
العدد العدد 12

السالسّنة الواحدة و اخلمسوننة الواحدة و اخلمسون

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 30 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـهـ

اIوافق اIوافق 2 مارس سنة  مارس 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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فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

مـرسـوم رئـاسيّ رقم 14 - 86  مـؤرّخ في 20 ربـيع الـثـاني عام 1435 اIـوافق 20 فـبـرايـر  سـنة r2014 يـتـضـمّن حتـويل اعـتـماد
في ميزانية الدولة.....................................................................................................................................

مرسـوم رئاسي رقم  14-89 مؤرّخ في 26 ربـيع الـثـاني عام 1435 اIوافـق 26 فـبـراير سـنة r2014 يـتـضـمـن إحــداث أبـواب
و حتويل اعتماد في ميزانية الدولة.............................................................................................................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 14-88 مـؤرّخ في 24 ربــيع الـثــاني عـام 1435 اIـوافق 24 فــبـرايـر سـنـة r2014 يـعــدل ويــتـمم اIـرسـوم
الـتــنـفــيـذي رقـــم 2000-74 اIــؤرخ فـي 27 ذي احلــجــــة عـــام 1420 اIــوافــق 2 أبــريـــل سـنـة 2000 الــذي يـحــدد شـروط
تعريف أنـشطـة اإلنتاج انـطالقـا من �ـاذج الـتجـميـع  اIوجــهـة لـلصـنــاعـات التـركيـبيـة و�ـــاذج التـجميـع اIـسمـاة
.................................................................................................................(C.K.D) "كومبليتلي  نوكد داون"

مراسيم فرديمراسيم فرديّـةـة

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 13  ربـيع الـثـاني عـام 1435 اIـوافق 13 فـبـرايـر سـنة r2014 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديـر دراسات
�صالح الوزير األول................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 13  ربــيع الـثــاني عـام 1435 اIـوافق 13 فـبــرايـر ســنـة r2014 يـتــضـمّن إنــهـاء مـهــام مـديـر اإلدارة
والوسائل بوزارة االستشراف واإلحصائيات - سابقا...................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 13  ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 13 فـبـراير سـنة r2014 يتـضمّن إنـهاء مـهام بـوزارة الشؤون
اخلارجيّة...............................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 13  ربـيع الـثـاني عـام 1435 اIـوافق 13 فــبـرايـر سـنـة r2014 يـتـضـمّن إنـهــاء مـهـام رئـيس ديـوان
وزير العدلr حافظ األختام.......................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13  ربيع الثاني عام 1435 اIوافق 13 فبراير سنة r2014 يتضمّن إنهاء مهام قضــاة................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13  ربـيع الـثـاني عام 1435 اIـوافق 13 فـبـرايـر سـنة r2014 يـتـضمّـن إنهـاء مـهـام مديـر الـهـياكــل
األساسية اIطارية بوزارة األشغـال العمومـية..............................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 13  ربـيع الـثـاني عـام 1435 اIـوافق 13 فـبـرايـر سـنة r2014 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام بـوزارة الـعـمل
والتشغيل والضمان االجتماعي................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13  ربيع الثاني عام 1435 اIوافق 13 فبراير سنة r2014 يتضمّن إنهاء مهام �جلس احملاسبة...

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 13  ربـيع الـثـاني عـام 1435 اIـوافق 13 فـبـرايـر سـنة r2014 يـتـضـمّـن إنـهـاء مـهـام رئـيـسـة دراسـات
باجمللس الوطني االقتصادي واالجتـماعي.....................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13  ربـيع الـثـاني عام 1435 اIوافق 13 فـبـراير سـنة r2014 يـتضـمّن تـعيـX مديـر دراسات �ـصالح
الوزير األول..........................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 13  ربــيع الـثــاني عـام 1435 اIـوافق 13 فـبــرايـر ســنـة r2014 يـتــضــمّن تـعــيـX ســفـيــر فـوق الــعـادة
ومفوض للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية بكينشاسا (جمهورية الكونغو الد�قراطية).........................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13  ربيع الثاني عام 1435 اIوافق 13 فبراير سنة r2014 يتضمّن التّعيX بوزارة العـدل...........
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فهرس ( تابع)فهرس ( تابع)

XـوظــفـIمـديــر ا Xيــتــضـمّن تــعـيــ r2014 ـوافق 13 فــبــرايــر ســنـةIمــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 13  ربــيع الــثـانـي عـام 1435 ا
والوسائل باجمللس الدستوري...................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13  ربيع الثاني عام 1435 اIوافق 13 فبراير سنة r2014 يتضمّن التّعيX �جلس احملـاسبـة....

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 13  ربـيع الـثـاني عـام 1435 اIـوافق 13 فـبـرايـر سـنة r2014 يـتـضـمّن تـعـيـX مـكـلّف بـالـدّراسات
والتلخيص باجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعي....................................................................................

قرارات9 مقرقرارات9 مقرّرات9 آراءرات9 آراء

وزارة الداخلية و اجلماعات احملليةوزارة الداخلية و اجلماعات احمللية

قــرار مـؤرّخ في 27 ربــيع األول عـام 1435 اIـوافق 29 يــنــايــر ســنـة r2014 يــتــضــمّن تـفــويض اإلمــضــاء إلى مــديــر اIـيــزانــيـة
واحملاسبة.................................................................................................................................................

وزارة اGاليةوزارة اGالية

قــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرخ في 13 ربــيع األول عــام 1435 اIـوافق 15 يــنــايــر ســنــة r2014 يــعـدل ويــتــمـم الــقــرار الـوزاري
اIـشـتـرك اIـؤرخ في 8 شـعـبـان عـام 1431 اIـوافق 20 يـولـيـو سـنة 2010 الـذي يـحـدّد اIـعـايـيـر واخلـصـوصـيـات اIـطـبـقـة
القـتنـاء السـيـارات اإلدارية اخملـصصـة Iـصالح الـدولـة واجلمـاعات احملـلـية واIـؤسـسات الـعمـومـية ذات الـطابع اإلداري
والهيئات واIؤسسات العمومية اIموّلة كليا من ميزانية الدولة.....................................................................
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6.577.000

6.577.000

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIاداIادّة األولى :ة األولى : يـلغى من مـيـزانيـة سـنة 2014 اعـتماد
قــــدره أربــــعــــة وأربــــعــــون مـــلــــيــــارا وأربــــعــــمــــائــــة واثــــنـــان
وسبعـون ملـيونـا وأربعمـائة واثـنان وثالثـون ألف دينار
(44.472.432.000 دج) مــــقــــيــــد في مــــيــــزانــــيــــة الــــتـــكــــالــــيف
اIــشــتــركــة وفي الــبـاب رقم 37 - 91 "نـفــقــات مــحـتــمــلـة -

احتياطي مجمع".

اIاداIادّة ة 2 : : يـخصص Iـيزانـية سـنة 2014 اعتـمـاد قدره
أربــعــة وأربــعــون مــلــيــارا وأربــعــمــائــة واثــنــان وســبــعــون
مـــــلــــيـــــونـــــا وأربـــــعــــمـــــائـــــة واثـــــنــــان وثـالثـــــون ألف ديـــــنــــار
(44.472.432.000 دج) يـــــقــــيـــــد في مـــــيــــزانـــــيــــات تـــــســــيـــــيــــر
الـوزارات وفي األبـواب اIـبــيـنـة في اجلـدول اIــلـحق بـهـذا

اIرسوم.

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

حرّر باجلزائر في20  ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق
20 فبراير سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مــــرسرسـوم رئوم رئـاسياسيّ  رقم رقم 14 -  - 86  م مـؤرؤرّخ في خ في 20 رب ربــــيع اليع الـثـانياني
1435 اI اIـوافق وافق 20 ف فــــبــــرايرايــــر  سر  ســــنـة ة r2014 ي يــــتــــضـمّن عـام ام 

حتويل اعتماد في ميزانية الدولة.حتويل اعتماد في ميزانية الدولة.
ـــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة

rاليّةIبناء على تقرير وزير ا -

- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورr ال ســيّـــمــا 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 اIــؤرّخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر  سنة 2013 واIتضمّن

r2014 اليّة لسنةIقانون ا

- و�ــقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي اIــؤرّخ في 6 ربــيع
الـثـاني عام 1435 اIـوافق 6  فـبـرايـر سـنة 2014 واIـتـضمن
توزيع االعـتمادات اخملصـصة Iيـزانية التـكاليف اIـشتركة
r2014 اليّة لسنةIوجب قانون ا� rمن ميزانية التسيير

اجلدول اIلحقاجلدول اIلحق

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

02 - 31

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

الفرع األولالفرع األول
اإلدارة العامةاإلدارة 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 - التعويضات واIنح اخملتلفة..............................

مجموع القسم األول
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اجلدول اIلحق ( تابع )اجلدول اIلحق ( تابع )

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

02 - 32

03 - 33

02 - 36

04 - 36

06 - 36

07 - 37

01 - 44

القسمالقسم الثاني الثاني
اIوظفون - اIعاشات واIنحاIوظفون - اIعاشات واIنح

اإلدارة اIركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية......................

مجموع القسم الثاني

القسمالقسم الثالث الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اIركزية - الضمان االجتماعي........................................

مجموع القسم الثالث

القسمالقسم السادس السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

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

مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

إعانة للصندوق اIشترك للجماعات احمللية...............................

مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

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

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

مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

450.000

450.000

1.757.000

1.757.000

1.040.000

2.394.000

2.125.000

5.559.000

2.406.790.000

2.406.790.000

2.421.133.000

82.685.000

82.685.000

82.685.000

2.503.818.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )



30 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 612
2 مارس سنة  مارس سنة 2014 م م

اجلدول اIلحق ( تابع )اجلدول اIلحق ( تابع )

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

12 - 31

12 - 32

13 - 33

02 - 31

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 - التعويضات واIنح اخملتلفة....

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اIوظفون - اIعاشات واIنحاIوظفون - اIعاشات واIنح

اIـــصــالح الالمـــركــزيــة الـــتــابــعــة لـــلــدولــة - مــعـــاش اخلــدمــة واألضــرار
اجلسدية..............................................................................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي..............

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

الفرع الثانيالفرع الثاني
اIديرية العامة لألمن الوطنياIديرية العامة لألمن الوطني

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح

القسم األولالقسم األول
اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل

األمن الوطني - التعويضات واIنح اخملتلفة................................

مجموع القسم األول

623.649.000

623.649.000

200.000.000

200.000.000

180.913.000

180.913.000

1.004.562.000

1.004.562.000

3.508.380.000

67.300.000

67.300.000



7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 12 30 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـ
2 مارس سنة  مارس سنة 2014 م م

اجلدول اIلحق ( تابع )اجلدول اIلحق ( تابع )

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

03 - 33

02 - 31

03 - 33

22 - 31

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

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

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل
احلماية اIدنية - التعويضات واIنح اخملتلفة...............................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

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

الفرع الرابعالفرع الرابع
تسيير قصر احلكومةتسيير قصر احلكومة
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل
قصر احلكومة - التعويضات واIنح اخملتلفة.................................
مجموع القسم األول

16.825.000

16.825.000

84.125.000

84.125.000

84.125.000

1.282.617.000

1.282.617.000

320.655.000

320.655.000

1.603.272.000

1.603.272.000

1.603.272.000

148.000

148.000



30 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 812
2 مارس سنة  مارس سنة 2014 م م

اجلدول اIلحق ( تابع )اجلدول اIلحق ( تابع )

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

23 - 33

02 - 31

03 - 33

12 - 31

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

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

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

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 األولالقسم األول
اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل

اIديرية العامة للمواصالت الوطنية - التعويضات واIنح اخملتلفة..

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اIديرية العامة للمواصالت الوطنية - الضمان االجتماعي............

مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
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

اIـصـالح الـالمـركـزيـة الـتـابـعـة لـلـمـواصالت الـوطـنـيـة - الـتـعـويـضـات
واIنح اخملتلفة......................................................................

مجموع القسم األول

37.000

37.000

185.000

185.000

185.000

26.945.000

26.945.000

6.736.000

6.736.000

33.681.000

33.681.000

113.112.000

113.112.000



9 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 12 30 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـ
2 مارس سنة  مارس سنة 2014 م م

اجلدول اIلحق ( تابع )اجلدول اIلحق ( تابع )

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

13 - 33

12 - 31

13 - 33

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اIــصــالـح الالمــركـــزيــة الــتـــابــعــة لـــلــمـــواصالت الــوطـــنــيــة - الـــضــمــان
االجتماعي...........................................................................

مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع السادس

مـــجــمـــوع االعـــتــمـــادات اخملـــصــصـــة لــوزيـــر الـــدمـــجــمـــوع االعـــتــمـــادات اخملـــصــصـــة لــوزيـــر الـــدّولــةr وزيـــر الـــداخــلـــيــةولــةr وزيـــر الـــداخــلـــيــة
واجلماعات احمللية............................................................واجلماعات احمللية............................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة العدلوزارة العدل

الفرع األولالفرع األول
مديرية اإلدارة العامةمديرية اإلدارة العامة

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اIصالح القضائيةاIصالح القضائية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح

القسم األولالقسم األول
اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل

اIصالح القضائية - التعويضات واIنح اخملتلفة...........................

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اIصالح القضائية - الضمان االجتماعي.....................................

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

28.277.000

28.277.000

141.389.000

141.389.000

175.070.000

5.371.032.000

54.160.000

54.160.000

13.540.000

13.540.000

67.700.000

67.700.000

67.700.000



30 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1012
2 مارس سنة  مارس سنة 2014 م م

اجلدول اIلحق ( تابع )اجلدول اIلحق ( تابع )

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

32 - 31

33 - 33

12 - 31

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

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
مؤسسات السجونمؤسسات السجون
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات اIوظفون - مرتبات العملالعمل
مؤسسات السجون - التعويضات واIنح اخملتلفة.........................

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

مؤسسات السجون - الضمان االجتماعي...................................

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

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

وزارة اIاليةوزارة اIالية

الفرع الثانيالفرع الثاني
اIديرية العامة للمحاسبةاIديرية العامة للمحاسبة

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح

القسم األولالقسم األول
اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل

اIديريات اجلهوية للخزينة - التعويضات واIنح اخملتلفة..............

مجموع القسم األول

26.366.000

26.366.000

6.592.000

6.592.000

32.958.000

32.958.000

32.958.000

100.658.000

240.000.000

240.000.000



11 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 12 30 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـ
2 مارس سنة  مارس سنة 2014 م م

اجلدول اIلحق ( تابع )اجلدول اIلحق ( تابع )

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

13 - 33

02 - 31

03 - 33

12 - 31

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اIديريات اجلهوية للخزينة - الضمان االجتماعي.......................

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

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 - التعويضات واIنح اخملتلفة.................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اIديرية العامة للجمارك - الضمان االجتماعي...........................

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

الفرع اخلامسالفرع اخلامس
اIديرية العامة لألمالك الوطنيةاIديرية العامة لألمالك الوطنية

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 - التعويضات واIنح اخملتلفة....
مجموع القسم األول

60.000.000

60.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

52.000.000

52.000.000

13.000.000

13.000.000

65.000.000

65.000.000

65.000.000

80.000.000

80.000.000
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اجلدول اIلحق ( تابع )اجلدول اIلحق ( تابع )

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

13 - 33

12 - 31

13 - 33

22 - 31

23 - 33

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

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

الفرع السادسالفرع السادس
اIديرية العامة للميزانيةاIديرية العامة للميزانية

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 - التعويضات واIنح اخملتلفة............
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اIديريات اجلهوية للميزانية - الضمان االجتماعي......................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل
مديـريات الـبـرمجـة ومـتابـعـة ميـزانيـات الـواليات - الـتـعـــويـضـات
واIنــح اخملتلفة.....................................................................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الواليات- الضمان االجتماعي...
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع السادس
مجموع مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير اIالية.................................االعتمادات اخملصصة لوزير اIالية.................................

20.000.000

20.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

143.196.000

143.196.000

35.800.000

35.800.000

178.996.000

178.996.000

32.603.000

32.603.000

8.150.000

8.150.000

40.753.000

40.753.000

219.749.000

684.749.000
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6.445.000

6.445.000

52.000

52.000

1.625.000

1.625.000

8.122.000

8.122.000

63.353.000

63.353.000

88.000

88.000

اجلدول اIلحق ( تابع )اجلدول اIلحق ( تابع )

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

02 - 31

02 - 32

03 - 33

12 - 31

12 - 32

وزارة الطاقة واIناجموزارة الطاقة واIناجم
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

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

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اIركزية - التعويضات واIنح اخملتلفة..............................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اIوظفون - اIعاشات واIنحاIوظفون - اIعاشات واIنح

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

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اIركزية - الضمان االجتماعي........................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
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 - التعويضات واIنح اخملتلفة....
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اIوظفون - اIعاشات واIنحاIوظفون - اIعاشات واIنح

اIـــصــالح الالمـــركــزيــة الـــتــابــعــة لـــلــدولــة - مــعـــاش اخلــدمــة واألضــرار
اجلسدية..............................................................................
مجموع القسم الثاني
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15.860.000

15.860.000

79.301.000

79.301.000

87.423.000

87.423.000

4.000.000

8.750.000

23.500.000

36.250.000

36.250.000

36.250.000

67.672.000

67.672.000

اجلدول اIلحق ( تابع )اجلدول اIلحق ( تابع )

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

13 - 33

01 - 36

02 - 36

09 - 36

12 - 31

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي..............

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

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الطاقة واIناجم....................مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الطاقة واIناجم....................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة التنمية الصناعية وترقية االستثماروزارة التنمية الصناعية وترقية االستثمار
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للوكالة الوطنية لترقية االستثمار...................................
إعانات Iراكز التسهيل للمؤسسات الصغيرة واIتوسطة..............
إعانة للديوان الوطني للقياسة القانونية...................................

مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
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 - التعويضات واIنح اخملتلفة....

مجموع القسم األول
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اجلدول اIلحق ( تابع )اجلدول اIلحق ( تابع )

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

13 - 33

02 - 31

03 - 33

01 - 36

03 - 36

04 - 36

30 - 36

33 - 36

34 - 36

42 - 36

51 - 36

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي..............
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجـمـوع االعـتـمـادات اخملـصـصة لـوزيـر الـتـنـمـيـة الصـنـاعـيـة وتـرقـيةمجـمـوع االعـتـمـادات اخملـصـصة لـوزيـر الـتـنـمـيـة الصـنـاعـيـة وتـرقـية
االستثمار...........................................................................االستثمار...........................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية

الفرع األولالفرع األول
اإلدارة اIركزيةاإلدارة اIركزية

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

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اIركزية - التعويضات واIنح اخملتلفة..............................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

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

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانات Iراكز التكوين في الغابات............................................
إعــانــات حملــمــيــات الــصــيـد - مــراكــز تــربــيــة طــيــور الــصــيــد واحلــظــائـر
الوطنية................................................................................
إعانة للوكالة الوطنية للمحافظة على الطبيعة............................
إعانة للمعهد الوطني لإلرشاد الفالحي.......................................
إعانات للمعاهد التقنولوجية اIتوسطة الفالحية.........................
إعانات Iراكز التكوين واإلرشاد الفالحي....................................
إعانة للمدرسة الوطنية للغابات...............................................
إعانات للمعاهد التقنية لإلنتاج النباتي....................................

16.918.000

16.918.000

84.590.000

84.590.000

120.840.000

120.840.000

4.432.000

4.432.000

1.108.000

1.108.000

257.000

4.652.000

7.861.000

2.093.000

12.211.000

516.000

51.000

25.675.000
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6.273.000

2.409.000

7.702.000

7.327.000

11.262.000

3.979.000

6.702.000

98.970.000

104.510.000

13.410.000

64.011.000

77.421.000

77.421.000

181.931.000

328.515.000

328.515.000

82.129.000

82.129.000

410.644.000

410.644.000

592.575.000

اجلدول اIلحق ( تابع )اجلدول اIلحق ( تابع )

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

61 - 36

62 - 36

71 - 36

93 - 36

94 - 36

95 - 36

97 - 36

49 - 44

50 - 44

12 - 31

13 - 33

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
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

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

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

مساهمة للمعهد الوطني اجلزائري لألبحاث الزراعية...................
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 التابعة للدولة - التعويضات واIنح اخملتلفة....
مجموع القسم األوّل

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

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



17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 12 30 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـ
2 مارس سنة  مارس سنة 2014 م م

39.520.000

39.520.000

9.880.000

9.880.000

49.400.000

49.400.000

49.400.000

641.975.000

618.000

618.000

155.000

155.000

اجلدول اIلحق ( تابع )اجلدول اIلحق ( تابع )

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

12 - 31

13 - 33

02 - 31

03 - 33

الفرع الثانيالفرع الثاني
اIديرية العامة للغاباتاIديرية العامة للغابات
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 - التعويضات واIنح اخملتلفة............
مجموع القسم األوّل

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اIصالح الالمركزية للغابات - الضمان االجتماعي.......................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع الثاني
مــــجـــمــــوع االعــــتـــمــــادات اخملـــصـــــصــــة لـــــوزيــــر الــــفالحــــة والـــتــــنـــمــــيـــةمــــجـــمــــوع االعــــتـــمــــادات اخملـــصـــــصــــة لـــــوزيــــر الــــفالحــــة والـــتــــنـــمــــيـــة
الريفية...............................................................................الريفية...............................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الشؤون الدينية واألوقافوزارة الشؤون الدينية واألوقاف

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

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

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اIركزية - التعويضات واIنح اخملتلفة..............................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

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



30 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1812
2 مارس سنة  مارس سنة 2014 م م

11.033.000

575.000

4.003.000

15.611.000

16.384.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

136.384.000

787.561.000

787.561.000

196.890.000

196.890.000

984.451.000

984.451.000

1.120.835.000

1.120.835.000

اجلدول اIلحق ( تابع )اجلدول اIلحق ( تابع )

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

01 - 36

02 - 36

41 - 36

02 - 42

12 - 31

13 - 33

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

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

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثانيالقسم الثاني
النشاط الدوليالنشاط الدولي

اإلدارة اIركـزيـة - نفـقـات تأطـيـر النـشـاط الـديني والـثـقافي لـفـائدة
  اIهاجرين.............................................................................
مجموع القسم الثاني
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 - التعويضات واIنح اخملتلفة....
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

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



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 12 30 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـ
2 مارس سنة  مارس سنة 2014 م م

870.000

870.000

217.000

217.000

1.087.000

1.087.000

7.805.000

7.805.000

1.953.000

1.953.000

9.758.000

9.758.000

10.845.000

10.845.000

اجلدول اIلحق ( تابع )اجلدول اIلحق ( تابع )

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

02 - 31

03 - 33

12 - 31

13 - 33

وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية

العنوانالعنوان الثالث الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح

القسم األولالقسم األول
اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اIركزية - التعويضات واIنح اخملتلفة..............................
مجموع القسم األوّل

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اIركزية - الضمان االجتماعي........................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
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 - التعويضات واIنح اخملتلفة....
مجموع القسم األوّل

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

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

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



30 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2012
2 مارس سنة  مارس سنة 2014 م م

5.707.000

59.000

5.766.000

1.440.000

1.440.000

7.206.000

7.206.000

428.769.000

428.769.000

107.193.000

107.193.000

535.962.000

535.962.000

543.168.000

543.168.000

اجلدول اIلحق ( تابع )اجلدول اIلحق ( تابع )

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

02 - 31

82 - 31

03 - 33

12 - 31

13 - 33

وزارة اIوارد اIائيةوزارة اIوارد اIائية
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

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

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اIركزية - التعويضات واIنح اخملتلفة..............................
اإلدارة اIـــركــزيـــة - اIــوظـــفــون اIــتـــعــاونـــون - الــتـــعــويــضـــات واIــنح
اخملتلفة...............................................................................
مجموع القسم األوّل

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

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

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اIصالح الالمركزية التابعة للموارد اIائيةاIصالح الالمركزية التابعة للموارد اIائية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل
اIـصالح الـالمركـزيـة الـتابـعـة لـلـموارد اIـائـيـة - التـعـويـضـات واIنح
اخملتلفة...............................................................................
مجموع القسم األوّل

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اIصالح الالمركزية التابعة للموارد اIائية - الضمان االجتماعي...
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير اIوارد اIائية.......................مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير اIوارد اIائية.......................



21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 12 30 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـ
2 مارس سنة  مارس سنة 2014 م م

5.400.000

5.400.000

1.350.000

1.350.000

6.750.000

6.750.000

60.500.000

60.500.000

15.125.000

15.125.000

75.625.000

75.625.000

82.375.000

82.375.000

اجلدول اIلحق ( تابع )اجلدول اIلحق ( تابع )

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

02 - 31

03 - 33

12 - 31

13 - 33

وزارة النقلوزارة النقل
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

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

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اIركزية - التعويضات واIنح اخملتلفة..............................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اIركزية - الضمان االجتماعي........................................

مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
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 - التعويضات واIنح اخملتلفة....
مجموع القسم األوّل

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

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

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



30 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2212
2 مارس سنة  مارس سنة 2014 م م

1.000.000

1.000.000

250.000

250.000

4.682.000

4.682.000

5.932.000

5.932.000

360.750.000

360.750.000

20.710.000

20.710.000

اجلدول اIلحق ( تابع )اجلدول اIلحق ( تابع )

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

02 - 32

03 - 33

24 - 36

12 - 31

12 - 32

وزارة األشغال العموميةوزارة األشغال العمومية
الفرع األولالفرع األول

اإلدارة اIركزيةاإلدارة اIركزية
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم الثانيالقسم الثاني

اIوظفون - اIعاشات واIنحاIوظفون - اIعاشات واIنح
اإلدارة اIركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية......................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

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

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

اإلدارة اIركزية - إعانة للديوان الوطني لإلشارة البحرية............
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
اIصالح الالمركزية التابعة لألشغال العموميةاIصالح الالمركزية التابعة لألشغال العمومية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون ــ مرتبات العملاIوظفون ــ مرتبات العمل
اIـصــالح الالمــركــزيـة الــتـابــعــة لألشــغـال الــعـمــومــيـة - الــتــعـويــضـات
واIنح اخملتلفة.....................................................................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اIوظفون ــ اIعاشات واIنحاIوظفون ــ اIعاشات واIنح

اIـصــالح الالمـركــزيـة الـتـابــعـة لألشـغــال الـعـمــومـيـة - مــعـاش اخلـدمـة
واألضرار اجلسدية................................................................
مجموع القسم الثاني



23 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 12 30 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـ
2 مارس سنة  مارس سنة 2014 م م

90.190.000

90.190.000

471.650.000

471.650.000

477.582.000

477.582.000

2.800.000

2.800.000

700.000

700.000

3.500.000

3.500.000

385.700.000

385.700.000

اجلدول اIلحق ( تابع )اجلدول اIلحق ( تابع )

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

13 - 33

02 - 31

03 - 33

12 - 31

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اIـــصـــالح الـالمـــركـــزيـــة الـــتـــابـــعـــة لألشـــغـــال الـــعـــمـــومـــيـــة - الـــضـــمـــان
االجتماعي...........................................................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير األشغال العمومية.................مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير األشغال العمومية.................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة السكن والعمران واIدينةوزارة السكن والعمران واIدينة

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 - التعويضات واIنح اخملتلفة..............................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

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

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اIصالح الالمركزية للتعمير والهندسة اIعمارية والبناءاIصالح الالمركزية للتعمير والهندسة اIعمارية والبناء

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل
اIــصــالح الـالمــركــزيــة لــلـــتــعــمــيــر والـــهــنــدســة اIــعـــمــاريــة والــبــنــاء -
التعويضات واIنح اخملتلفة....................................................
مجموع القسم األوّل



30 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2412
2 مارس سنة  مارس سنة 2014 م م

اجلدول اIلحق ( تابع )اجلدول اIلحق ( تابع )

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

13 - 33

12 - 31

13 - 33

12 - 31

13 - 33

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اIــصــالح الـالمــركــزيــة لــلـــتــعــمــيــر والـــهــنــدســة اIــعـــمــاريــة والــبــنــاء -
الضمان االجتماعي..............................................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
اIصالح الالمركزية للتجهيزات العموميةاIصالح الالمركزية للتجهيزات العمومية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون ــ مرتبات العملاIوظفون ــ مرتبات العمل
اIـصالـح الالمـركـزية لـلـتـجـهـيـزات الـعـمـومـيـة - الـتـعـويـضات واIـنح
اخملتلفة...............................................................................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اIصالح الالمركزية للتجهيزات العمومية - الضمان االجتماعي....
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثالث

الفرع الفرع اجلزئي اخلامساجلزئي اخلامس
اIصالح الالمركزية للسكناIصالح الالمركزية للسكن

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون ــ مرتبات العملاIوظفون ــ مرتبات العمل
اIصالح الالمركزية للسكن - التعويضات واIنح اخملتلفة...............
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اIصالح الالمركزية للسكن - الضمان االجتماعي.........................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي اخلامس
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير السكن والعمران واIدينة......مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير السكن والعمران واIدينة......

96.425.000

96.425.000

482.125.000

482.125.000

477.400.000

477.400.000

119.350.000

119.350.000

596.750.000

596.750.000

96.000.000

96.000.000

24.000.000

24.000.000

120.000.000

120.000.000

1.202.375.000

1.202.375.000



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 12 30 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـ
2 مارس سنة  مارس سنة 2014 م م

6.000.000

6.000.000

1.500.000

1.500.000

2.550.000

2.550.000

10.050.000

10.050.000

46.000.000

46.000.000

11.500.000

11.500.000

57.500.000

57.500.000

67.550.000

67.550.000

اجلدول اIلحق ( تابع )اجلدول اIلحق ( تابع )

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

02 - 31

03 - 33

01 - 36

12 - 31

13 - 33

وزارة التهيئة العمرانية والبيئةوزارة التهيئة العمرانية والبيئة
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 - التعويضات واIنح اخملتلفة..............................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

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

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للمركز الوطني لتنمية اIوارد البيولوجية........................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اIصالح الالمركزية التابعة للبيئةاIصالح الالمركزية التابعة للبيئة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل
اIصالح الالمركزية للبيئة - التعويضات واIنح اخملتلفة...............
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اIصالح الالمركزية للبيئة - الضمان االجتماعي.........................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة....مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة....



30 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2612
2 مارس سنة  مارس سنة 2014 م م

283.751.000

283.751.000

70.938.000

70.938.000

354.689.000

354.689.000

8.621.957.000

2.928.908.000

11.550.865.000

2.155.489.000

732.227.000

2.887.716.000

14.438.581.000

14.438.581.000

14.793.270.000

14.793.270.000

اجلدول اIلحق ( تابع )اجلدول اIلحق ( تابع )

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

12 - 31

13 - 33

22 - 31

32 - 31

23 - 33

33 - 33

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي الفرع اجلزئي الثانيالثاني
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 - التعويضات واIنح اخملتلفة....
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

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

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل
اIـــصــــالح الالمـــركــزيـــة الــتـــابـــعــة لـــلــدولـــة - مــــؤســســـات الـــتــــعــــلـــيـم
األسـاسي - التعويضات واIنح اخملتلفة....................................
اIصـالح الالمركزية التـابعة للدولة - مـؤسسات الـتـعـلـيـم الثانوي
والتقني - التعويضات واIنح اخملتلفة.....................................
مجموع القسم األوّل

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اIـصالح الالمركزية الـتابعة للـدولة - مؤسسات الـتعليم األساسي -
الضمان االجتماعي...............................................................
اIـصالـح الالمـركـزية الـتـابـعـة لـلـدولـة - مـؤسـسـات الـتـعـلـيم الـثـانوي
والتقني - الضمان االجتماعي...............................................
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..................



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 12 30 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـ
2 مارس سنة  مارس سنة 2014 م م

6.700.000

807.000

7.507.000

1.675.000

1.675.000

1.784.000.000

250.000

250.000

7.946.100.000

350.125.000

121.800.000

10.202.525.000

10.211.707.000

5.600.000

77.180.000

7.300.000

7.300.000

18.600.000

اجلدول اIلحق ( تابع )اجلدول اIلحق ( تابع )

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

02 - 31

03 - 31

03 - 33

02 - 36

03 - 36

04 - 36

05 - 36

06 - 36

07 - 36

02 - 44

03 - 44

04 - 44

05 - 44

06 - 44

وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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 - التعويضات واIنح اخملتلفة..............................
اإلدارة اIــركــزيــة - اIـســتــخــدمــون اIــتــعــاقـدونr الــرواتبr مــنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

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

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للديوان الوطني للخدمات اجلامعية...................................
إعانة للوكالة اIوضوعاتية للبحث في علوم الصحة.....................
إعانة للوكالة اIوضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا..........
إعانات للجامعات...................................................................
إعانات للمراكز اجلامعية..........................................................
إعانات للمدارس الكبرى..........................................................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

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

مركز البحث في االقتصاد التطبيقي من أجل التنمية.................
مركز البحث العلمي والتقني حول اIناطق اجلرداء.....................
مركز البحث العلمي والتقني في تطوير اللغة العربية...............
مــركـز الـبــحث الـعــلـمي والـتــقـني في األنــتـروبــولـوجـيــا االجـتـمــاعـيـة
والثقافية............................................................................
مركز البحث العلمي والتقني في التحليل الفيزيائي والكيميائي....
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7.000.000

22.500.000

9.900.000

22.000.000

163.700.000

25.600.000

366.680.000

366.680.000

10.566.727.000

10.578.387.000

50.000

500

50.500

62.500

62.500

113.000

113.000

113.000

10.578.500.000

اجلدول اIلحق ( تابع )اجلدول اIلحق ( تابع )

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

09 - 44

10 - 44

11 - 44

12 - 44

13 - 44

14 - 44

02 - 31

03 - 31

03 - 33

مركز البحث في البيوتكنولوجيا.............................................
مركز تنمية التكنولوجيات اIتقدمة.........................................
مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية..................
مركز البحث في اإلعالم العلمي والتقني....................................
مركز تطوير الطاقات اIتجددة.................................................
مركز البحث العلمي والتقني لإلحلام واIراقبة...........................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول

الفرع الثانيالفرع الثاني
اIديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجياIديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي

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

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل

اIـــديـــريـــة الـــعـــامــة لـــلـــبـــحـث الـــعــلـــمـي والـــتـــطـــويــر الـــتـــكـــنـــولـــوجي -
التعويضات واIنح اخملتلفة...................................................

اIـــديـــريـــة الـــعـــامــة لـــلـــبـــحـث الـــعــلـــمـي والـــتـــطـــويــر الـــتـــكـــنـــولـــوجي -
اIــــســـتــــخـــدمــــون اIـــتــــعـــاقــــدونr الـــرواتـبr مـــنح ذات طــــابع عــــائـــلي
واشتراكات الضمان االجتماعي.............................................
مجموع القسم األوّل

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اIـديريـة العـامة لـلبحـث العلـمي والتـطويـر التـكنـولوجي - الـضمان
االجتماعي...........................................................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع الثاني
مــجــمــوع االعــتـــمــادات اخملــصــصــة لــوزيــر الــتــعــلــيـم الــعــالي والــبــحثمــجــمــوع االعــتـــمــادات اخملــصــصــة لــوزيــر الــتــعــلــيـم الــعــالي والــبــحث
العلمي...............................................................................العلمي...............................................................................
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3.000.000

3.000.000

750.000

750.000

17.400.000

5.800.000

500.000

15.700.000

800.000

124.300.000

37.600.000

46.300.000

195.900.000

1.400.000

7.500.000

1.000.000

14.100.000

103.500.000

10.300.000

11.200.000

12.000.000

اجلدول اIلحق ( تابع )اجلدول اIلحق ( تابع )

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

02 - 31

03 - 33

01 - 36

02 - 36

03 - 36

05 - 36

06 - 36

08 - 36

09 - 36

10 - 36

11 - 36

12 - 36

14 - 36

15 - 36

17 - 36

19 - 36

20 - 36

21 - 36

22 - 36

وزارة الثقافةوزارة الثقافة

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 - التعويضات واIنح اخملتلفة..............................
مجموع القسم األوّل

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

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

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعـــانـــات لـــلـــمـــعــهـــد الـــوطـــنـي الـــعــالـي واIـــعـــاهـــد اجلـــهــويـــة لـــلـــتـــكـــوين
اIوسيقي............................................................................
إعانة للمكتبة الوطنية للجزائر................................................
إعانة للمعهد العالي Iهن فنون العرض والسمعي البصري............
إعانات للمدرسة العليا واIدارس اجلهوية للفنون اجلميلة.............
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 السينيماتوغرافية......................................
إعانة لديوان حماية وادي ميزاب وترقيته.................................
إعانة Iركز الثقافة والفنون لقصر الرياس.................................
إعانة للمركز الوطني للمخطوطات...........................................
إعانة Iكتبة اIطالعة العمومية..................................................
إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تيديكلت.
إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لألطلس الصحراوي.......
إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف.......................
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اجلدول اIلحق ( تابع )اجلدول اIلحق ( تابع )

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

23 - 36

24 - 36

25 - 36

26 - 36

27 - 36

28 - 36

29 - 36

12 - 31

13 - 31

13 - 33

إعانة للمركز الوطني للكتاب.......................................................
إعانة للمدرسة الوطنية حلفظ ولترميم األمالك الثقافية...................
إعانة للوكالة الوطنية للقطاعات احملفوظة......................................
إعـانـة Iـركز الـتـفـسيـر ذي الـطـابع اIتـحـفي لـلـباس اجلـزائـري الـتقـلـيدي
واIمارسات الشعبية في إطار إحياء األعياد واIناسبات اإلسالمية.
إعانة لقصر الثقافة (إمامة)..........................................................
.....................Xبني بالطIإعانة للمركز اجلزائري للتراث الثقافي ا
إعانة لقصر الثقافة (سكيكدة).......................................................

مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
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 - التعويضات واIنح اخملتلفة........
rــتــعــاقــدونIـــســتــخــدمـــون اIــصـــالح الالمــركـــزيــة الــتــابــعـــة لــلــدولــة - اIا
الرواتبr منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.....

مجموع القسم األوّل

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي..................

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

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزيرة الثقافة....مجموع االعتمادات اخملصصة لوزيرة الثقافة................................................................

500.000

300.000

900.000

600.000

900.000

10.700.000

900.000

620.100.000

623.850.000

623.850.000

162.630.000

11.130.000

173.760.000

40.658.000

40.658.000

214.418.000

214.418.000

838.268.000

838.268.000
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اجلدول اIلحق ( تابع )اجلدول اIلحق ( تابع )

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

02 - 36

03 - 36

05 - 36

07 - 36

12 - 31

13 - 33

XهنيIوزارة التكوين والتعليم اXهنيIوزارة التكوين والتعليم ا

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

......................................XهنيIعاهدة التكوين والتعليم اI إعانات

.........................................Xهني والتمهIراكز التكوين اI إعانات

إعانات للمعاهد الوطنية اIتخصصة في التكوين اIهني..................
إعانات Iعاهد التعليم اIهني.........................................................

مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
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 ــ مرتبات العملاIوظفون ــ مرتبات العمل

اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واIنح اخملتلفة.........

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون ــ التكاليف االجتماعيةاIوظفون ــ التكاليف االجتماعية

اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي...................

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

..........XهنيIتعليم ا..........XهنيIمجموع االعتمادات اخملمجموع االعتمادات اخملـصصة لوزير التكوين والصصة لوزير التكوين والـتعليم ا

12.646.000

482.025.000

172.098.000

2.500.000

669.269.000

669.269.000

669.269.000

59.119.000

59.119.000

14.780.000

14.780.000

73.899.000

73.899.000

743.168.000

743.168.000
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283.000

283.000

71.000

71.000

431.669.000

431.669.000

432.023.000

432.023.000

63.550.000

63.550.000

15.894.000

15.894.000

79.444.000

79.444.000

511.467.000

511.467.000

اجلدول اIلحق ( تابع )اجلدول اIلحق ( تابع )

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

02 - 31

03 - 33

05 - 36

12 - 31

13 - 33

وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اIرأةوزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اIرأة
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 - التعويضات واIنح اخملتلفة.................................

مجموع القسم األوّل
القسم الثالثالقسم الثالث

اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية
اإلدارة اIركزية - الضمان االجتماعي.............................................
مجموع القسم الثالث

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانات للمؤسسات اIتخصصة......................................................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
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 ــ مرتبات العملاIوظفون ــ مرتبات العمل
اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واIنح اخملتلفة.........
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون ــ التكاليف االجتماعيةاIوظفون ــ التكاليف االجتماعية

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

مــــجــــمــــوع االعوع االعــــــتــــمــــادات اخملادات اخملــــصــــصــــــة لة لــــوزيوزيــــرة الرة الــــتــــضــــــامن الامن الــــوطوطــــني واألسني واألســــرةرة
وقضايا اIرأة............................................................................وقضايا اIرأة............................................................................



33 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 12 30 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـ
2 مارس سنة  مارس سنة 2014 م م

43.090.000

43.090.000

10.773.000

10.773.000

53.863.000

53.863.000

7.930.000

7.930.000

1.982.000

1.982.000

9.912.000

9.912.000

63.775.000

63.775.000

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

12 - 31

13 - 33

22 - 31

23 - 33

وزارة التجارةوزارة التجارة
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اIديريات الوالئية للتجارةاIديريات الوالئية للتجارة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل
اIديريات الوالئية للتجارة - التعويضات واIنح اخملتلفة..................
مجموع القسم األوّل

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

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

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
اIديريات اجلهوية للتجارةاIديريات اجلهوية للتجارة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون ــ مرتبات العملاIوظفون ــ مرتبات العمل
اIديريات اجلهوية للتجارة - التعويضات واIنح اخملتلفة..................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون ــ التكاليف االجتماعيةاIوظفون ــ التكاليف االجتماعية

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

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التجارة...................................مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التجارة...................................

اجلدول اIلحق ( تابع )اجلدول اIلحق ( تابع )



30 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3412
2 مارس سنة  مارس سنة 2014 م م

17.598.000

17.598.000

4.400.000

4.400.000

21.998.000

21.998.000

21.998.000

50.592.000

50.592.000

12.648.000

12.648.000

63.240.000

63.240.000

63.240.000

85.238.000

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

22 - 31

23 - 33

12 - 31

13 - 33

وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
الفرع األولالفرع األول

اإلدارة اIركزيةاإلدارة اIركزية
الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني

اIصالح الالمركزية للتشغيلاIصالح الالمركزية للتشغيل
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل
اIصالح الالمركزية للتشغيل - التعويضات واIنح اخملتلفة................
مجموع القسم األوّل

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

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

الفرع الثانيالفرع الثاني
اIفتشية العامة للعملاIفتشية العامة للعمل
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
اIصـالح الالمـركـزيـة التـابـعـة للـمـفـتشـيـة الـعـامة لـلـعـمل - التـعـويـضات
واIنح اخملتلفة..........................................................................
مجموع القسم األوّل

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اIــصـالـح الالمــركـزيــة الــتــابـعــة لــلــمـفــتــشــيـة الــعــامــة لــلـعــمل - الــضــمـان
االجتماعي...............................................................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع الثاني
مــــجــــمــــوع االعوع االعــــتــــمــــادات اخملادات اخملــــصــــصــــة لة لــــوزيوزيــــر الر الــــعــــمل والمل والــــتــــشــــغــــيل واليل والــــضــــمــــانان
االجتماعي................................................................................االجتماعي................................................................................

اجلدول اIلحق ( تابع )اجلدول اIلحق ( تابع )



35 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 12 30 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـ
2 مارس سنة  مارس سنة 2014 م م

5.729.402.000

5.729.402.000

5.729.402.000

5.729.402.000

56.406.000

56.406.000

14.101.000

14.101.000

70.507.000

70.507.000

5.799.909.000

5.799.909.000

اجلدول اIلحق ( تابع )اجلدول اIلحق ( تابع )

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 46

12 - 31

13 - 33

وزارة الصحة والسكان وإصالح اIستشفياتوزارة الصحة والسكان وإصالح اIستشفيات
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الرابعالعنوان الرابع

التدخالت العموميةالتدخالت العمومية
القسم السادسالقسم السادس

النشاط االجتماعي ــ اIساعدة والتضامنالنشاط االجتماعي ــ اIساعدة والتضامن
مـــســـاهــــمـــة الـــدولــــة في نـــفــــقـــات تـــســـيــــيـــر اIـــؤســــســـات الـــعــــمـــومـــيـــة
االســــتـــشــــفــــائـــيــــة واIـــؤســــســــات الـــعــــمــــومـــيــــة لـــلــــصــــحـــة اجلــــواريـــة
واIــؤسـســات االسـتــشـفــائـيــة اIـتــخـصــصـة واIــراكـز االســتـشــفـائــيـة
اجلامعية.............................................................................
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
اIــــصـــالـح الالمـــركــــزيــــة الـــتــــابـــعــــة لــــلـــدولــــة - الـــتــــعـــويــــضــــات واIـــنح
اخملتلفة........................................................................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

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

مــجــمــوع االعــتــمــادات اخملــصـصــة لــوزيــر الــصــحــة والــسـكــان وإصالحمــجــمــوع االعــتــمــادات اخملــصـصــة لــوزيــر الــصــحــة والــسـكــان وإصالح
اIستشفيات........................................................................اIستشفيات........................................................................

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )



30 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3612
2 مارس سنة  مارس سنة 2014 م م

اجلدول اIلحق ( تابع )اجلدول اIلحق ( تابع )

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

 

02 - 31

03 - 33

21 - 36

41 - 36

12 - 31

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

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح

القسم األولالقسم األول
اIوظفون ــ مرتبات العملاIوظفون ــ مرتبات العمل

اإلدارة اIركزية - التعويضات واIنح اخملتلفة..............................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اIركزية - الضمان االجتماعي ......................................

مجموع القسم الثالث

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانات لدواوين مؤسسات الشباب للوالية.................................

إعانات لدواوين اIركبات اIتعددة الرياضات في الواليات............

مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
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 - التعويضات واIنح اخملتلفة....
مجموع القسم األوّل

818.000

818.000

204.000

204.000

81.921.000

32.221.000

114.142.000

115.164.000

115.164.000

191.274.000

191.274.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )



37 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 12 30 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـ
2 مارس سنة  مارس سنة 2014 م م

اجلدول اIلحق ( تابع )اجلدول اIلحق ( تابع )

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

13 - 33

02 - 31

03 - 33

02 - 36

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي .............

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

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشباب والرياضة.................مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشباب والرياضة.................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
الفرع األول الفرع األول 
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح

القسم األولالقسم األول
اIوظفون ــ مرتبات العملاIوظفون ــ مرتبات العمل

اإلدارة اIركزية - التعويضات واIنح اخملتلفة..............................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اIركزية - الضمان االجتماعي.........................................

مجموع القسم الثالث

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

اإلدارة اIــركـزيــة - إعـانــة لـلــمـعــهـد الــوطـني لــلـبــريـد وتــكـنــولـوجــيـات
اإلعالم واالتـصـال بـاجلـزائـر......................................................

مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

47.818.000

47.818.000

239.092.000

239.092.000

354.256.000

354.256.000

3.078.000

3.078.000

769.000

769.000

2.398.000

2.398.000

6.245.000

6.245.000



30 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3812
2 مارس سنة  مارس سنة 2014 م م

اجلدول اIلحق ( تابع )اجلدول اIلحق ( تابع )

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

12 - 31

13 - 33

02 - 31

03 - 33

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 - التعويضات واIنح اخملتلفة....

مجموع القسم األوّل

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي .............

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

مجـموع االعـتمـادات اخملصـصة لـوزير الـبريـد وتكـنولوجـيات اإلعالممجـموع االعـتمـادات اخملصـصة لـوزير الـبريـد وتكـنولوجـيات اإلعالم
واالتصال............................................................................واالتصال............................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة السياحة والصناعة التقليديةوزارة السياحة والصناعة التقليدية

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح

القسم األولالقسم األول
اIوظفون ــ مرتبات العملاIوظفون ــ مرتبات العمل

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

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون ــ التكاليف االجتماعيةاIوظفون ــ التكاليف االجتماعية

اإلدارة اIركزية ــ الضمان االجتماعي..........................................

مجموع القسم الثالث

32.152.000

32.152.000

8.038.000

8.038.000

40.190.000

40.190.000

46.435.000

46.435.000

1.624.000

1.624.000

406.000

406.000



39 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 12 30 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـ
2 مارس سنة  مارس سنة 2014 م م

اجلدول اIلحق ( تابع )اجلدول اIلحق ( تابع )

العناويــنالعناويــنرقم األبوابرقم األبواب

02 - 36

03 - 36

04 - 36

12 - 31

13 - 33

02 - 31

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

اإلدارة اIركزية - إعانة للمدرسة الوطنية العليا للسياحة....................
اإلدارة اIركزية - إعانة  للمعهد الوطني للفندقة والسياحة بتيزي وزو..
اإلدارة اIركزية - إعانة للمعهد الوطني للفندقة والسياحة ببوسعادة.....
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
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 - التعويضات واIنح اخملتلفة............
مجموع القسم األوّل

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي .....................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية.........مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية.........

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الصيد البحري واIوارد الصيديةوزارة الصيد البحري واIوارد الصيدية

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

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

اIوظفون ــ مرتبات العملاIوظفون ــ مرتبات العمل
اإلدارة اIركزية - التعويضات واIنح اخملتلفة.......................................
مجموع القسم األول

498.000

2.518.000

1.845.000

4.861.000

6.891.000

6.891.000

82.916.000

82.916.000

20.729.000

20.729.000

103.645.000

103.645.000

110.536.000

110.536.000

2.129.000

2.129.000

االعتمادات اخملصصة االعتمادات اخملصصة ( دج )( دج )



30 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4012
2 مارس سنة  مارس سنة 2014 م م

اجلدول اIلحق ( تابع )اجلدول اIلحق ( تابع )

العناويــنالعناويــنرقم األبوابرقم األبواب

03 - 33

05 - 36

06 - 36

08 - 36

03 - 44

12 - 31

13 - 33

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون ــ التكاليف االجتماعيةاIوظفون ــ التكاليف االجتماعية

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

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانات Iدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية اIائيات..........
إعانة للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية اIائيات...............
إعانة للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية اIائيات بالقل..........
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

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

مــسـاهــمــة في اIــركــز الــوطــني لــلــبــحث والــتــنـمــيــة في الــصــيــد الــبــحـري
وتربية اIائيات..........................................................................
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 التابعة للدولة - التعويضات واIنح اخملتلفة...........
مجموع القسم األوّل

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي ....................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الصيد البحري واIوارد الصيدية..مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الصيد البحري واIوارد الصيدية..

710.000

710.000

1.112.000

1.264.000

120.000

2.496.000

5.335.000

15.658.000

15.658.000

15.658.000

20.993.000

11.404.000

11.404.000

3.806.000

3.806.000

15.210.000

15.210.000

36.203.000

36.203.000

االعتمادات اخملصصة  ( دج )االعتمادات اخملصصة  ( دج )



41 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 12 30 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـ
2 مارس سنة  مارس سنة 2014 م م

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى :  يحدث في جدول مـيزانيات تـسيير
rووزارة الـــــشـــــؤون اخلـــــارجـــــيــــة rمـــــصـــــالح الـــــوزيـــــر األول
ووزارة الـــعــــدل ووزارة االتـــصـــالr األبــــواب اIـــبـــيــــنـــة في

اجلدول اIلحق بهذا اIرسوم.

اIـــاداIـــادّة ة 2 :  :  يــــلــغى من مــيـــزانــيــة ســنــة 2014 اعــتــمــاد
قــدره مـلـيـار وخـمــسـمـائـة وسـتــة عـشـر مـلـيــونـا وسـتـمـائـة
ألف ديـــــنــــار (1.516.600.000 دج) مـــــقــــيـــــد فـي مـــــيـــــزانـــــيــــة
الـــتــكـــالــيـف اIــشـــتــركـــة وفي الـــبــاب رقم 37-03 "نـــفـــقــات

تنظيم االنتخابات".

اIــــــاداIــــــادّة ة 3 :  :  يـــــــخـــــــصـص Iــــــيــــــزانــــــيــــــــة ســـــــنـــــــة 2014
اعـتــمـــاد قـــــدره مـلـيـار وخمـسـمـائة وسـتـة عـشر مـلـيـونا
وسـتــمــائـة ألف ديــنـار (1.516.600.000 دج)  يـــقـــيّــــد فــي
مـيـزانـيـات تـسـيـيـر الوزارات وفــي األبـواب اIـبـيـنة في

اجلدول اIلحق بهذا اIرسوم.

4 : : يــــــنــــــشــــــر هـــــــــذا اIــــــرســــــــوم في اجلــــــريــــــدة اIـاIـــــــــــادادّة ة 
الرّسميّـة للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .
حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 26 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435

اIوافق 26 فبراير سنة 2014.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مــرسـوم رئــاسي رقممــرسـوم رئــاسي رقم  14-89 مـؤر مـؤرّخ في خ في 26 ربــيع الــثـاني ربــيع الــثـاني
عـام عـام 1435  اIـوافـق اIـوافـق 26 فــبـرايــر ســنـة  فــبـرايــر ســنـة r2014 يــتــضـمنr يــتــضـمن
إحداث أبواب و حتويل اعتماد في ميزانية الدولة.إحداث أبواب و حتويل اعتماد في ميزانية الدولة.

ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة

rاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 8-77
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اIــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلق

r تمّمIعدّل واIا rاليةIا Xبقوان

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واIتضمن

r2014 الية لسنةIقانون ا

- و�قـتـضى اIـرســوم الـرئاسـي اIؤرخ فـي 6 ربـيع
الثاني عام 1435 اIوافـق 6  فبراير سنة 2014 واIتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Iـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اIـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اIـالـيـة

r2014 لسنة

13 -  37

الوزير األولالوزير األول
الفرع األولالفرع األول
الوزير األولالوزير األول

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم السابعالقسم السابع
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" اIـادّة 3 : - ي - طلب تـسجـيل العـالمة لـلمـنتـجات
اIصنعة ".

اIاداIادّة ة 3 : : تتـمم أحكام اIادة 5 من اIرسـوم التنـفيذي
رقـــم 2000-74 اIـــــــؤرخ فـي 27 ذي احلـــــــجـــــــــة عــــــــام 1420
rفي آخرها rذكور أعالهIـوافــق 2 أبـريــل سنة 2000 واIا

كما يأتي :

rصنعIـنتـوج اIـادّة 5 : - مـستـوى االندماج في اIا "
مقدرا بالقيمة ".

اIــــــاداIــــــادّة ة 4 : : تـــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اIــــــادة 10 من اIـــــــرســــــوم
التنفيذي رقـــم 2000-74 اIـؤرخ فـي 27 ذي احلـجــة عــام
rـــــذكـــــور أعـالهIـــــوافــق 2 أبـــــريــل ســــنــــة 2000 واI1420 ا

كما يأتي :

" اIـــــادّة 10 :    -  �ـــــكن أن يــــكـــــون مــــقـــــرر الــــتـــــقــــديــــر
الــتــقــنيr في حــالـــة حــدوث مــنــازعــةr مــوضــوع طــعن أمــام
جلـنـة الـطـعن اIـؤسـسـة لـهـذا الـغـرض لـدى الـوزارة اIـكـلـفة

بالصناعة واIتكونة من ¢ثلي :
rكلفة بالصناعةIالوزارة ا -
rكلفة بالتجارةIالوزارة ا -
rاليةIكلفة باIالوزارة ا -

rديرية العامة للجماركIا -
rالغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة -

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

اIـاداIـادّة ة 5 : : تـســتــبــدل عـبــارة "وزيــر الــصـنــاعــة وإعـادة
الهـيـكـلـــة" فــي مـجمـوع أحـكــام اIـرسوم الـتـنـفـيذي رقـــم
2000-74 اIــؤرخ فـي 27 ذي احلـــجــــة عـــام 1420 اIــوافــق

2 أبــــريــل ســـنــة 2000 واIـــذكــور أعـالهr بـــعــبـــارة "الـــوزيــر
اIكلف بالصناعة".

اIـاداIـادّة ة 6 : : تـسـتـبــدل عـبـارة "وزارة الـصــنـاعـة وإعـادة
الـهــيـكـلـــة" فـي مـجــمـوع أحـكــام اIـرسـوم الــتـنــفـيـذي رقـــم
2000-74 اIــؤرخ فـي 27 ذي احلـــجــــة عـــام 1420 اIــوافــق

2 أبـــريــل ســنــة 2000 واIـــذكــور أعالهr بـــعــبـــارة "الــوزارة
اIكلفة بالصناعة".

اIاداIادّة ة 7 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 24 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435
اIوافق 24 فبراير سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

مــرمــرسـوم تـنــفـيـذي رقم سـوم تـنــفـيـذي رقم 14-88 مـؤر مـؤرّخ في خ في 24 ربــيع الـثـاني ربــيع الـثـاني
يـــعــــدل  rيـــعــــدل r2014 ــــوافق 24 فــــبــــرايـــر ســــنـــة  فــــبــــرايـــر ســــنـــةIــــوافق اIعــــام عــــام 1435  ا
ويــتــمم اIـرســوم الــتـنــفــيـذي رقـــم ويــتــمم اIـرســوم الــتـنــفــيـذي رقـــم 2000-74 اIــؤرخ اIــؤرخ
فـي فـي 27  ذي احلـــجــــة عــــام  ذي احلـــجــــة عــــام 1420 اIـــوافــق  اIـــوافــق 2 أبـــريــل أبـــريــل
ســـنـــة ســـنـــة 2000 الـــذي يــــحـــدد شـــروط تــــعـــريف أنــــشـــطـــة الـــذي يــــحـــدد شـــروط تــــعـــريف أنــــشـــطـــة
اإلنـــتـــاج انــطـالقـــا من �ــــاذج الـــتــجـــمــيــع  اIــوجــــهـــةاإلنـــتـــاج انــطـالقـــا من �ــــاذج الـــتــجـــمــيــع  اIــوجــــهـــة
للصـنـاعـات الـتركيبيـة و�ــاذج الـتجميـع اIسمـاةللصـنـاعـات الـتركيبيـة و�ــاذج الـتجميـع اIسمـاة

.(.(C.K.D) "كومبليتلي  نوكد داون" ) "كومبليتلي  نوكد داون" 
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بــنـــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــتـــنـــمــيـــة الـــصــنـــاعـــيــة

rوترقية االستثمار
- وبـناء على الـدستـورr ال سيّمـا اIادتان 85-3 و125

r(الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 79-07 اIــــؤرخ في 26
شعـبان عام 1399 اIوافق 21 يولـيو سنة 1979 واIـتضمن

rتممIعدل واIا rقانون اجلمارك
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-11 اIــــؤرخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اIـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واIـتضمن قـانون اIـالية لـسنة r2000 ال سيـما اIادتان 51

rو 58 منه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اIـؤرخ في 5  ذي الـقــعــدة عـام 1434 اIـوافق 11 ســبـتــمــبـر

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 وا
- و�ـــقـــتـــضى اIـــرســـوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقـــم 74-2000
اIــؤرخ فـي 27 ذي احلــجــة عــام 1420 اIــوافــق 2 أبــريــل
ســنــة 2000 الـذي يــحــدد شــروط تــعــريف أنــشــطــة اإلنــتـاج
انـــطالقـــا من �ـــاذج الــتـــجــمـــيـع  اIـــوجـــهــــة لــلـــصـــنــــاعـــات
الـتــركــيــبـيـــة و�ــــاذج الـتــجــمــيـع اIــسـمـــاة "كــومـبــلــيــتـلي

r(C.K.D) "نوكد داون
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى :ة األولى : يــــعـــدل ويــــتــــمم هــــذا اIــــرســـوم بــــعض
أحـكـام اIـرسـوم الـتـنـفيـذي رقـــم 2000-74 اIــؤرخ فـي 27
ذي احلـــــجــــــة عــــــام 1420 اIـــــوافــق 2 أبـــــريــل ســــنــــة 2000

واIذكور أعاله.

اIاداIادّة ة 2 : : تتـمم أحكام اIادة 3 من اIرسـوم التنـفيذي
رقـــم 2000-74 اIـــــــؤرخ فـي 27 ذي احلـــــــجـــــــــة عــــــــام 1420
rفي آخرها rذكور أعالهIـوافــق 2 أبـريــل سنة 2000 واIا

كما يأتي :



45 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 12 30 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـ
2 مارس سنة  مارس سنة 2014 م م

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1435
اIوافق اIوافق 13 فبـراير سنة  فبـراير سنة r2014 يتضـمr يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام

مدير دراسات �صالح الوزير األول.مدير دراسات �صالح الوزير األول.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 ربـيع الـثاني
عــام 1435 اIــوافق 13 فـــبـــرايـــر ســـنــــة 2014 تـــنـــهى مـــهــــام
السّيد سعيـد سنوسيr بصفته مـديرا للدراسات �صالح

الوزير األولr إلحالته على التّقاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1435
اIوافق اIوافق 13 فبـراير سنة  فبـراير سنة r2014 يتضـمr يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام
مـــــديــــر اإلدارة والـــــوســــائـل بــــوزارة االســـــتــــشــــرافمـــــديــــر اإلدارة والـــــوســــائـل بــــوزارة االســـــتــــشــــراف

واإلحصائيات - سابقا.واإلحصائيات - سابقا.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 ربـيع الـثاني
عــام 1435 اIــوافق 13 فـــبـــرايـــر ســـنــــة 2014 تـــنـــهى مـــهــــام
السّيد عبد اجمليد طبشr بصفته مديرا لإلدارة والوسائل
بــوزارة االسـتــشــراف واإلحـصــائــيـات - ســابـقــاr لــتـكــلــيـفه

بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1435
اIوافق اIوافق 13 فبـراير سنة  فبـراير سنة r2014 يتضـمr يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام

بوزارة الشؤون اخلارجيبوزارة الشؤون اخلارجيّة.ة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 ربـيع الـثاني
عــام 1435 اIــوافق 13 فـــبـــرايـــر ســـنــــة 2014 تـــنـــهى مـــهــــام
الـــسّــــيـــدة والــــسّـــادة اآلتــــيــــة أســـمــــاؤهم بــــوزارة الـــشـــؤون

اخلـارجـيّة :
- مــحي الـــدين جــفــالr بــصــفــته مــكــلّــفــا بــالــدّراســات
والـــتــــلــــخــــيص بــــديـــوان الــــــوزيـــــر اIــــنـــتــــدب لــــدى وزيــــر
الـــــشـــــؤون اخلــــارجـــــيــــةr اIـــــكــــلّـف بــــالـــــشــــؤون اIـــــغــــاربـــــيــــة
واإلفــريــقــيــةr ابـتــداء من 19 غــشت ســنـة r2013 لــتــكـلــيــفـه

بوظيفـة أخـرى.
- مــحـــمــد طـــوبــالr بـــصــفـــته نــائـب مــديـــر إلفــريـــقــيــا
الـغــربـيـة والـوسـطى بـاIـديـريـة الـعـامــة إلفـريـقـيـاr ابـتـداء

r2013 من 31 غشت سنـة

- حـــدة فـــويــعـــلr بــصـــفـــتــهـــا نـــائــبــــة مـــديـــر لـــبـــلــدان
أوروبــا الـشـمـالــيـة بـاIـديـــريــة الـعــامــة ألوروبــاr ابـتـــداء

r2013 من 31 غشت سنـة
- خــــالـــد زهـــرات بـــوحـــلــــوانr بـــصـــفـــتـه نـــائب مـــديـــر
rــديـــريـــة الــعـــامـــة ألوروبــاIلــبـــلــدان أوروبــا الـــغــربــيــــة بــا

r2013 ابتـداء من 31 غشت سنـة
- مـحـمـد عـادل صــامتr بـصـفـته نـائب مـديـر لـبـلـدان
rــديــريــة الــعــامــة ألوروبـاIأوروبــا الــوســطى والــبــلــقــان بــا

r2013 ابتداء من 31 غشت سنـة
- علي سعيديr بـصفته نائب مدير آلسـيا الشمالية
بــاIــديــريــة الـعــامــة آلســيــا  وأوقـيــانــوســيــاr ابــتـداء من 31

r2013 غشت سنـة
- رابح لــــومـــاشـيr بـــصــــفــــته نــــائب مــــديــــر لـــلــــشـــرق
األقـصى وأوقـيـانـوسـيـا واحملـيط الـهـادي بـاIـديـريـة الـعـامـة

r2013 ابتداء من 31 غشت سنـة rآلسيا وأوقيانوسيا
- مــحـمــد سـفــيـان بـراحr بــصـفــته نـائـب مـديــر لـنـزع
الــسالح بــاIــديـــريــة الــعــامــة لــلــشــؤون الــســيــاســيــة واألمن

r2013 ابتداء من 31 غشت سنـة rXالدولي
- ســعـــيــد خــلــيــفـيr بــصــفــته نـــائب مــديــر لــلـــتــنــمــيــة
االجتـماعـية بـاIديـرية الـعامـة للـشؤون الـسياسـية واألمن

r2013 ابتداء من 31 غشت سنـة rXالدولي
- عــــمــــر قــــطـــارنـيr بــــصـــفــــتـه نـــائـب مــــديـــر Iــــنــــاطق
الــتــبـادل احلــر بــاIــديــريــة الــعــامــة لــلــعالقــات االقــتــصــاديـة

r2013 ابتداء من 31 غشت سنـة rXوالتعاون الدولي
- كـــمــــال يـــوســـفـيr بـــصـــفــــته نـــائـب مـــديـــر Iــــتـــابـــعـــة
الـــبــرامج ودعم اIــؤســســات بــاIـــديــريــة الــعــامــة لــلــعالقــات
االقـــتــصــــاديـــــة والـــتـــعــــــاون الــــدولـــيــrX ابـــتـــــداء مـن 31

r2013 غشت سنـة
- هــشـام كـيـمـوشr بــصـفـتـه نـائب مــديـــر لـلـتـعـــاون
في مـجال التـنمـية اIسـتدامـة باIديـرية العـامة لـلعالقات
االقـــتــصــــاديـــــة والـــتـــعـــــاون الـــــدولـــيــrX ابـــتـــــداء مـن 31

r2013 غشت سنة
- عـبد الـقادر مـوساويr بـصفـته نائب مـدير لـلحـالة
اIدنـيـة والـقـنـصلـيـة بـاIـديـرية الـعـامـة لـلـجالـيـة الـوطـنـية

r2013 ابتداء من 31 غشت سنـة rفي اخلارج

مراسيم فرديمراسيم فرديّـةـة
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- عـبـد الـغــني شـريـافr بــصـفـته مــكـلّـفــا بـالـدّراسـات
والــتــلــخــيص بــديـــوان كــاتب الــدولــة لــدى وزيــر الــشــؤون
rــكـلّف بــاجلــالـيــة الـوطــنـيــة بـاخلــارج - سـابــقـاIاخلـارجــيـة ا
r2013 ابتداء من 11 سبتمبر سنـة rبسبب إلغاء الهيكل

- عــبــد اجملـيــد نــعــمـونr بــصــفـتـه مـكــلّــفـا بــالــدّراسـات
والــتــلــخــيص بــديـــوان كــاتب الــدولــة لــدى وزيــر الــشــؤون
rـكـلّف بــاجلـالـيــة الـوطـنــيـة بـاخلــارج - سـابـقـاIا rاخلـارجـيــة
r2013 ابتداء من 11 سبتمبر سنـة rبسبب إلغاء الهيكل

- أحــــــمـــــد جـاللr بــــــصـــــفــــــته مــــــكــــــلّـــــفــــــا بـــــالــــــدّراســـــات
والــتــلــخــيص بــديـــوان كــاتب الــدولــة لــدى وزيــر الــشــؤون
rـكـلّف بــاجلـالـيــة الـوطـنــيـة بـاخلــارج - سـابـقـاIا rاخلـارجـيــة
r2013 ابتداء من 11 سبتمبر سنـة rبسبب إلغاء الهيكل

- رابح الـــــعــــربـيr بــــصـــــفــــتـه مــــكـــــلّــــفـــــا بــــالـــــدّراســــات
والــتــلــخــيص بــديـــوان كــاتب الــدولــة لــدى وزيــر الــشــؤون
rـكـلّف بــاجلـالـيــة الـوطـنــيـة بـاخلــارج - سـابـقـاIا rاخلـارجـيــة
بسبب إلغاء الهيكلr ابتداء من 11 سبتمبر سنـة 2013.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1435
اIوافق اIوافق 13 فبـراير سنة  فبـراير سنة r2014 يتضـمr يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام

رئيس ديوان وزير العدلr حافظ األختام.رئيس ديوان وزير العدلr حافظ األختام.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 ربـيع الـثاني
عــام 1435 اIــوافق 13 فـــبـــرايـــر ســـنــــة 2014 تـــنـــهى مـــهــــام
الـسّــيـد ســمــيـر بــورحــيلr بـصــفــته رئـيــســا لـديــوان وزيـر

العدلr حافظ األختام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1435
اIوافق اIوافق 13 فبـراير سنة  فبـراير سنة r2014 يتضـمr يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام

قضــاة.قضــاة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 ربـيع الـثاني
عــام 1435 اIــوافق 13 فـــبـــرايـــر ســـنــــة 2014 تـــنـــهى مـــهــــام
rالــسّـــيــدة والــسّــيـــدين اآلتــيــة أســمـــاؤهم بــصــفـــتــهم قــضــاة

بسبب الوفـاة :
r2013 ابتداء من 21 مايو سنة rفريدة خوجة -

- محـمد بـوعشريـةr في محـكمـة أدرارr ابتداء من 6
r2013 غشت سنـة

- عــبـــد احلــمــــيــد بــوجـــــابيr ابــتــــداء مـن 8 يـــولــيـــو
سنـة 2013.

- عــــبـــــد الــــنـــــاصــــر عـــــمــــارةr بــــصـــــفــــتـه نــــائـب مــــديــــر
لـلمعاهـدات اIتعددة األطـراف والقانون الدولـي باIديرية
الـعــامـة لـلــشـؤون الــقـانــونـيــة والـقــنـصــلـيـةr ابــتـداء من 31

r2013 غشت سنـة
- عـــــبـــــد الــــكـــــر¨ ركـــــايــــبـيr بــــصـــــفـــــته نـــــائب مـــــديــــر
لالتفـاقات الثـنائـية بـاIديريـة العـامة لـلشؤون الـقانـونية

r2013 ابتداء من 31 غشت سنـة rوالقنصلية
- مــــــيـــــلـــــود بـن مـــــخـــــلـــــوفr بـــــصــــــفـــــته نــــــائب مـــــديـــــر
لــلـــتــأشـــيــرات واIــســـائل اجلـــويــــة والــبــحــــريــة بــاIـــديــريــة
الــعــامـة لــلـشـؤون الــقـانـونــيـة والـقـنــصـلـيــةr ابـتـداء من 31

r2013 غشت سنـة
- عـبد احلـكيم عـموشr بـصفـته نائب مـدير لـتسـيير
اIــسـتــخـدمــX بـاIــديـريــة الــعـامــة لـلــمـواردr ابــتـداء من 31

r2013 غشت سنـة
- امـــــحــــمــــــد عــــــزيـــــــريr بــــصـــــفــــتـــه نــــــائـب مــــديــــــر
لـلمـيـزانيـة بـاIـديـريـــة الـعـامــة لـلمـــواردr ابـتــداء مــن 9

r2013 غشت سنـة
- تـوفــيق أخــداشr بـصــفـته نــائب مــديـر لــلـعــمـلــيـات
اIــالـــيـــة بــاIــديــــريـــة الــعـــامــــة لــلــمــــواردr ابــتــــداء مـن 19

r2013 غشت سنـة
- مـــحـــنـــد طـــاهــــر مـــخـــتـــاريr بـــصـــفـــتـه نـــائب مـــديـــر
Iـراقـبة ومـتابـعـة التـسـييـر اIـالي لـلمـراكـز الدبـلـوماسـية
والــقــنــصــلـيــة بــاIــديـريــة الــعــامـة لــلــمــواردr ابــتـداء من 31

r2013 غشت سنة
- الــــوحــــيــــد عـــــبــــد الــــبــــاقـيr بــــصــــفــــتـه نــــائب مــــديــــر
لـالتــصـــاالت الـــســـلــكـــيـــة والالســـلـــكــيـــة بـــاIـــديــريـــة الـــعـــامــة

r2013 ابتداء من 24 غشت سنـة rللموارد
- فــيــصـل جــاوتيr بــصــفـــته نــائب مــديــر لـــلــحــقــيــبــة
الـدبلـوماسـيـة والبـريد بـاIديـرية الـعامـة للـمواردr ابـتداء

r2013 من 19 غشت سنـة
- رمــضـان فــرحـاتr بـصــفـتـه نـائب مــديـر لــلـتـحــلـيل
وتـسـيـيــر اIـعـلـومـات بـاIـديـريــة الـعـامـة لالتـصـال واإلعالم

r2013 ابتداء من 31 غشت سنـة rوالتوثيق
- مـــراد مـبـــاركيr بـصــفــتـه نــائب مــديـــر لـلــعالقـات
مــع وســائل اإلعـالم بــاIــديـــريــة الــعـــامــة لالتـــصــال واإلعالم

r2013 ابتداء من 31 غشت سنـة rوالتوثيق
- رشــــيـــد بــــلـــبــــاقيr بــــصـــفــــته رئــــيس ديــــوان كـــاتب
الــدولــة لـدى وزيــر الــشـؤون اخلــارجــيـةr اIــكــلّف بــاجلـالــيـة
الوطـنـيـة باخلـارج - سـابـقاr بـسـبب إلـغـاء الهـيـكلr ابـتداء

r2013 من 11 سبتمبر سنـة
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مــــــرسرســــــوم رئوم رئــــــاسياسيّ م مــــــؤرؤرّخ في خ في 13  رب  ربــــــيع اليع الــــــثــــــانانـي عي عــــام ام 1435
اIوافق اIوافق 13 فب فبـراير سراير سـنة نة r2014 يتr يتـضمضمّن إنهن إنهـاء مهاماء مهام
رئرئــــــيــــســــــة دراسة دراســــــات بات بــــــاجملاجملــــــلـس الس الــــوطوطــــــنـي االقي االقــــــتــــــصــــاديادي

واالجتـماعي.واالجتـماعي.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 13 ربـيع الـثاني
عــام 1435 اIــــوافق 13 فـــبـــرايـــر ســـنــــة 2014 تـــنـــهى مـــهــــام
الـــسّــيــدة فــاطــمــة بـــحــوتr بــصــفــتــهـــا رئــيــســة لــلــدراســات
بــاجملـلـس الـــوطــني االقــتـصـــادي و االجــتـمـــاعيr إلحــالـتــهــا

على التّقـاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــرسرســــــوم رئوم رئــــــــاسياسيّ م مــــــــؤرؤرّخ في خ في 13  رب  ربــــــــيع اليع الــــــــثــــــانانـي عي عــــــام ام 1435
اIوافق اIوافق 13 فبراير سنة  فبراير سنة r2014 يتضمr يتضمّن تعيX مديرن تعيX مدير

دراسات �صالح الوزير األول.دراسات �صالح الوزير األول.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 13 ربـيع الـثاني
عــام 1435 اIــوافق 13 فـــبــرايـــر ســنـــة 2014 يـــعــيّن الـــسّــيــد

ناصر مخيلفr مديرا للدّراسات �صالح الوزير األول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرسرســــــوم رئوم رئــــــاسياسيّ م مــــــؤرؤرّخ في خ في 13  رب  ربــــــيع اليع الــــــثــــــانانـي عي عــــام ام 1435
Xيــــتــــضــــــمّن تن تــــعــــيــــ rي r2014 ــــوافق وافق 13 ف فــــــبــــرايرايــــــر سر ســــنــــة ةIاIا
سفسفـير فوق الير فوق الـعادة ومفعادة ومفـوض للجوض للجـمهوريمهوريـة اجلزائريةة اجلزائرية
الالــــد�د�ــــقــــراطراطــــيــــة الة الــــشـعــــبــــيــــة بة بــــكــــيــــنـشــــاساســــا (جا (جــــمــــهــــوريوريـة

الكونغو الد�قراطية).الكونغو الد�قراطية).
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 13 ربـيع الـثاني
عــام 1435 اIــوافق 13 فـــبــرايـــر ســنـــة 2014 يـــعــيّن الـــسّــيــد
مـــــحي الـــــدين جـــــفــــالr ســـــفـــــيــــرا فـــــوق الــــعـــــادة ومــــفـــــوضــــا
للجـمهـورية اجلـزائرية الـد�قـراطيـة الشـعبيـة بكـينـشاسا
(جمهوريـة الكونغــو الد�قراطية)r ابتــداء مـن 19 غشت

سنـة 2013.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرسرســــــوم رئوم رئــــــاسياسيّ م مــــــؤرؤرّخ في خ في 13  رب  ربــــــيع اليع الــــــثــــــانانـي عي عــــام ام 1435
Xيـتــــضـمّن الن الـتّــــعـيـ rي r2014 ـوافق وافق 13 ف فــــبــــرايرايـر سر ســــنـة ةIاIا

بوزارة العـدل.بوزارة العـدل.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 13 ربـيع الـثاني
عـام 1435 اIــوافق 13 فــبــرايــر ســنــة 2014 تــعــيّن الــسّــيـدة

والسّيد اآلتي اسماهما بوزارة العدل.
rرئيسا للديوان rرابح خنيش -

- أمينة حدادr مكلّفة بالدّراسات والتلخيص.

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1435
اIـوافق اIـوافق 13 فـبـرايـر سـنة  فـبـرايـر سـنة r2014 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام
مدير الهـياكــل األساسية اIـطارية بوزارة األشغـالمدير الهـياكــل األساسية اIـطارية بوزارة األشغـال

العمومـية.العمومـية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 ربـيع الـثاني
عــام 1435 اIــوافق 13 فـــبـــرايـــر ســـنــــة 2014 تـــنـــهى مـــهــــام
الـسّيـد نـاصر مـخيـلفr بصـفتـه مديـرا للـهيـاكل األساسـية
اIـــطــــاريــــة بـــــوزارة األشـــغــــال الــــعـــمـــومــــيــــةr لـــتـــكــــلـــيـــفـه

بـوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1435
اIوافق اIوافق 13 فبـراير سنة  فبـراير سنة r2014 يتضـمr يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام

بوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي.بوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 ربـيع الـثاني
عــام 1435 اIــوافق 13 فـــبـــرايـــر ســـنــــة 2014 تـــنـــهى مـــهــــام
السّيدة والسّيد اآلتي اسماهما بوزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيr لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

rبصفته رئيسا للديوان rرابح خنيش -

- أميـنـــــة حــــدادr بـصفتـهــــا مكــلّـفـــة بـالدّراســات
والتلخـيص.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1435
اIوافق اIوافق 13 فبـراير سنة  فبـراير سنة r2014 يتضـمr يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام

�جلس احملاسبة.�جلس احملاسبة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 ربـيع الـثاني
عــام 1435 اIــوافق 13 فـــبـــرايـــر ســـنــــة 2014 تـــنـــهى مـــهــــام
rالـــسّـــيـــدة والــسّـــادة اآلتـــيـــة أســـمـــاؤهم �ـــجـــلس احملـــاســـبــة

لتكليفهم بوظائف أخـرى :

rبصفتها رئيسة فرع rمليكة بوبرنوس -

rبصفته رئيس فرع rأمحمد قطاي -

- عــــبــــد الــــلــــطــــيف شــــاوشr بــــصــــفــــته نــــائـب مــــديـــر
rXللمستخدم

- حــــســـX عـــمــــيـــرةr بـــصـــفــــته نـــائـب مـــديـــرr مــــكـــلّـــفـــا
بـــــالــــهـــــيـــــكــل اإلداري لـــــدى الــــغــــــرفـــــــة ذات االخــــتـــــصـــــاص

اإلقليمي بالبليدة.
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rرئيس فرع rمحمد كوري -

rXنائب مدير للمستخدم rعميرة Xحس -

- عـــبــد الــلــطــيف شــاوشr نــائـب مــديــر لــلــمــيــزانــيــة
rواحملـاسبـة

- ناصـر نـحالr نـائب مـديرr مـكـلّفـا بـالهـيكل اإلداري
للغرفة ذات االختصاص اإلقليمي بوهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1435
Xن تــعــيــXيــتــضــمّن تــعــيــ rيــتــضــم r2014 ــوافق 13 فــبـــرايــر ســـنــة  فــبـــرايــر ســـنــةIــوافق اIا
مـكـلمـكـلّف بــالـدف بــالـدّراسـات والـتــلـخـيص بــاجملـلس الـوطـنيراسـات والـتــلـخـيص بــاجملـلس الـوطـني

االقتصادي واالجتماعي.االقتصادي واالجتماعي.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 ربـيع الـثاني
عـام 1435 اIـوافق 13 فـبـرايـر سـنــة 2014 يـعـيّن الـسّـيـدان
اآلتي اسـمـاهمـا مـكلّـفـX بالـدّراسـات والتـلخـيص بـاجمللس

الوطني االقتصادي واالجتماعي :

rاسماعيل مجاهد -

- بوبكر عباس.

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1435
Xن تــعــيــXيــتــضــمّن تــعــيــ rيــتــضــم r2014 ــوافق 13 فــبـــرايــر ســـنــة  فــبـــرايــر ســـنــةIــوافق اIا

مدير اIوظفX والوسائل باجمللس الدستوري.مدير اIوظفX والوسائل باجمللس الدستوري.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 ربـيع الـثاني
عــام 1435 اIــوافق 13 فـــبــرايــر ســنـــة 2014 يــعـــيّن الـــسّــيــد
عــــبــــد اجملــــيـــد طــــبشr مـــديـــــرا لـــلـــمــــوظـــفــــX والـــــوســــائـل

باجمللس الدستـوري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1435
XـعـيـXيـتـضــمّن الـتن الـتّـعـيـ rيـتـضــم r2014 ـوافق 13 فـبـرايــر سـنـة  فـبـرايــر سـنـةIـوافق اIا

�جلس احملـاسبـة.�جلس احملـاسبـة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 ربـيع الـثاني
عـام 1435 اIـوافق 13 فــبــرايــر ســنــة 2014 تــعــيّن الــسّــيـدة

والسّادة اآلتية أسماؤهم �جلس احملاسبة :
rرئيسة غرفة rمليكة بوبرنوس -

rرئيس غرفة rأمحمد قطـاي -
rرئيس فرع rرشيد ربيعي -

قرارات9 مقرقرارات9 مقرّرات9 آراءرات9 آراء
وزارة الداخلية و اجلماعات احملليةوزارة الداخلية و اجلماعات احمللية

قــــــرار مـــــــؤرقــــــرار مـــــــؤرّخ في خ في 27 ربــــــيـع األول عــــــام  ربــــــيـع األول عــــــام 1435 اIــــــوافق  اIــــــوافق 29
يــنــايــر ســنـة يــنــايــر ســنـة r2014 يـتــضــمr يـتــضــمّن تــفــويض اإلمــضــاء إلىن تــفــويض اإلمــضــاء إلى

مدير اIيزانية واحملاسبة.مدير اIيزانية واحملاسبة.
ـــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيــــر الــــدولــــةr وزيــــر الــــداخــــلــــيــــة واجلـــــمــــاعــــات
rاحمللية

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اIؤرّخ
في 2 ربـيع األوّل عـام 1415 اIـوافــق 10 غـشت سـنة 1994
rالذي يحدّد صالحيات وزير الداخـية واجلمــاعات احمللية

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-248 اIؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اIــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
واIتـضـمّن تـنظـيم اإلدارة اIـركـــزيـة فـي وزارة الداخـلـية

rتمّمIعدّل واIا rواجلماعات احمللية

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اIؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اIــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعــــد االطالع عـــلـى اIــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اIــؤرّخ
في 28  ذي احلجة عام 1432 اIوافق 24 نوفمبر سنة 2011
واIــتـــضـــمّن تـــعـــيـــX الــسّـــــيـــد رمـــضــان حـــديـــوشr مـــديــرا
لــلـــمــيـــزانــيــة واحملـــاســبـــة بــوزارة الـــداخــلـــيــة واجلــــمــاعــات

rاحمللية

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

rادّة األولى : ة األولى : يفوّض إلى الـسّــيد رمضان حديوشIاداIا
rاإلمضـاء في حدود صالحـياته rيزانـية واحملـاسبـةIمديـر ا



49 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 12 30 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـ
2 مارس سنة  مارس سنة 2014 م م

اإلداريـــة اخملــصـــصـــة Iــصـــالح الـــدولــة واجلـــمــاعـــات احملــلـــيــة
واIـؤســســات الــعـمــومــيـة ذات الــطــابع اإلداري والـهــيــئـات
rـمولـة كلـيا من ميـزانيـة الدولةIـؤسسات الـعمـومية اIوا

rتممIعدل واIا

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اIــــادة األولى :اIــــادة األولى : يــــعــــدل هــــذا الــــقـــــرار ويــــتــــمم أحــــكــــام
الـقرار الـوزاري اIـشـتـرك اIؤرخ في 8 شعـبـان عام 1431

اIوافق 20 يوليو سنة 2010 واIذكور أعاله.

اIادة اIادة 2 :  : تعدل وتـتمم أحكام اIادة األولى من القرار
الوزاري اIـشتـرك اIؤرخ في 8 شعـبان عام 1431 اIوافق

20 يوليو سنة 2010 واIذكور أعالهr كما يأتي 

" اIادة األولى : تـطبـيقـا ألحكـام اIادة 13 من اIـرسوم
الــتــنـفــيــذي رقم  10- 115 اIـؤرخ في 3 جــمــادى األولى عـام
1431 اIـوافق 18 أبــريل ســنـة 2010 واIـذكــور أعالهr يــهـدف

هذا الـقـرار إلى حتـديـد اIـعـايـير واخلـصـوصـيـات األسـاسـية
الــقـصــوى اIـطــبـقــة القـتــنـاء الــسـيــارات اإلداريـة اخملــصـصـة
Iـصـالح الـدولـة واجلمـاعـات احملـلـيـة واIـؤسسـات الـعـمـومـية
ذات الــطــابـع اإلداري والــهــيــئــات واIــؤســســات الــعــمــومــيــة

اIموّلة كليا من ميزانية الدولة".

اIــادة اIــادة  3 :  : تـــعــدل وتـــتـــمم أحــكـــام اIــادة 2 من الـــقــرار
الوزاري اIـشتـرك اIؤرخ في 8 شعـبان عام 1431 اIوافق

20 يوليو سنة 2010 واIذكور أعالهr كما يأتي :

"اIـادة 2 : حتـدد اIــعـايـيــر واخلـصـوصـيــات األسـاسـيـة
اIــذكـورة في اIــادة األولى أعـاله لـكـل فـئــة من الــســيـارات
اإلداريـة وفـقـا لـلـجـداول اIـعـدلـة واIـتـمـمة اIـرفـقـة �الحق

هذا القرار.

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

اIـادة اIـادة  4 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر بـاجلـزائر في 13 ربـيع األول عام  1435 اIوافق
15 يناير سنة 2014.

rوزيـر الـداخـلـيـة واجلـمـاعـات احملـلـــية rباسـم وزيـر الدولـة
بـصــفـته اآلمــر بـالــصـرف الــرئـيـسـي حلـســاب الـتـخــصـيص
اخلـاص رقم 136-302 الـذي عـنـوانه "حــسـاب تـمـويل إعـادة

انتشار أعوان احلرس البلدي".

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

حرّر بـاجلــزائر في 27 ربـيع األول عام 1435 اIـوافق
29 يناير سنة 2014.

الطيب بلعيزالطيب بلعيز

وزارة اGاليةوزارة اGالية

قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 13 ربـيع األول عام  ربـيع األول عام 1435
اIـوافق اIـوافق 15 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة r2014 يـعــدل ويــتـمم الــقـرارr يـعــدل ويــتـمم الــقـرار
الــوزاري اIــشـتــرك اIــؤرخ في الــوزاري اIــشـتــرك اIــؤرخ في 8 شــعــبــان عــام  شــعــبــان عــام 1431
2010 الــذي يــحـد الــذي يــحـدّد اIــعــايــيـرد اIــعــايــيـر 20 يــولــيـو يــولــيـو سـنـة سـنـة  اIـوافق اIـوافق 
واخلصـوصـيات اIـطـبقـة القـتنـاء الـسيـارات اإلداريةواخلصـوصـيات اIـطـبقـة القـتنـاء الـسيـارات اإلدارية
اخملــــصــــصــــة Iــــصــــالح الــــدولــــة واجلــــمــــاعــــات احملــــلــــيــــةاخملــــصــــصــــة Iــــصــــالح الــــدولــــة واجلــــمــــاعــــات احملــــلــــيــــة
واIـــــؤســـــســـــات الـــــعـــــمــــــومـــــيـــــة ذات الـــــطـــــابع اإلداريواIـــــؤســـــســـــات الـــــعـــــمــــــومـــــيـــــة ذات الـــــطـــــابع اإلداري
والهـيـئـات واIؤسـسـات الـعمـومـيـة اIـمووالهـيـئـات واIؤسـسـات الـعمـومـيـة اIـموّلـة كـلـيا منلـة كـلـيا من

ميزانية الدولة.ميزانية الدولة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rاليةIإن وزير ا
rووزير النقل

rووزير التنمية الصناعية وترقية االستثمار
rووزيرة التهيئة العمرانية والبيئة

- �ـقتـضى اIـرسـوم الـرئاسي رقم 13 - 312 اIـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبـر سنة 2013

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم  10- 115
اIــؤرخ في 3 جـــمـــادى األولى عــام 1431 اIــوافق 18 أبــريل
ســــنــــة 2010 واIــــتــــعــــلق بـــــحــــظــــائــــر الــــســــيــــارات اإلداريــــة
اخملـصـصة Iـصـالح الـدولة واجلـمـاعـات احملـليـة واIـؤسـسات
الـعــمــومــيـة ذات الــطــابع اإلداري والـهــيــئـات واIــؤســسـات
الــعــمــومــيـــة اIــمــولــة كــلـــيــا من مــيــزانـــيــة الــدولــةr اIــعــدل

rتممIوا
- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اIشـترك اIؤرخ في 8
شعـبان عام 1431 اIوافق 20 يولـيو سنة 2010 الذي يحدد
اIــعــايـــيــر واخلــصـــوصــيــات اIـــطــبــقـــة القــتــنـــاء الــســيــارات

وزيرة التهيئةوزيرة التهيئة
العمرانية والبيئةالعمرانية والبيئة
دليلة بو جمعةدليلة بو جمعة

وزير التنمية الصناعيةوزير التنمية الصناعية
وترقية االستثماروترقية االستثمار
عمارة بن يونسعمارة بن يونس

وزير النقلوزير النقل
عمار غولعمار غول

وزير اIاليةوزير اIالية
كر¨ جوديكر¨ جودي
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اIلحق رقم اIلحق رقم 1
اIعايير واخلصوصيات احملددة للسيارات الرسميةاIعايير واخلصوصيات احملددة للسيارات الرسمية

(السيارات اخلفيفة للمسافات الكبيرة)(السيارات اخلفيفة للمسافات الكبيرة)

XالتعيXطلوبةالتعيIطلوبةاخلصوصيات اIاخلصوصيات ا

الــــطراز
الــمحرك
األسـطوانة
الــوقود
الـــقوة

- عائليةr 4 أبوابr 5 مقاعد
- ≤ 4 أسطوانات

- ≤ 3000 سم3
- بــنزين

- ≤ 300 حصان

اIلحق رقم اIلحق رقم 2
اIعايير واخلصوصيات احملددة للسيارات الوظيفية من الفئة اIعايير واخلصوصيات احملددة للسيارات الوظيفية من الفئة 1

(السيارات اخلفيفة للمسافات الكبيرة)(السيارات اخلفيفة للمسافات الكبيرة)

اIلحق رقم اIلحق رقم 3
اIعايير واخلصوصيات احملددة بالنسبة للسيارات الوظيفية من الفئة اIعايير واخلصوصيات احملددة بالنسبة للسيارات الوظيفية من الفئة 2

(السيارات اخلفيفة للمسافات الكبيرة)(السيارات اخلفيفة للمسافات الكبيرة)

اIلحق رقم اIلحق رقم 4
اIعايير واخلصوصيات احملددة بالنسبة للسيارات الوظيفية من الفئة اIعايير واخلصوصيات احملددة بالنسبة للسيارات الوظيفية من الفئة 3

(السيارات اخلفيفة للمسافات الكبيرة)(السيارات اخلفيفة للمسافات الكبيرة)

XالتعيXطلوبةالتعيIطلوبةاخلصوصيات اIاخلصوصيات ا

الــــطراز
الــمحرك
األسـطوانة
الــوقود
الـــقوة

- عائليةr 4 أبوابr 5 مقاعد
- ≤ 4 أسطوانات

- ≤ 3000 سم3
- بــنزين

- ≤ 300 حصان

XالتعيXطلوبةالتعيIطلوبةاخلصوصيات اIاخلصوصيات ا

الــــطراز
الــمحرك
األسـطوانة
الــوقود
الـــقوة

- عائليةr 4 أبوابr 5 مقاعد
- ≤ 4 أسطوانات

- ≤ 2500 سم3
- بــنزين

- ≤ 220 حصان

XالتعيXطلوبةالتعيIطلوبةاخلصوصيات اIاخلصوصيات ا

الــــطراز
الــمحرك
األسـطوانة
الــوقود
الـــقوة

- عائليةr 4 أبوابr 5 مقاعد
- ≤ 4 أسطوانات

- ≤ 2000 سم3
- بــنزين

- ≤ 130 حصان
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اIلحق رقم اIلحق رقم 5
اIعايير واخلصوصيات احملددة بالنسبة للسيارات الوظيفية من الفئة اIعايير واخلصوصيات احملددة بالنسبة للسيارات الوظيفية من الفئة 4

(السيارات اخلفيفة العائلية للمسافات القصيرة)(السيارات اخلفيفة العائلية للمسافات القصيرة)
XالتعيXطلوبةالتعيIطلوبةاخلصوصيات اIاخلصوصيات ا
الــــطراز
الــمحرك
األسـطوانة
الــوقود
الـــقوة

- عائليةr 4 أبوابr 5 مقاعد
- ≤ 4 أسطوانات

- ≤ 1600 سم3
- بــنزين

- ≤ 90 حصان

اIلحق رقم اIلحق رقم 6
اIعايير واخلصوصيات احملددة بالنسبة لسيارات اIصلحةاIعايير واخلصوصيات احملددة بالنسبة لسيارات اIصلحة

صنف أصنف أ
XالتعيXطلوبةالتعيIطلوبةاخلصوصيات اIاخلصوصيات ا
الــــطراز

الــمحرك

األسـطوانة

الــوقود

الـــقوة

- كومبي بنوافذr 5 مقاعدr بابان أماميانr بابان جانبيان انزالقيان
- بيك آب ذو كابنية واحدةr 3 مقاعدr بابان جانبيان

-  بيك آب ذو كابنية مزدوجةr 5 مقاعدr 4 أبواب جانبية
- محطة عربةr 7 مقاعدr 4 أبواب جانبية وباب خلفي

- ≤ 4 أسطوانات (كومبي)
- توربو ضاغط + مبرد (بيك آب ومحطة عربة)

- ≤ 1600 سم3 (كومبي)
- ≤ 4200 سم3 (بيك آب ومحطة عربة)

- بــنزين (كومبي)
- مازوت (بيك آب ومحطة عربة)

- ≤ 100 حصان (كومبي)
- ≤ 200 حصان (بيك آب ومحطة عربة)

اIلحق رقم اIلحق رقم 6 مكرر  مكرر 1
اIعايير واخلصوصيات احملددة بالنسبة لسيارات اIصلحة اIعايير واخلصوصيات احملددة بالنسبة لسيارات اIصلحة 

صنف ج صنف ج 
(سيارة واحدة لكل عضو في احلكومة أو (سيارة واحدة لكل عضو في احلكومة أو صاحبصاحب وظيفة مدنية ¢اثلة) وظيفة مدنية ¢اثلة)

XالتعيXطلوبةالتعيIطلوبةاخلصوصيات اIاخلصوصيات ا
الــــطراز
الــمحرك
األسـطوانة
الــوقود
الـــقوة

- عائليةr 4 أبوابr 5 مقاعد
- ≤ 4 أسطوانات

- ≤ 3000 سم3
- بــنزين

- ≤ 300 حصان

اIلحق رقم اIلحق رقم 6 مكرر مكرر
اIعايير واخلصوصيات احملددة بالنسبة لسيارات اIصلحة اIعايير واخلصوصيات احملددة بالنسبة لسيارات اIصلحة 

صنف صنف ب
(موجهة حلظائر سيارات مصالح الوزير األول و وزارة الشؤون اخلارجية ألداء مهام بروتوكولية و نشاطات ملحقة)(موجهة حلظائر سيارات مصالح الوزير األول و وزارة الشؤون اخلارجية ألداء مهام بروتوكولية و نشاطات ملحقة)

XالتعيXطلوبةالتعيIطلوبةاخلصوصيات اIاخلصوصيات ا
الــــطراز
الــمحرك
األسـطوانة
الــوقود
الـــقوة

- عائليةr 4 أبوابr 5 مقاعد
- ≤ 4 أسطوانات

- ≤ 3000 سم3
- بــنزين

- ≤ 300 حصان



اIلحق رقم اIلحق رقم 7
اIعايير واخلصوصيات احملددة بالنسبة لسيارات اIصلحةاIعايير واخلصوصيات احملددة بالنسبة لسيارات اIصلحة

(السيارات اخلفيفية اIغلقة للمسافات القصيرة)(السيارات اخلفيفية اIغلقة للمسافات القصيرة)

XالتعيXطلوبةالتعيIطلوبةاخلصوصيات اIاخلصوصيات ا

الــــطراز
الــمحرك
األسـطوانة
الــوقود
الـــقوة

- كومبي مغلقةr عدد اIقاعد r2 بابان أماميانr باب واحد جانبي انزالقي
- ≤ 4 أسطوانات

- ≤ 1600 سم3
- بــنزين

- ≤ 100 حصان

اIلحق رقم اIلحق رقم 8
اIعايير واخلصوصيات احملددة بالنسبة للسيارات اIرافقةاIعايير واخلصوصيات احملددة بالنسبة للسيارات اIرافقة

(السيارات اخلفيفة للمسافات الكبيرة)(السيارات اخلفيفة للمسافات الكبيرة)

XالتعيXطلوبةالتعيIطلوبةاخلصوصيات اIاخلصوصيات ا

الــــطراز
الــمحرك
األسـطوانة
الــوقود
الـــقوة

- عائليةr 4 أبوابr 5 مقاعد
- ≤ 4 أسطوانات

- ≤ 3000 سم3
- بــنزين

- ≤ 300 حصان

اIلحق رقم اIلحق رقم 9
اIعايير واخلصوصيات احملددة بالنسبة لسيارات اIصلحة اخملصصةاIعايير واخلصوصيات احملددة بالنسبة لسيارات اIصلحة اخملصصة

للنواحي اجلنوبية للبالدللنواحي اجلنوبية للبالد
(سيارات خفيفةr كل األرضيات محطة عربة)(سيارات خفيفةr كل األرضيات محطة عربة)

XالتعيXطلوبةالتعيIطلوبةاخلصوصيات اIاخلصوصيات ا

الــــطراز

الــمحرك

األسـطوانة

الــوقود

الـــقوة

- كومبي بنوافذr 5 مقاعدr بابان أماميانr بابان جانبيان انزالقيان
- كومبي مغلقةr عدد اIقاعد r2 بابان أماميان وباب واحد جانبي انزالقي

- محطة عربةr 7 مقاعدr 4 أبواب جانبية وباب واحد خلفي
- ≤ 4 أسطوانات (كومبي)

- توربو ضاغط + مبرد (محطة عربة)
- ≤ 1600 سم3 (كومبي)

- ≤ 4200 سم3 (محطة عربة)
- بــنزين (كومبي)

- مازوت (محطة عربة)
- ≤ 100 حصان (كومبي)

- ≤ 200 حصان (بيك آب ومحطة عربة)
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