعــــمل
Pكـل فــيــمـــا يــخــصــه Pوالـــتــشــغـــيل والــضـــمــان االجــتـــمــاعي
بــــتـــنــــفــــيـــــذ هـــــــذا اRـــرســـــوم الـــذي يــــنـــــشــــر في اجلــــريـــدة

الرّسميّة  للجمهوريّة اجلزائريّة الدzّقراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بـــــاجلـــــــزائـــــر في 6 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435
اRوافق 6 فبراير سنة 2014.

عبد اRالك ساللعبد اRالك سالل

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

02 - 32

الفرع األولالفرع األول
اإلدارة اRركزيةاإلدارة اRركزية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اRصالح اRركزيةاRصالح اRركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اRصالحوسائل اRصالح
القسم األولالقسم األول

اRوظفون - مرتبات العملاRوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اRركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اRركزية - التعويضات واRنح اخملتلفة...........................
اإلدارة اRـركـزيـة - اRـســتـخـدمـون اRـتــعـاقـدونP الـرواتبP مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اRوظفون - اRعاشات واRنحاRوظفون - اRعاشات واRنح

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

136.567.000

158.818.000

28.003.000

323.388.000

300.000

882.000

1.182.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (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

11 - 37

31 - 43

القسم الثالثالقسم الثالث
اRوظفون - التكاليف االجتماعيةاRوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اRركزية - اRنح العائلية.................................................

اإلدارة اRركزية - اRنح االختيارية.............................................
اإلدارة اRركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اRركزية - اRساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اRصالحاألدوات وتسيير اRصالح

اإلدارة اRركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اRركزية -  األدوات واألثاث............................................
اإلدارة اRركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اRركزية - التكاليف اRلحقة............................................
اإلدارة اRركزية - األلبسة ........................................................
اإلدارة اRركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اRركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اRــــركــــزيــــة -  الــــنــــفــــقــــات الــــقــــضــــائــــيــــة - نــــفــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اRترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اRركزية - صيانة اRباني................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اRركزية - اRؤتمرات واRلتقيات......................................
اإلدارة اRركزية - نفقات الوثائق التقنية ونفقات الطبع..............
اإلدارة اRركـزيـة - حصـة اشتـراك اجلـزائر لـتمـويل بـرنامج شـباب -
تشغيل اRبادر به من قبل اإلحتاد األوروبي..............................

مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اRركزية - اRنح  - تعويضات التدريب - نفقات التكوين ...
مجموع القسم الثالث

3.000.000

100.000

73.847.000

8.500.000

85.447.000

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

53.000.000

58.500.000

531.731.000

10.000.000

10.000.000
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (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 اRركزية - مساهمة في الوكالة الوطنية للتشغيل..............
جهاز اRساعدة على اإلدماج اRهني..............................................
مجموع القسم الرابع

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

اإلدارة اRركزية - تشجيع اجلمعيات ذات الطابع النقابي..............
التكميلي التفاضلي لفائدة اRعاشات الصغيرة.............................
اإلدارة اRـركـزية - عـالوة تكـمـيـليـة شـهـرية لـفـائـدة أصحـاب مـعـاشات
التقاعد وأصحاب معاشات العجز...........................................
اإلدارة اRــركـــزيــة - عالوة تــكــمـــيــلــيــة شـــهــريــة لــفــائـــدة أصــحــاب مــنح
التقاعد...............................................................................
اإلدارة اRركزية - التعويض التكميلي للمنح والريوع..................
اإلدارة اRــركــزيــة -  زيــادة اسـتــثــنــائــيــة بــنــســبـة 5% عــلى اRــعــاشــات
ومنح التقاعد من نظام األجراء وغير األجراء...........................
اإلدارة اRركـزيـة -  إعادة تـثـمـg استـثـنـائي Rعـاشـات ومـنح التـقـاعد
لنظام األجراء وغير األجراء...................................................
التكميلي التفاضلي لفائدة أصحاب معاشات العجز.....................
مجموع القسم السادس
مجموع  العنوان الرابع
مجموع  الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اRصالح الالمركزية للتشغيلاRصالح الالمركزية للتشغيل

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اRصالحوسائل اRصالح
القسم األولالقسم األول

اRوظفون - مرتبات العملاRوظفون - مرتبات العمل
اRصالح الالمركزية للتشغيل - الراتب الرئيسي للنشاط.............
اRصالح الالمركزية للتشغيل - التعويضات واRنح اخملتلفة............
Pالرواتب PتـعاقدونRستـخدمون اRصالـح الالمركزية لـلتشغـيل - اRا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............

مجموع القسم األول
القسم الثانيالقسم الثاني

اRوظفون - اRعاشات واRنحاRوظفون - اRعاشات واRنح
اRصالح الالمركزية للتشغيل - معــاش اخلدمة واألضرار اجلسدية ..

مجموع القسم الثاني

3.418.000.000

135.248.616.000

138.666.616.000

35.640.000

54.323.000.000

1.789.754.000

1.936.054.000

20.546.000

1.643.108.000

63.150.000.000

803.007.000

123.701.109.000

262.377.725.000

262.909.456.000

406.411.000

411.467.000

69.588.000

887.466.000

300.000

300.000
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (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
اRوظفون - التكاليف االجتماعيةاRوظفون - التكاليف االجتماعية

اRصالح الالمركزية للتشغيل - اRنح العائلية..............................

اRصالح الالمركزية للتشغيل - الضمان االجتماعي......................
اRصالح الالمركزية للتشغيل - اRساهمة في اخلدمات االجتماعية...

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اRصالحاألدوات وتسيير اRصالح

اRصالح الالمركزية للتشغيل - تسديد النفقات...........................
اRصالح الالمركزية للتشغيل - األدوات واألثاث...........................
اRصالح الالمركزية للتشغيل - اللوازم.......................................
اRصالح الالمركزية للتشغيل - التكاليف اRلحقة.........................
اRصالح الالمركزية للتشغيل - األلبسة......................................
اRصالح الالمركزية للتشغيل - حظيرة السيارات........................
اRصالح الالمركزية للتشغيل - اإليجار.......................................
اRصالح الالمركـزية للـتشغيل - الـنفقـات القضائـية - نفـقات اخلبرة
- التعويضات اRترتبة على الدولة.........................................

مجموع القسم الرابع  

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اRصالح الالمركزية للتشغيل - صيانة اRباني.............................

مجموع القسم اخلامس 

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اRصالح الالمركزية لـلتشغيل - حصة اشتراك اRستخدم في الضمان
االجتماعي اRرتبطة بجهاز اRساعدة على اإلدماج اRهني..............

مجموع القسم السابع

مجموع  العنوان الثالث

مجموع  الفرع اجلزئي الثاني

مجموع  الفرع األول

18.806.000

204.470.000

21.815.000

245.091.000

14.520.000

6.000.000

9.180.000

19.200.000

686.000

24.720.000

1.600.000

112.000

76.018.000

8.335.000

8.335.000

8.051.784.000

8.051.784.000

9.268.994.000

9.268.994.000

272.178.450.000
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (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
اRفتشية العامة للعملاRفتشية العامة للعمل
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اRصالح اRركزيةاRصالح اRركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اRصالحوسائل اRصالح
القسم األولالقسم األول

اRوظفون - مرتبات العملاRوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اRــركــزيــة لــلــمــفــتــشــيــة الــعــامــة لــلــعــمل  - الــراتب الــرئــيــسي
للنشاط..............................................................................
اإلدارة اRـركــزيـة لــلــمـفــتـشــيـة الــعـامــة لــلـعــمل - الـتــعــويـضــات واRـنح
اخملتلفة...............................................................................
PتعاقدونRستخدمون اRركزية للمفتشية العامة للعمل - اRاإلدارة ا
الرواتبP منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اRوظفون - التكاليف االجتماعيةاRوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اRركزية للمفتشية العامة للعمل - اRنح العائلية...............
اإلدارة اRركزية للمفتشية العامة للعمل - اRنح االختيارية............
اإلدارة اRركزية للمفتشية العامة للعمل - الضمان االجتماعي ......
اإلدارة اRـركـزيـة لـلمـفـتـشـيـة العـامـة لـلـعمـل - اRسـاهـمـة في اخلـدمات
االجتماعية..........................................................................

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اRصالحاألدوات وتسيير اRصالح
اإلدارة اRركزية للمفتشية العامة للعمل - تسديد النفقات............
اإلدارة اRركزية للمفتشية العامة للعمل - األدوات واألثاث ...........
اإلدارة اRركزية للمفتشية العامة للعمل - اللوازم .......................
اإلدارة اRركزية للمفتشية العامة للعمل - التكاليف اRلحقة .........
اإلدارة اRركزية للمفتشية العامة للعمل - األلبسة.......................
اإلدارة اRركزية للمفتشية العامة للعمل - حظيرة السيارات ........
اإلدارة اRـركـزيـة لـلـمـفـتـشــيـة الـعـامـة لـلـعـمل - الـنـفـقـات الـقـضـائـيـة -
نفقات اخلبرة - التعويضات اRترتبة على الدولة .....................

مجموع القسم الرابع 
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اRركزية للمفتشية العامة للعمل - صيانة اRباني..............
مجموع القسم اخلامس  

36.723.000

35.367.000

1.586.000

73.676.000

773.000

80.000

18.023.000

1.058.000

19.934.000

2.552.000

416.000

1.500.000

800.000

50.000

7.340.000

20.000

12.678.000

201.000

201.000
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (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 اRركزية للمفتشية العامة للعمل - اRؤتمرات واRلتقيات ...
مجموع القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اRــركــزيــة لــلــمــفــتـشــيــة الــعــامــة لــلــعــمل - اRــنـح - تــعــويــضـات
التدريب - نفقات التكوين....................................................

مجموع  القسم الثالث
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اRصالح الالمركزية التابعة للدولةاRصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اRصالحوسائل اRصالح
القسم األولالقسم األول

اRوظفون - مرتبات العملاRوظفون - مرتبات العمل
اRـصـالـح الالمـركـزيــة الـتـابــعـة لـلــمـفـتـشــيـة الـعــامـة لـلــعـمل  - الـراتب
الرئيسي للنشاط................................................................
اRصالح الالمـركزية التابـعة للمفـتشية العـامة للعمل - الـتعويضات
واRنح اخملتلفة......................................................................
اRصالح الالمركزية التابـعة للمفتشية العـامة للعمل - اRستخدمون
اRتعاقدونP الـرواتبP منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان
االجتماعي..........................................................................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اRوظفون - اRعاشات واRنحاRوظفون - اRعاشات واRنح

اRــصــالح الالمــركـزيــة الــتــابـعــة لــلــمـفــتــشـيــة الــعــامـة لــلــعــمل  - ريـوع
حوادث العمل .....................................................................
اRــصـالح الـالمـركــزيـة الــتـابــعـة لـلــمـفــتـشــيـة الــعـامــة لـلــعـمـل  - مـعـاش
اخلدمة واألضرار اجلسدية......................................................

مجموع القسم الثاني

1.350.000

1.350.000

107.839.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

122.839.000

646.742.000

675.136.000

217.435.000

1.539.313.000

103.000

1.900.000

2.003.000
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (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

80 - 34

81 - 34

82 - 34

11 - 35

القسم الثالثالقسم الثالث
اRوظفون - التكاليف االجتماعيةاRوظفون - التكاليف االجتماعية

اRصالح الالمركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - اRنح العائلية.
اRــصــالح الالمــركــزيـــة الــتــابــعــة لــلــمــفــتــشــيــة الـــعــامــة لــلــعــمل - اRــنح
االختيارية .........................................................................
اRـصــالح الالمـركـزيـة الـتــابـعـة لـلـمـفــتـشـيـة الـعـامـة لــلـعـمل - الـضـمـان
االجتماعي .........................................................................
اRصالح الالمركزية التابـعة للمفتشية الـعامة للعمل - اRساهمة في
اخلدمات االجتماعية.............................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اRصالحاألدوات وتسيير اRصالح

اRـصــالح الالمــركـزيــة الـتــابـعــة لـلــمـفــتـشـيــة الـعــامـة لــلـعــمل - تــسـديـد
النفقات..............................................................................
اRــصـالح الـالمـركـزيــة الـتــابـعــة لـلــمـفـتــشـيــة الـعــامـة لـلــعـمل - األدوات
واألثاث..............................................................................
اRصالح الالمركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - اللوازم........
اRـصالـح الالمركـزيـة الـتابـعـة لـلمـفـتشـيـة الـعامـة لـلـعمل - الـتـكـاليف
اRلحقة...............................................................................
اRصالح الالمركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - األلبسة.......
اRـصـالـح الالمـركـزيــة الـتــابـعـة لــلـمـفــتـشــيـة الـعــامـة لـلــعـمل - حــظـيـرة
السيارات ..........................................................................
اRصالح الالمركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - اإليجار.......
اRـصـالـح الالمـركـزيـة الـتـابـعـة لــلـمـفـتـشـيـة الـعـامــة لـلـعـمل - الـنـفـقـات
القضائية - نفقات اخلبرة - التعويضات اRترتبة على الدولة....

مجموع  القسم الرابع  

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اRصالح الالمركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - صيانة اRباني

مجموع القسم اخلامس

مجموع  العنوان الثالث

مجموع  الفرع اجلزئي الثاني

مجموع الفرع الثاني

مــجــمــوع االعـتـمـادات اRـخـصــصــة لــوزيــر الـعـمـل والـتـشـغيلمــجــمــوع االعـتـمـادات اRـخـصــصــة لــوزيــر الـعـمـل والـتـشـغيل
والضمانوالضمان االجتماعياالجتماعي .......................................................

32.211.000

1.400.000

330.470.000

17.000.000

381.081.000

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

1.990.266.000

1.990.266.000

2.113.105.000

274.291.555.000
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفيـذي  تـنـفيـذي رقم رقم 14 -  - 57  م مـؤرؤرّخ في خ في 6  رب  ربـيع اليع الـثانيثاني
عــــام ام 1435 اR اRــــوافق وافق 6  ف فــــبــــــرايرايــــر سر ســــــنــــة ة P P2014 يـــتـــضــمنيـــتـــضــمن
تــــوزيع االعــــتــــمــــادات اخملــــصــــصــــة لــــوزيــــر الــــصــــحـــةتــــوزيع االعــــتــــمــــادات اخملــــصــــصــــة لــــوزيــــر الــــصــــحـــة
والــســـكـــان وإصالح اRــســـتـــشــفـــيـــات مـن مــــيــــزانـــيــةوالــســـكـــان وإصالح اRــســـتـــشــفـــيـــات مـن مــــيــــزانـــيــة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتسيير ]ـوجـب قانون اRالية لسنة التسيير ]ـوجـب قانون اRالية لسنة 2014.
Pإنّ الوزير األول

PاليةRبناء على تقرير وزير ا -
- وبـناء على الـدستـورP ال سيمـا اRادتان 85-3 و125

P(الفقرة 2 ) منه
- و]قتضى القانون رقم 84-17 اRؤرخ في 8 شوال
gـتـعـلق بـقـوانـRـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واRعـام 1404 ا

PتممRعدل واRا PاليةRا
- و]ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 13 - 08 اRــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اRوافق 30  ديسمبر سنة 2013 واRتضمن

P2014 الية لسنةRقانون ا
Pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول اRلحقاجلدول اRلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير الصحة والسكان وإصالح اRستشفيات لسنة  اخملصصة لوزير الصحة والسكان وإصالح اRستشفيات لسنة 2014

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

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اRـادة األولى :  اRـادة األولى :  تـــوزع االعــتـمـــادات اRــقــدر مــبــلــغــهـا
بــثالثــمــائــة وخــمــســة وســتــg مـلــيــارا وتــســعــمــائــة وســتـة
وأربـعg مـليـونا وسـبعـمائة وثـالثة وخـمسg ألـف دينار
(365.946.753.000 دج) واخملــــــصـــــــصــــــة لـــــــوزيـــــــر الــــــصـــــــحــــــة
والـســكـان وإصالح اRـسـتــشـفـيـات من مــيـزانـيـة الــتـسـيـيـر
]وجب قـانـون اRـاليـة لـسـنة P2014 طبـقـا لـلـجـدول اRـلحق

بهذا اRرسوم.

اRــادة  اRــادة  2 :  : يـــكــــلف وزيــــر اRــــالـــيـــــة ووزيـــر الــــصـــحـــة
Pكل فـــيـــمـــا يـــخـــصــه PـــســـتـــشـــفـــيـــاتRوالـــســـكـــان وإصـالح ا
بــــتـــنــــفــــيـــــذ هـــــــذا اRـــرســـــوم الـــذي يــــنـــــشــــر في اجلــــريـــدة

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدzّقراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بـــــاجلـــــــزائـــــر في 6 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435
اRوافق 6 فبراير سنة 2014.

عبد اRالك ساللعبد اRالك سالل

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول

فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

اRصالح اRركزيةاRصالح اRركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اRصالح وسائل اRصالح 

القسم األولالقسم األول

اRوظفون - مرتبات العملاRوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اRركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................

اإلدارة اRركزية - التعويضات واRنح اخملتلفة............................

اإلدارة اRـركـزيـة - اRـســتـخـدمـون اRـتــعـاقـدونP الـرواتبP مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................

مجموع القسم األول

214.460.000

215.667.000

39.500.000

469.627.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (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
اRوظفون - اRعاشات واRنحاRوظفون - اRعاشات واRنح

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

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اRوظفون - التكاليف االجتماعيةاRوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اRركزية - اRنح العائلية.................................................

اإلدارة اRركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اRركزية - اRساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اRصالحاألدوات وتسيير اRصالح

اإلدارة اRركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اRركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اRركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اRركزية  - التكاليف اRلحقة...........................................
اإلدارة اRركزية - األلبسة.........................................................
اRوظفون اRتعاونون - تسديد النفقات.......................................
اإلدارة اRركزية -  حظيرة  السيارات.........................................
اإلدارة اRركزية -  اإليجار........................................................
اإلدارة اRــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اRترتبة على  الدولة...........................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اRركزية - صيانة اRباني................................................

مجموع القسم اخلامس

822.000

20.000

842.000

5.000.000

107.532.000

11.946.000

124.478.000

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 اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (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 العمومية.......
إعانة للمخبر الوطني Rراقبة اRنتجات 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 Rعاهد التكوين شبه الطبي............................................
إعانة Rدرسة التكوين شبه الطبي باألغواط................................

مجموع القسم السادس

القسم السابع القسم السابع 
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اRركزية - اRؤتمرات و اRلتقيات.....................................

مجموع  القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

نشاط التربية الصحية............................................................
اإلدارة اRـركـزيـة - اRـنح - تـعـويـضـات الـتـدريب - الـرواتب اRـسـبـقـة
نفقات التكوين....................................................................
اإلدارة اRـــركـــزيـــة - الــــتـــكـــوينP إعــــادة الـــتـــأهـــيل وحتــــســـg مـــســـتـــوى
........................................................................gستخدمRا

مجموع القسم الثالث

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

اإلدارة اRـركـزية - اRـساهـمـة في الـصيـدلـية اRـركـزية لـلـمسـتـشفـيات
القتناء األدوية لفائدة اRؤسسات العمومية للصحة...................

مجموع القسم الرابع

312.323.000

221.503.000

296.443.000

343.104.000

82.072.000

62.882.000

237.012.000

2.792.520.000

429.638.000

396.727.000

81.159.000

5.255.383.000

63.000.000

63.000.000

6.645.905.000

4.500.000

4.400.000

12.000.000

20.900.000

42.500.000.000

42.500.000.000
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (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 - اRساعدة والتضامنالنشاط االجتماعي - اRساعدة والتضامن

مــــســـاهــــمـــة الـــدولــــة في نـــفــــقـــات تـــســــيـــيــــر اRـــؤســـســــات الـــعـــمــــومـــيـــة
االســـتــــشـــفــــائـــيــــة واRـــؤســــســـات الــــعـــمــــومـــيــــة لـــلــــصـــحــــة اجلـــواريـــة
واRـؤســسـات االسـتــشـفــائـيـة اRــتـخــصـصـة واRــراكـز االســتـشـفــائـيـة
اجلامعية.............................................................................

تشجيعات للخدمات اخلاصة بحماية الصحة................................

اRساهمة في تمويل نشاطات الهالل األحمر اجلزائري...................

اإلدارة اRـركــزيـة - نـفـقــات الـعالج واإلقـامـة اRــقـدمـة لـلــفـئـات اRـعـوزة
غير اRؤمنة اجتماعيا - اRستشفى اRـــركـزي للجيش ..............

اإلدارة اRركزية - اRساهمة في اجلمعيات ذات اRنفعة العمومية.....

الـتــعـاون الــدولي - مـسـاهــمـة اجلــزائـر في تـمــويل األعـبــاء اRـقـتــسـمـة
لـبــرنـامج الــتـعـاون اجلــزائـر فـنــيـاب ( بــرنـامج الـتــحـكم في الــنـمـو
الدzوغرافي) .....................................................................

الــنـفــقـات اRـتــعـلــقـة بـاخلــدمـات اRـقــدمـة في إطــار اتـفــاقـيـات الــتـعـاون
الطبي................................................................................

مجموع  القسم السادس

مجموع  العنوان الرابع

مجموع الفرع  اجلزئي األول

الفرع  اجلزئي الثانيالفرع  اجلزئي الثاني
اRصالح الالمركزية التابعة للدولةاRصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اRصالحوسائل اRصالح
القسم األولالقسم األول

اRوظفون - مرتبات العملاRوظفون - مرتبات العمل

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

اRصالح الالمركزية التابعة للدولة -  التعويضات واRنح اخملتلفة....

PــتـعـاقـدونRـسـتــخـدمـون اRـصـالح الـالمـركـزيـة الــتـابـعــة لـلـدولــة -  اRا
الرواتبP منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.

مجموع القسم األول

307.796.476.000

1.000.000

13.318.000

50.000.000

312.000

11.000.000

6.612.000.000

314.484.106.000

357.005.006.000

363.650.911.000

827.000.000

735.016.000

127.200.000

1.689.216.000
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األدوات وتسيير اRصالحاألدوات وتسيير اRصالح
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اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - اإليجار...............................
اRصـالح الالمـركـزية الـتـابعـة لـلـدولة - الـنـفقـات الـقضـائـية - نـفـقات
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القسم اخلامسالقسم اخلامس
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مــجــمــوع االعــتــمــادات اخملــصــصــة لــوزيــر الــصـحــة والــســكــان وإصالحمــجــمــوع االعــتــمــادات اخملــصــصــة لــوزيــر الــصـحــة والــســكــان وإصالح
اRستشفياتاRستشفيات .......................................................................

433.000

820.000

1.253.000

35.000.000

390.504.000

56.000.000

481.504.000

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

2.295.842.000

2.295.842.000

365.946.753.000

365.946.753.000
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفيـذي  تـنـفيـذي رقم رقم 14 -  - 58  م مـؤرؤرّخ في خ في 6  رب  ربـيع اليع الـثانيثاني
عــــام ام 1435 اR اRــــوافق وافق 6  ف فــــبــــــرايرايــــر سر ســــــنــــة ة P2014  يـــتـــضــمنيـــتـــضــمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملــــصـــصــــة لـــوزيــــر الـــشــــبـــابتــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملــــصـــصــــة لـــوزيــــر الـــشــــبـــاب
والـرياضـة مـن مـيـــزانيـة الـتسـييـر ]ـوجـب قـانونوالـرياضـة مـن مـيـــزانيـة الـتسـييـر ]ـوجـب قـانون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاRالية لسنة اRالية لسنة 2014.
Pإنّ الوزير األول

PاليةRبناء على تقرير وزير ا -
- وبـناء على الـدستـورP ال سيمـا اRادتان 85-3 و125

P(الفقرة 2 ) منه
- و]قتضى القانون رقم 84-17 اRؤرخ في 8 شوال
gـتـعـلق بـقـوانـRـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واRعـام 1404 ا

PتممRعدل واRا PاليةRا
- و]ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 13 - 08 اRــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اRوافق 30  ديسمبر سنة 2013 واRتضمن

P2014 الية لسنةRقانون ا
Pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول اRلحقاجلدول اRلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير الشباب والرياضة لسنة  اخملصصة لوزير الشباب والرياضة لسنة 2014
من ميزانية التسيير واRوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واRوزعة بالترتيب في كل باب

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اRـادة اRـادة  األولى :   األولى :  تــوزع االعـتـمـــادات اRـقــدر مـبــلــغـهـا
بستـة وثالثg ملـيارا وسبعـمائة وواحـد وتسعg مـليونا
ومــائـة وأربــعــة وثالثــg ألف ديــنـار (36.791.134.000 دج)
واخملــصـــصـــة لـــوزيـــر الــشـــبـــاب والـــريــاضـــة من مـــيـــزانـــيــة
التسيير ]وجب قانون اRالية لسنة P2014 طبقا للجدول

اRلحق بهذا اRرسوم.

اRــادة اRــادة   2 :  : يـــكـــلف وزيــــر اRـــالـــيــــة ووزيـــر الـــشـــبـــاب
والــريــاضـةP كل فــيـمــا يـخــصــهP بــتـنــفـيــــذ هــــذا اRــرســوم
الــــذي يـــنــــــشــــر في اجلـــريــــدة الــــرّســـمــــيّـــة  لــــلـــجــــمـــهــــوريّـــة

اجلزائريّة الدzّقراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بـــــاجلـــــــزائـــــر في 6 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435
اRوافق 6 فبراير سنة 2014.

عبد اRالك ساللعبد اRالك سالل

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

81 - 31

 الفرع األول الفرع األول

فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

اRصالح اRركزيةاRصالح اRركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اRصالحوسائل اRصالح

القسم األولالقسم األول

اRوظفون - مرتبات العملاRوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اRركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اRركزية - التعويضات واRنح اخملتلفة............................
اإلدارة اRــركـزيـة - اRسـتـخـدمـون اRـتـعـاقـدونP الـرواتبP مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................
اإلدارة اRركزية - اRوظفون اRتعاونون - األجور الرئيسية.........

مجموع القسم األول

351.682.000

519.469.000

47.154.000

58.000.000

976.305.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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02 - 34

03 - 34
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06 - 34

07 - 34

81 - 34

90 - 34

92 - 34
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القسم الثانيالقسم الثاني
اRوظفون - اRعاشات واRنحاRوظفون - اRعاشات واRنح

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

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اRوظفون - التكاليف االجتماعيةاRوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اRركزية - اRنح العائلية.................................................

اإلدارة اRركزية - اRنح االختيارية.............................................

اإلدارة اRركزية - الضمان االجتماعي........................................

اإلدارة اRركزية - اRساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اRصالحاألدوات وتسيير اRصالح

اإلدارة اRركزية - تسديد النفقات..............................................

اإلدارة اRركزية -  األدوات واألثاث............................................

اإلدارة اRركزية - اللوازم.........................................................

اإلدارة اRركزية - التكاليف اRلحقة...........................................

اإلدارة اRركزية - األلبسة ........................................................

اإلدارة اRـركــزيـة - الــلـوازم  الــتـقــنـيـة والــتـربــويـة وعــتـاد  الــشـبــيـبـة
والرياضة...........................................................................

اإلدارة اRركزية - العتاد ولوازم اإلعالم اآللي...............................

..................................gتعاونRركزية - تسديد نفقات اRاإلدارة ا

اإلدارة اRركزية - حظيرة السيارات..........................................

اإلدارة اRركزية - اإليجار.........................................................

اإلدارة اRـــركــزيـــة - الــنـــفـــقــات الـــقــضـــائــيـــة - نــفـــقـــــات اخلـــبـــــــــرة -
التعويضات اRترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع

185.000

9.000.000

9.185.000

8.240.000

20.000

217.787.000

23.273.000

249.320.000

45.872.000

3.500.000

6.600.000

36.403.000

563.000

للبيان

6.600.000

48.000.000

3.576.000

1.277.000

10.000

152.401.000
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفيـذي  تـنـفيـذي رقم رقم 14 -  - 59  م مـؤرؤرّخ في خ في 6  رب  ربـيع اليع الـثانيثاني
عــــام ام 1435 اR اRــــوافق وافق 6  ف فــــبــــــرايرايــــر سر ســــــنــــة ة P P2014 يـــتـــضــمنيـــتـــضــمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملــــصـــصــــة لــــوزيـــرة الــــبــــريـــدتــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملــــصـــصــــة لــــوزيـــرة الــــبــــريـــد
وتــكـــنــولــوجــيــات اإلعالم واالتــصــال مـن مـــيــــزانــيــةوتــكـــنــولــوجــيــات اإلعالم واالتــصــال مـن مـــيــــزانــيــة

التسيير ]ـوجـب قانون اRالية لسنة التسيير ]ـوجـب قانون اRالية لسنة 2014.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Pإنّ الوزير األول
PاليةRبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورP ال سيمـا اRادتان 85-3 و125
P(الفقرة 2 ) منه

- و]قتضى القانون رقم 84-17 اRؤرخ في 8 شوال
gـتـعـلق بـقـوانـRـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واRعـام 1404 ا

PتممRعدل واRا PاليةRا
- و]ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 13 - 08 اRــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اRوافق 30  ديسمبر سنة 2013 واRتضمن

P2014 الية لسنةRقانون ا
Pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول اRلحقاجلدول اRلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال لسنة  اخملصصة لوزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال لسنة 2014

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

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اRـادة األولى :  اRـادة األولى :  تـــوزع االعــتـمـــادات اRــقــدر مــبــلــغــهـا
بـثالثـة ماليـيـر وسـتـمـائــة وثـمـانـg مـلـيـونـا ومـائـة وسـتـة
وثــــمــــانــــg ألف ديــــنــــار (3.680.186.000 دج) واخملـــــصـــــصـــــة
لـــوزيــرة الـــبــريـــد وتــكــنـــولــوجـــيــات اإلعالم واالتـــصــال من
P2014 ـالــيــة لـســنـةRمــيـزانــيــة الـتــســيـيــر ]ـوجـب قـانــون ا

طبقا للجدول اRلحق بهذا اRرسوم.

اRــادة  اRــادة  2 :  : يــــكـــلف وزيــــر اRـــالــــيــــة ووزيـــرة الـــبـــريـــد
Pكل فـــيــمـــا يـــخــصــه Pوتــكـــنـــولــوجـــيــات اإلعـالم واالتــصـــال
بــــتـــنــــفــــيـــــذ هـــــــذا اRـــرســـــوم الـــذي يــــنـــــشــــر في اجلــــريـــدة

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدzّقراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بـــــاجلـــــــزائـــــر في 6 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435
اRوافق 6 فبراير سنة 2014.

عبد اRالك ساللعبد اRالك 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
اRصالح اRركزيةاRصالح اRركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اRصالحوسائل اRصالح
القسم األولالقسم األول

اRوظفون - مرتبات العملاRوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اRركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اRركزية - التعويضات واRنح اخملتلفة............................
اإلدارة اRـركـزيـة - اRـســتـخـدمـون اRـتــعـاقـدونP الـرواتبP مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اRوظفون - اRعاشات واRنحاRوظفون - اRعاشات واRنح

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

195.000.000

216.632.000

44.174.000

455.806.000

400.000

640.000

1.040.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (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
اRوظفون - التكاليف االجتماعيةاRوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اRركزية - اRنح  العائلية................................................

اإلدارة اRركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اRركزية - اRساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اRصالحاألدوات وتسيير اRصالح

اإلدارة اRركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اRركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اRركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اRركزية - التكاليف اRلحقة............................................
اإلدارة اRركزية - األلبسة.........................................................
اإلدارة اRركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اRركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اRــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات  اRترتبة على الدولة...........................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اRركزية - صيانة اRباني................................................
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 اRركزية - اRؤتمرات واRلتقيات......................................
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

1.641.000

103.068.000

8.310.000

113.019.000

34.060.000

4.080.000

7.875.000

32.080.000

220.000

4.000.000

800.000

50.000

83.165.000

16.422.000

16.422.000

200.000.000

100.000.000

300.000.000

5.000.000

5.000.000

974.452.000
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (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  اRــركزية - اRنح - تعويضات التدريب - الرواتب اRسبقة
- نفقات التكوين.................................................................

مجموع القسم الثالث

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

مــســاهــمــة في مــركـــز الــدراســات والــبــحث في اRــواصالت الــســلــكــيــة
والالسلكية..........................................................................
مساهمة في الوكالة الفضائية اجلزائرية....................................
مجموع  القسم الرابع
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اRصالح الالمركزية التابعة للدولةاRصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اRصالحوسائل اRصالح
القسم األولالقسم األول

اRوظفون - مرتبات العملاRوظفون - مرتبات العمل

اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط......
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واRنح اخملتلفة.....
PــتـعــاقـدونRـســتـخــدمـون اRــصـالـح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـدولــة - اRا
الرواتبP منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اRوظفون - اRعاشات واRنحاRوظفون - اRعاشات واRنح

اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل..............
اRـــصــالح الالمـــركــزيــة الــتــابــعــة لــلــدولــة - مــعــاش اخلــدمــة واألضـرار
اجلسدية .............................................................................

مجموع القسم الثاني

2.000.000

2.000.000

40.000.000

1.293.000.000

1.333.000.000

1.335.000.000

2.309.452.000

433.000.000

422.437.000

126.632.000

982.069.000

500.000

36.650.000

37.150.000
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (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
اRوظفون - التكاليف االجتماعيةاRوظفون - التكاليف االجتماعية

اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - اRنح العائلية.......................

اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي...............
اRـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة الــتـــابـــعـــة لــلـــدولـــة - اRـــســاهـــمـــة في اخلـــدمــات
االجتماعية..........................................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اRصالحاألدوات وتسيير اRصالح

اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات....................
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث...................
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم...............................
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف اRلحقة..................
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة...............................
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات................
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - اإليجار...............................
اRصـالح الالمـركـزية الـتـابعـة لـلـدولة - الـنـفقـات الـقضـائـية - نـفـقات
اخلبرة - التعويضات اRترتبة على الدولة...............................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة اRباني......................

مجموع  القسم اخلامس

مجموع  العنوان الثالث

مجموع  الفرع اجلزئي الثاني

مجموع الفرع األول

مــجـــمـــوع االعـــتـمــادات اخملــصــصــة لـوزيــرة الــبــريــد وتـكــنــولــوجــيـاتمــجـــمـــوع االعـــتـمــادات اخملــصــصــة لـوزيــرة الــبــريــد وتـكــنــولــوجــيـات
اإلعالم اإلعالم واالتصالواالتصال..................................................................

15.100.000

223.022.000

29.044.000

267.166.000

14.300.000

3.750.000

7.875.000

29.700.000

1.400.000

10.100.000

1.000.000

480.000

68.605.000

15.744.000

15.744.000

1.370.734.000

1.370.734.000

3.680.186.000

3.680.186.000
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفيـذي  تـنـفيـذي رقم رقم 14 -  - 60  م مـؤرؤرّخ في خ في 6  رب  ربـيع اليع الـثانيثاني
عــــام ام 1435 اR اRــــوافق وافق 6  ف فــــبــــــرايرايــــر سر ســــــنــــة ة P2014 يـــتـــضــمن يـــتـــضــمن
تـــوزيع االعــــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة لـــوزيـــر الـــســـيـــاحـــةتـــوزيع االعــــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة لـــوزيـــر الـــســـيـــاحـــة
والــصــنـاعــة الــتــقـلــيــديــة  مـن مــيــــزانــيــة الـتــســيــيـروالــصــنـاعــة الــتــقـلــيــديــة  مـن مــيــــزانــيــة الـتــســيــيـر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ]ـوجـب قانون اRالية لسنة ]ـوجـب قانون اRالية لسنة 2014.
Pإنّ الوزير األول

PاليةRبناء على تقرير وزير ا -
- وبـناء على الـدستـورP ال سيمـا اRادتان 85-3 و125

P(الفقرة 2 ) منه
- و]قتضى القانون رقم 84-17 اRؤرخ في 8 شوال
gـتـعـلق بـقـوانـRـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واRعـام 1404 ا

PتممRعدل واRا PاليةRا
- و]ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 13 - 08 اRــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اRوافق 30  ديسمبر سنة 2013 واRتضمن

P2014 الية لسنةRقانون ا
Pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول اRلحقاجلدول اRلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية لسنة  اخملصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية لسنة 2014

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

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اRـادة اRـادة  األولى :   األولى :  تــوزع االعـتـمـــادات اRـقــدر مـبــلــغـهـا
gوسـبعمائـة وسبعة وثالث gبـثالثة ماليير وسـبعة مالي
ألف ديـــــــنــــــار (3.007.737.000 دج) واخملـــــــصــــــصـــــــة لـــــــوزيــــــر
الـسـيـاحــة والـصـنـاعـة الـتـقــلـيـديـة من مـيـزانــيـة الـتـسـيـيـر
]وجب قـانـون اRـاليـة لـسـنة P2014 طبـقـا لـلـجـدول اRـلحق

بهذا اRرسوم.

اRــادة اRــادة   2 :  : يــكـــلف وزيـــر اRـــالــيــــة ووزيــر الـــســيـــاحــة
والـصنـاعـة الـتـقلـيـديـةP كل فـيمـا يـخـصــهP بـتنـفـيـــذ هـــذا
اRـرسـوم الـذي ينــشـر في اجلريـدة الرّسـميّـة للـجمـهوريّة

اجلزائريّة الدzّقراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بـــــاجلـــــــزائـــــر في 6 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435
اRوافق 6 فبراير سنة 2014.

عبد اRالك ساللعبد اRالك 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
اRصالح اRركزيةاRصالح اRركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اRصالحوسائل اRصالح
القسم األولالقسم األول

اRوظفون - مرتبات العملاRوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اRركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اRركزية - التعويضات واRنح اخملتلفة............................
اإلدارة اRـركـزيـة - اRـســتـخـدمـون اRـتــعـاقـدونP الـرواتبP مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اRوظفون - اRعاشات واRنحاRوظفون - اRعاشات واRنح

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

153.000.000

158.400.000

45.000.000

356.400.000

46.000

504.000

550.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (تابع)
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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
اRوظفون - التكاليف االجتماعيةاRوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اRركزية - اRنح العائلية.................................................

اإلدارة اRركزية - اRنح االختيارية.............................................
اإلدارة اRركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اRركزية - اRساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اRصالحاألدوات وتسيير اRصالح

اإلدارة اRركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اRركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اRركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اRركزية - التكاليف اRلحقة...........................................
اإلدارة اRركزية - األلبسة.........................................................
اإلدارة اRركزية - طبع الكتب ذات الطابع احلرفي........................
اإلدارة اRركزية - طبع الكتب ذات الطابع السياحي.....................
اإلدارة اRركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اRركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اRــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اRترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اRركزية - صيانة اRباني................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

اإلدارة اRركزية - إعانة للديوان الوطني للسياحة .......................
اإلدارة اRركزية - إعانة للمدرسة الوطنية العليا للسياحة ............
اإلدارة اRــركــزيــة - إعـــانـــة لـــلـــمـعــهــد الــوطــني لــلــفــنــدقــة والــســيــاحـة
بتيزي وزو.........................................................................
اإلدارة اRـــركــزيـــة - إعــانـــة لــلـــمــعـــهـــد الــوطـــني الـــفــنـــدقــة والـــســيـــاحــة
ببوسعادة...........................................................................
مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اRركزية - اRؤتمرات واRلتقيات......................................

2.885.000

25.000

77.850.000

8.043.000

88.803.000

49.882.000

8.111.000

7.520.000

21.550.000

346.000

203.000

375.000

18.500.000

800.000

15.000

107.302.000

14.217.000

14.217.000

153.000.000

107.120.000

106.920.000

103.950.000

470.990.000

11.322.000
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (تابع)
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02 - 37

05 - 37

01 - 43

02 - 43

03 - 43

02 - 44

03 - 44

04 - 44

11 - 31

12 - 31

13 - 31

اإلدارة اRركزية - عمل التوعية.................................................
اإلدارة اRركـزية - 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 اRركزية - اRنح - تـعويضات التـدريب - الرواتب اRسبقة -
نفقات التكوين....................................................................
اإلدارة اRركزية - التظاهرات احلرفية........................................
اإلدارة اRــركـــزيـــة - مـــســاعـــدات لـــلـــجـــمــعـــيـــات ذات اRـــنـــفــعـــة الـــعـــامــة
والدواوين احمللية للسياحة....................................................

مجموع القسم الثالث

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

اRساهمة في الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية واحلرف ............

اRساهمة في غرف الصناعة التقليدية واحلرف............................

اRساهمة في الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية........................

مجموع  القسم الرابع

مجموع  العنوان الرابع

مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع  اجلزئي الثانيالفرع  اجلزئي الثاني
اRصالح الالمركزية التابعة للدولةاRصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اRصالحوسائل اRصالح
القسم األولالقسم األول

اRوظفون - مرتبات العملاRوظفون - مرتبات العمل

اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط.....
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة -  التعويضات واRنح اخملتلفة...
PــتـعـاقـدونRـسـتــخـدمـون اRـصـالح الـالمـركـزيـة الــتـابـعــة لـلـدولــة -  اRا
الرواتبP منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.

مجموع القسم األول

1.250.000

2.970.000

15.542.000

1.053.804.000

20.600.000

1.000.000

13.000.000

34.600.000

15.000.000

240.000.000

30.000.000

285.000.000

319.600.000

1.373.404.000

500.000.000

600.000.000

99.500.000

1.199.500.000
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (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

92 - 34

98 - 34

11 - 35

القسم الثالثالقسم الثالث
اRوظفون - التكاليف االجتماعيةاRوظفون - التكاليف االجتماعية

اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - اRنح العائلية.......................

اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - اRنح االختيارية...................

اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي...............

اRـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة الــتـــابـــعـــة لــلـــدولـــة - اRـــســاهـــمـــة في اخلـــدمــات
االجتماعية..........................................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اRصالحاألدوات وتسيير اRصالح

اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات....................

اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث...................

اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم...............................

اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف اRلحقة..................

اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة...............................

اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات................

اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - اإليجار...............................

اRصـالح الالمـركـزية الـتـابعـة لـلـدولة - الـنـفقـات الـقضـائـية - نـفـقات
اخلبرة - التعويضات اRترتبة على الدولة...............................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة اRباني......................

مجموع القسم اخلامس

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

275.000.000

24.465.000

313.743.000

28.380.000

12.000.000

22.000.000

35.750.000

580.000

9.900.000

2.000.000

480.000

111.090.000

10.000.000

10.000.000

1.634.333.000

1.634.333.000

3.007.737.000

3.007.737.000
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مـرسـوممـرسـوم تـنـفيـذي  تـنـفيـذي رقم رقم 14 -  - 61  م مـؤرؤرّخ في خ في 6  رب  ربـيع اليع الـثانيثاني
عــــام ام 1435 اR اRــــوافق وافق 6  ف فــــبــــــرايرايــــر سر ســــــنــــة ة P P2014 يـــتـــضــمنيـــتـــضــمن
توزيع االعتمادات اخملـصصة لوزير الصيد البحريتوزيع االعتمادات اخملـصصة لوزير الصيد البحري
واRوارد الصيديـة مـن مـيــزانية الـتسيير ]ـوجـبواRوارد الصيديـة مـن مـيــزانية الـتسيير ]ـوجـب

قانون اRالية لسنة قانون اRالية لسنة 2014.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Pإنّ الوزير األول
PاليةRبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورP ال سيمـا اRادتان 85-3 و125
P(الفقرة 2 ) منه

- و]قتضى القانون رقم 84-17 اRؤرخ في 8 شوال
gـتـعـلق بـقـوانـRـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واRعـام 1404 ا

PتممRعدل واRا PاليةRا
- و]ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 13 - 08 اRــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اRوافق 30  ديسمبر سنة 2013 واRتضمن

P2014 الية لسنةRقانون ا
Pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول اRلحقاجلدول اRلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير الصيد البحري واRوارد الصيدية لسنة  اخملصصة لوزير الصيد البحري واRوارد الصيدية لسنة 2014

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

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اRـادة األولى :  اRـادة األولى :  تـــوزع االعــتـمـــادات اRــقــدر مــبــلــغــهـا
]ـليـارين وثالثـمـائة وثـالثة وعـشـرين ملـيـونـا وأربعـمـائة
وعــــــشــــــرة آالف ديــــــنـــــار (2.323.410.000 دج) واخملـــــصــــــصـــــة
لـوزيــر الـصـيـد الـبـحـري واRـوارد الـصـيـديـة من مـيـزانـيـة
التسيير ]وجب قانون اRالية لسنة P2014 طبقا للجدول

اRلحق بهذا اRرسوم.

اRــــادة اRــــادة 2 :  : يــــكــــلف وزيــــــر اRــــالــــيـــــة ووزيــــر الــــصــــيــــد
الـبـحـري واRوارد الـصـيـديـةP كل فـيـمـا يـخـصــهP بـتـنـفـيــذ
هــــــذا اRــــرســــوم الــــذي يـــنـــــشــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســــمـــيّـــة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدzّقراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بـــــاجلـــــــزائـــــر في 6 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435
اRوافق 6 فبراير سنة 2014.

عبد اRالك ساللعبد اRالك سالل

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

02 - 32

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اRصالح اRركزيةاRصالح اRركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اRصالحوسائل اRصالح
القسم األولالقسم األول

اRوظفون - مرتبات العملاRوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اRركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اRركزية - التعويضات واRنح اخملتلفة............................
اإلدارة اRـركـزيـة - اRـســتـخـدمـون اRـتــعـاقـدونP الـرواتبP مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اRوظفون - اRعاشات واRنحاRوظفون - اRعاشات واRنح

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

142.000.000

140.442.000

21.996.000

304.438.000

250.000

250.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (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

09 - 36

01 - 37

القسم الثالثالقسم الثالث
اRوظفون - التكاليف االجتماعيةاRوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اRركزية - اRنح العائلية.................................................

اإلدارة اRركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اRركزية - اRساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اRصالحاألدوات وتسيير اRصالح

اإلدارة اRركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اRركزية -  األدوات واألثاث............................................
اإلدارة اRركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اRركزية - التكاليف اRلحقة............................................
اإلدارة اRركزية - األلبسة ........................................................
اإلدارة اRركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اRركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اRــــركــــزيــــة -  الــــنــــفــــقــــات الــــقــــضــــائــــيــــة - نــــفــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اRترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اRركزية - صيانة اRباني................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانات Rدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية اRائيات...
إعانة للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية اRائيات........
إعــانــة لــلــمــعــهــد الــتــكــنــولــوجـي لــلــصــيــد الــبــحــري وتــربــيــة اRــائــيـات
بوهران..............................................................................
إعــانــة لــلــمــعــهــد الــتــكــنــولــوجـي لــلــصــيــد الــبــحــري وتــربــيــة اRــائــيـات
بالقل.................................................................................
إعانـة لـلـمخـبـر الوطـني Rـراقبـة وحتـلـيل منـتـوجات الـصـيد الـبـحري
وتربية اRائيات ونظافة األوساط..........................................
مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اRركزية - اRؤتمرات واRلتقيات.....................................
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

1.654.000

70.610.000

7.123.000

79.387.000

21.923.000

3.435.000

5.909.000

14.079.000

200.000

2.383.000

624.000

10.000

48.563.000

4.730.000

4.730.000

120.388.000

126.120.000

48.307.000

50.937.000

58.272.000

404.024.000

1.800.000

1.800.000

843.192.000
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اجلدول اRلحق (تابع)اجلدول اRلحق (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 اRـركزيـة - اRنح - تـعويـضـات التـدريب - الرواتــب اRـسبـقة
- نفقات التكوين.................................................................

مجموع القسم الثالث

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

اإلدارة اRركزية - اإلعالم واإلرشاد.............................................
اRــــســــاهــــمــــة في الــــغــــرفــــة الــــوطــــنــــيــــة لـــلــــصــــيــــد الــــبــــحــــري وتــــربــــيـــة
اRائيات..............................................................................
اRـساهـمة في اRـركز الـوطني لـلبـحث والتـنمـية فـي الصـيد الـبحري
وتربية اRائيات...................................................................

مجموع القسم الرابع
مجموع  العنوان الرابع
مجموع  الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اRصالح الالمركزية التابعة للدولةاRصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اRصالحوسائل اRصالح
القسم األولالقسم األول

اRوظفون - مرتبات العملاRوظفون - مرتبات العمل

اRصالح الالمركزية التابعة للدولة  - الراتب الرئيسي للنشاط.....
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واRنح اخملتلفة.....
PــتـعــاقـدونRـســتـخــدمـون اRــصـالـح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـدولــة - اRا
الرواتبP منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اRوظفون - اRعاشات واRنحاRوظفون - اRعاشات واRنح

اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل..............
مجموع القسم الثاني

5.300.000

5.300.000

1.500.000

66.500.000

522.745.000

590.745.000

596.045.000

1.439.237.000

237.739.000

322.029.000

112.051.000

671.819.000

10.000

10.000
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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
اRوظفون - التكاليف االجتماعيةاRوظفون - التكاليف االجتماعية

اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - اRنح العائلية.......................

اRصالح الالمركزية التابعة للدولة -  الضمان االجتماعي..............
اRــصـــالح الالمـــركــزيـــة الــتـــابــعـــة لــلـــدولــة -  اRـــســاهـــمــة في اخلـــدمــات
االجتماعية .........................................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اRصالحاألدوات وتسيير اRصالح

اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديدالنفقات.....................
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث...................
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم...............................
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف اRلحقة..................
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة...............................
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات................
اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - اإليجار...............................
اRصـالح الالمـركـزية الـتـابعـة لـلـدولة - الـنـفقـات الـقضـائـية - نـفـقات
اخلبرة - التعويضات اRترتبة على الدولة...............................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اRصالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة اRباني......................
مجموع  القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث
مجموع  الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول

مـجـمـوع االعـتـمـادات اRـخـصـصـة لوزير الصيد  البحري واRواردمـجـمـوع االعـتـمـادات اRـخـصـصـة لوزير الصيد  البحري واRوارد
الصـيديةالصـيدية.........................................................................

7.313.000

139.942.000

15.855.000

163.110.000

9.830.000

3.320.000

2.997.000

11.811.000

230.000

10.784.000

1.320.000

210.000

40.502.000

8.732.000

8.732.000

884.173.000

884.173.000

2.323.410.000

2.323.410.000


