
العدد العدد 47
السالسّنة اخلامسة واألربعوننة اخلامسة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اJغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اJغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 15  شعبان عام  شعبان عام 1429 هـ هـ

اJوافق اJوافق 17  غشت سنة  غشت سنة 2008 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اJطبعة الراJطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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مـرسرسـوم توم تـنـفيفيـذيذيّ  رقم رقم 08 -  - 252  م مـؤرؤرّخ في خ في 8  ش  شـعـبـان عان عـامام
1429 اJ اJـوافق وافق 10 غــــشت سشت ســــنـة ة s2008 يs يـتــــضــــمّن تن تـوزيعوزيع

االعاالعـتمادات اخملصتمادات اخملصّـصة لوزيصة لوزيـر الدر الدّولةs وزير الولةs وزير الـدّاخليةاخلية
واجلواجلــــمـاعاعـات احملات احملــــلـيـة مة مـن من مـيـزانزانــــيّـة الة الـتّــــسـيــــيـر �ر �ـوجبوجب

قانون اJاليقانون اJاليّة التكميلي لسنة ة التكميلي لسنة 2008. . 
ــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس احلكومة
sاليّةJبناء على تقرير وزير ا -

- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورs ال ســيّـــمــا اJـــادّتــان 85 - 4
sو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اJــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اJــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واJـــتـــعــلّق

sتمّمJعدّل واJا sاليّةJا Xبقوان
- و�قـتضى الـقانون رقم 07 - 12 اJؤرّخ في 21 ذي
احلـــــجّــــــة عـــــام 1428 اJــــــوافق 30 ديـــــســــــمــــــبــــــر  ســــــنـــــة 2007

s2008 اليّة لسنةJتضمّن قانون اJوا
- و�قـتـضى األمر رقم 08 - 02 اJـؤرّخ في 21 رجب
عـام 1429 اJـوافق 24 يـولـيـو سـنة 2008 واJـتـضـمّن قـانون

s2008 اليّة التكميلي لسنةJا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJــاداJــادّة األولى :ة األولى : تـــوزّع االعـــتـــمـــادات اJـــقـــدّر مـــبـــلـــغـــهــا
بــثـالثـمــائــة واثــنــX وثالثــX مــلــيـارا وســتــمــائــة وخــمــسـة
وثمانX مليـونا وسبعمائة وخـمسة وعشرين ألف دينار
(332.685.725.000 د.ج) واخملــصّــصــة لــوزيــر الــدّولــةs وزيـر
الـــدّاخــلــيــة واجلـــمــاعــات احملــلـــيــة من مــيـــزانــيّــة الــتّـــســيــيــر
�ـــوجب قــانـــون اJـــالــيّـــة الـــتــكـــمـــيــلـي لــســـنــة s2008 طـــبـــقــا

للجدول اJلحق بهذا اJرسوم.

sـــــالـــيّـــة ووزيــــــر الـــدّولـــةJ2 : : يـــكــــــلّف وزيـــر ا اJــاداJــادّة ة 
sكلّ فــيــمــا يــخـصّه sوزيــر الــدّاخــلـــيــة واجلــمــاعــات احملـلــيــة
بـــــتـــــنــــفــــيــــذ هـــــذا اJــــــرســــوم الّــــذي يــــنــــشــــر فـي اجلــــريـــدة
الــــرّســــمــــيّـــة لــــلــــجــــمــــهـــوريّــــة اجلــــزائــــريّـــــة الـــدّ�ــــقــــراطــــيّـــة

الشّعـبيّـة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 8 شــعــبــان عــام 1429 اJــوافق 10
غشت سنة 2008.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

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

01 - 31

02 - 31

03 - 31

81 - 31

82 - 31

الفرع األولالفرع األول
اإلدارة العامةاإلدارة العامة

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

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اJركزية - األجورالرئيسية............................................
اإلدارة اJركزية - التعويضات واJنح اخملتلفة..............................
اإلدارة اJـــركــــزيــــة - اJــــوظـــفــــون اJــــنــــاوبـــون واJــــيــــاومــــون - األجـــور
ولواحقها............................................................................
اJوظفون اJتعاونون - األجور الرئيسية....................................
اJوظفون اJتعاونون - التعويضات واJنح اخملتلفة.......................

مجموع القسم األول

412.586.000

297.196.000

19.393.000

439.000

41.000

729.655.000

اجلدول اJلحقاجلدول اJلحق
االعتمادات اخملصاالعتمادات اخملصّصة لوزير الدصة لوزير الدّولةs وزير الدولةs وزير الدّاخلية واجلماعات احمللية لسنة اخلية واجلماعات احمللية لسنة 2008

من ميزانية التمن ميزانية التّسيير واJوزسيير واJوزّعة بالتعة بالتّرتيب في كلرتيب في كلّ باب باب
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اجلدول اJلحق ( تابع )اجلدول اJلحق ( تابع )

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

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

96 - 34

01 - 35

القسم الثانيالقسم الثاني
اJوظفون - اJعاشات واJنحاJوظفون - اJعاشات واJنح

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

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اJركزية - اJنح العائلية...............................................

اإلدارة اJركزية - اJنح االختيارية...........................................
اإلدارة اJركزية - الضمان االجتماعي.......................................
اإلدارة اJركزية - اJساهمة في اخلدمات االجتماعية...................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اJصالحاألدوات وتسيير اJصالح

اإلدارة اJركزية - تسديد النفقات............................................
اإلدارة اJركزية - األدوات واألثاث............................................
اإلدارة اJركزية - اللوازم........................................................
اإلدارة اJركزية - التكاليف اJلحقة..........................................
اإلدارة اJركزية - األلبسة.......................................................
اإلدارة اJركزية - حظيرة السيارات.........................................
اإلدارة اJركزية - اإليجار.......................................................
اإلدارة اJــــركــــزيــــة - الـــنــــفــــقــــات الــــقــــضــــائـــيــــة - نــــفــــقــــات اخلــــبـــرة -
التعويضات اJترتبة على الدولة..........................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اJركزية - صيانة اJباني..............................................

مجموع القسم اخلامس

265.000

33.080.000

33.345.000

13.387.000

560.000

181.032.000

10.921.000

205.900.000

92.270.000

4.900.000

7.000.000

9.200.000

800.000

6.286.000

11.414.000

10.000

131.880.000

1.210.000

1.210.000
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اجلدول اJلحق ( تابع )اجلدول اJلحق ( تابع )

01 - 36

02 - 36

04 - 36

05 - 36

06 - 36

07 - 36

08 - 36

01 - 37

03 - 37

04 - 37

05 - 37

07 - 37

01 - 43

02 - 43

01 - 44

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للمدرسة الوطنية للمواصالت..........................................
إعانة للمدرسة الوطنية للحماية اJدنية.....................................
إعـــانــة لــلـــمــركــز الـــوطــني لـــتــكــويـن مــســتـــخــدمي اجلـــمــاعــات احملـــلــيــة
وحتسX مستوياتهم وجتديد معلوماتهم ببشار........................
إعـــانــة لــلـــمــركــز الـــوطــني لـــتــكــويـن مــســتـــخــدمي اجلـــمــاعــات احملـــلــيــة
وحتسX مستوياتهم وجتديد معلوماتهم بوهران......................
إعـــانــة لــلـــمــركــز الـــوطــني لـــتــكــويـن مــســتـــخــدمي اجلـــمــاعــات احملـــلــيــة
وحتسX مستوياتهم وجتديد معلوماتهم بورقلة.......................
إعانة للمعهد الوطني للبحث اإلجرامي......................................
إعانة للمدرسة الوطنية لالدارة................................................

مجموع القسم السادس

القسم السابع القسم السابع 
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اJركزية - اJصاريف اخملتلفة..........................................
اإلدارة اJركزية - احلالة اJدنية.................................................
اإلدارة اJركزية - اJؤتمرات واJلتقيات ....................................
اإلدارة اJركزية - االنتخابات...................................................
إعانة للصندوق اJشترك للجماعات احمللية.................................

مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اJركزية - اJنح - تـعويضات التدريب - الرواتب اJسبقة -
نفقات التكوين...................................................................
اإلدارة اJركزية - تشجيعات للجمعيات ذات اJنفعة العمومية......

مجموع القسم الثالث

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

اإلدارة اJــــركـــزيــــة - مـــســــاهـــمــــة في مــــركـــز الــــبـــحـث في عــــلم الــــفـــلك
والفيزياء الفلكية والفيزياء األرضية....................................

مجموع القسم الرابع

55.364.000

487.079.000

40.325.000

62.806.000

51.992.000

277.477.000

314.287.000

1.289.330.000

10.000.000

285.000.000

60.000.000

3.150.000

163.966.246.000

164.324.396.000

166.715.716.000

354.094.000

60.000.000

414.094.000

358.666.000

358.666.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب
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اجلدول اJلحق ( تابع )اجلدول اJلحق ( تابع )

02 - 46

03 - 46

04 - 46

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

القسم السادسالقسم السادس

النشاط االجتماعي - اJساعدة والتضامنالنشاط االجتماعي - اJساعدة والتضامن

تدخل الدولة في حالة وقوع كوارث أو نكبات.............................
تعويض ضحايا األعمال اإلرهابية غير األجراء.............................
تـعـويض ضـحـايـا وذوي حـقـوق ضـحـايـا األحـداث الـتي رافـقت احلـركـة
من أجل استكمال الهوية الوطنية.........................................

مجموع القسم السادس

مجموع العنوان الرابع

مجموع الفرع اجلزئي األول

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح

القسم األولالقسم األول
اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل

اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - األجور الرئيسية.................
اJــــصـــالـح الالمــــركــــزيــــة الـــتــــابــــعــــة لــــلـــدولــــة ـ الــــتــــعــــويــــضـــات واJــــنح
اخملتلفة..............................................................................
اJـــصــــالح الالمــــركـــزيــــة الـــتــــابـــعـــة لــــلـــدولــــة - اJـــوظــــفـــون اJــــنـــاوبـــون
واJياومون - األجور ولواحقها...............................................

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اJوظفون - اJعاشات واJنحاJوظفون - اJعاشات واJنح

اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل..............
اJـــصــالـح الالمــركـــزيــة الـــتــابـــعــة لـــلــدولـــة ـ مــعـــاش اخلــدمـــة واألضــرار
اجلسدية.............................................................................

مجموع القسم الثاني

1.500.000.000

7.000.000.000

500.000.000

9.000.000.000

9.772.760.000

176.488.476.000

9.920.953.000

3.521.000.000

303.034.000

13.744.987.000

5.360.000

589.369.000

594.729.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب
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اجلدول اJلحق ( تابع )اجلدول اJلحق ( تابع )

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

11 - 37

13 - 37

14 - 37

15 - 37

16 - 37

18 - 37

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - اJنح العائلية.......................

اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - اJنح االختيارية...................
اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي..............
اJــصـــالح الـالمــركـــزيـــة الــتـــابـــعــة لـــلـــدولــة - اJـــســـاهــمـــة في اخلـــدمــات
االجتماعية.........................................................................

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اJصالحاألدوات وتسيير اJصالح
اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات....................
اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث...................
اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم...............................
اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف اJلحقة.................
اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة...............................
اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات................
اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - اإليجار...............................
اJـصالـح الالمركـزية الـتـابعـة لـلدولـة - الـنفـقات الـقـضائـيـة - نفـقات
اخلبرة - التعويضات اJترتبة على الدولة...............................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة اJباني .....................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابع القسم السابع 
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اJـصالح الالمـركـزيـة التـابـعـة للـدولـة - نـفقـات مـرتـبطـة بـإدارة حـالة
الطوار� في بعض الواليات..................................................
اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - تنظيم العشابة....................
اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - احلالة اJدنية.......................
اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - االنتخابات.........................
اJـصالح الالمـركـزية الـتـابعـة لـلدولـة - بـرنامج خـاص لـفائـدة واليات
أقصى اجلنوب....................................................................
اJـصـالح الالمـركـزيـة الـتـابـعـة لـلـدولة - الـنـفـقـات اJـتـعـلـقـة بـاإلحـصاء
العام للسكان والسكن..........................................................

مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

733.000.000

1.696.000

3.416.081.000

214.000.000

4.364.777.000

317.000.000

16.200.000

29.000.000

150.000.000

15.000.000

53.500.000

2.000.000

480.000

583.180.000

56.000.000

56.000.000

5.000.000

400.000

24.000.000

12.000.000

280.000.000

631.000.000

952.400.000

20.296.073.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب
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اجلدول اJلحق ( تابع )اجلدول اJلحق ( تابع )

12 - 43

41 - 31

42 - 31

42 - 32

41 - 33

43 - 33

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

Xوحتــسـ XـوظــفـJـصــالح الالمــركــزيـة الــتـابــعـة لــلــدولـة - تــكـويـن اJا
مستواهم...........................................................................

مجموع القسم الثالث

مجموع العنوان الرابع

مجموع  الفرع اجلزئي الثاني

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح

القسم األولالقسم األول
اJوظفون ـ مرتبات العملاJوظفون ـ مرتبات العمل

مديرية تنسيق أمن اإلقليم - األجور الرئيسية...........................

مديرية تنسيق أمن اإلقليم ـ التعويضات واJنح اخملتلفة...............

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اJوظفون - اJعاشات واJنحاJوظفون - اJعاشات واJنح

مــــــديــــــريــــــة تــــــنــــــســــــيـق أمن اإلقــــــلــــــيـم - مــــــعــــــاش اخلــــــدمــــــة واألضـــــرار
اجلسدية.............................................................................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

مديرية تنسيق أمن اإلقليم - اJنح العائلية................................

مديرية تنسيق أمن اإلقليم - الضمان االجتماعي........................

مجموع القسم الثالث

4.800.000

4.800.000

4.800.000

20.300.873.000

5.513.000

2.335.000

7.848.000

100.000

100.000

65.000

1.963.000

2.028.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب
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اجلدول اJلحق ( تابع )اجلدول اJلحق ( تابع )

41 - 34

 51 - 31

 52 - 31

 53 - 31

 52 - 32

القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اJصالحاألدوات وتسيير اJصالح

مديرية تنسيق أمن اإلقليم - تسديد النفقات.............................

مجموع القسم الرابع

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثالث

الفرع اجلزئي الرابعالفرع اجلزئي الرابع

اJركز العملي الوطني للمساعدة على القراراJركز العملي الوطني للمساعدة على القرار

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اJصالحوسائل اJصالح

القسم األولالقسم األول

اJوظفون ـ مرتبات العملاJوظفون ـ مرتبات العمل

اJركز العملي الوطني للمساعدة على القرار - األجور الرئيسية...

اJركز الـعملي الـوطني للمـساعدة على الـقرار - التعـويضات واJنح
اخملتلفة..............................................................................

اJركز العملي الـوطني للمساعدة على الـقرار - اJوظفون اJناوبون
واJياومون - األجور ولواحقها...............................................

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني

اJوظفون - اJعاشات واJنحاJوظفون - اJعاشات واJنح

اJــركــز الــعــمــلي الــوطــني لــلــمــســاعــدة عــلى الــقــرار - مــعــاش اخلــدمـة
واألضرار اجلسدية................................................................

مجموع القسم الثاني

304.000

304.000

10.280.000

10.280.000

17.163.000

17.996.000

2.594.000

37.753.000

300.000

300.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب
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اجلدول اJلحق ( تابع )اجلدول اJلحق ( تابع )

 51 - 33

 52 - 33

 53 - 33

 54 - 33

 51  - 34

 52 - 34

53 - 34

 54 - 34

 55 - 34

 57 - 34

 81 - 34

 97 - 34

 51 - 35

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

اJركز العملي الوطني للمساعدة على القرار - اJنح العائلية........
اJركز العملي الوطني للمساعدة على القرار - اJنح االختيارية.....
اJــــركــــز الـــعــــمــــلي الــــوطــــني لــــلــــمـــســــاعــــدة عـــلـى الــــقـــرار - الــــضــــمـــان
االجتماعي..........................................................................
اJــركــز الــعــمــلـي الــوطــني لــلـــمــســاعــدة عــلى الـــقــرار - اJــســاهــمــة في
اخلدمات االجتماعية.............................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اJصالحاألدوات وتسيير اJصالح

اJركز العملي الوطني للمساعدة على القرار - تسديد النفقات......

اJركز العملي الوطني للمساعدة على القرار - األدوات واألثاث.....

اJركز العملي الوطني للمساعدة على القرار - اللوازم.................

اJركز العملي الوطني للمساعدة على القرار - التكاليف اJلحقة.....

اJركز العملي الوطني للمساعدة على القرار - األلبسة.................

اJـركز الـعـملي الـوطـني للـمـساعـدة عـلى القـرار - اقـتنـاءات - لوازم
وصيانة األدوات التقنية للمواصالت......................................

اJركز العملي الوطني للمساعدة على القرار - حظيرة السيارات..

اJركـز العـملي الوطـني للمـساعدة عـلى القرار - الـنفقـات القضـائية
- نفقات اخلبرة - التعويضات اJترتبة على الدولة..................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اJركز العملي الوطني للمساعدة على القرار - صيانة اJباني........

مجموع القسم اخلامس

مجموع العنوان الثالث

1.300.000

200.000

8.992.000

300.000

10.792.000

2.115.000

3.600.000

1.160.000

450.000

50.000

2.100.000

171.000

10.000

9.656.000

11.000

11.000

58.512.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب
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اجلدول اJلحق ( تابع )اجلدول اJلحق ( تابع )

52 - 43

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

02 - 32

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

XـوظـفـJـركـز الـعـمــلي الـوطـني لـلـمــسـاعـدة عـلى الـقــرار - تـكـوين اJا
وحتسX مستواهم...............................................................

مجموع القسم الثالث

مجموع العنوان الرابع

مجموع  الفرع اجلزئي الرابع

مجموع  الفرع األول

الفرع الثانيالفرع الثاني
اJديرية العامة لألمن الوطنياJديرية العامة لألمن الوطني

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

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل

األمن الوطني - األجور الرئيسية..............................................
األمن الوطني - التعويضات واJنح اخملتلفة................................
األمـن الــوطــني - اJـــوظــفـــون اJــنــــاوبـــون واJــيــــاومـــون - األجـــــور
ولواحقها...........................................................................

مجموع القسم األول
القسم الثانيالقسم الثاني

اJوظفون - اJعاشات واJنحاJوظفون - اJعاشات واJنح

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

مجموع القسم الثاني

200.000

200.000

200.000

58.712.000

196.858.341.000

39.800.000.000

33.878.105.000

107.318.000

73.785.423.000

6.000.000

987.640.000

993.640.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب
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اجلدول اJلحق ( تابع )اجلدول اJلحق ( تابع )

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

06 - 34

07 - 34

08 - 34

90 - 34

92 - 34

96 - 34

01 - 35

01 - 37

03 - 37

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

األمن الوطني - اJنح العائلية...................................................

األمن الوطني - اJنح االختيارية...............................................
األمن الوطني - الضمان االجتماعي...........................................
األمن الوطني - اJساهمة في اخلدمات االجتماعية.......................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اJصالحاألدوات وتسيير اJصالح

األمن الوطني - تسديد النفقات................................................
األمن الوطني - األدوات واألثاث...............................................
األمن الوطني - اللوازم...........................................................
األمن الوطني - التكاليف اJلحقة............................................

األمن الوطني - األلبسة...........................................................

األمن الوطني - التغذية...........................................................
األمن الـــوطــــني - اقـــتـــنـــاءات - لـــوازم وصــــيـــانـــة األدوات الـــتـــقـــنـــيـــة
Jصلحة اJواصالت الالسلكية.................................................
األمن الوطني - أدوات الوقاية واحلماية ...................................
األمن الوطني - حظيرة السيارات............................................
األمن الوطني - اإليجار...........................................................
األمن الوطني - الـنفقـات القضـائية - نـفقات اخلـبرة - التـعويضات
اJترتبة على   الدولة...........................................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

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

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

األمن الوطني  - اJصاريف اخملتلفة...........................................
األمن الوطني - اJؤتمرات واJلتقيات.......................................

مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

1.512.000.000

3.000.000

17.867.284.000

1.094.000.000

20.476.284.000

600.000.000

800.000.000

600.000.000

1.600.000.000

1.800.000.000

3.237.000.000

400.000.000

560.000.000

2.400.000.000

64.000.000

3.000.000

12.064.000.000

400.000.000

400.000.000

25.200.000

5.000.000

30.200.000

107.749.547.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب
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اجلدول اJلحق ( تابع )اجلدول اJلحق ( تابع )

01 - 43

13 - 31

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

16 - 34

91 - 34

العنوانالعنوان الرابع الرابع
التدخالتالتدخالت العمومية العمومية

القسمالقسم الثالث الثالث
النشاطالنشاط التربوي والثقافي التربوي والثقافي

األمن الوطني - اJنح - تـعويضات التـدريب - الرواتب اJسبقة -
نفقات التكوين...................................................................

مجموع القسم الثالث

مجموع العنوان الرابع

مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اJصالح الالمركزية التابعة  لألمن الوطنياJصالح الالمركزية التابعة  لألمن الوطني

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح

القسم األولالقسم األول
اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل

اJـصـالح الالمـركـزيـة الـتـابـعـة لألمن الـوطـني - اJـوظـفـون اJـنـاوبون
واJياومون - األجور ولواحقها...............................................

مجموع القسم األول

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اJصالحاألدوات وتسيير اJصالح

اJصالح الالمركزية التابعة لألمن الوطني - تسديد النفقات.........
اJصالح الالمركزية التابعة لألمن الوطني - األدوات واألثاث........
اJصالح الالمركزية التابعة لألمن الوطني - اللوازم....................
اJصالح الالمركزية التابعة لألمن الوطني - التكاليف اJلحقة......
اJصالح الالمركزية التابعة لألمن الوطني - التغذية....................
اJصالح الالمركزية التابعة لألمن الوطني - حظيرة السيارات.....

مجموع القسم الرابع

134.000.000

134.000.000

134.000.000

107.883.547.000

368.201.000

368.201.000

136.000.000

130.000.000

508.500.000

100.000.000

600.000.000

78.000.000

1.552.500.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب
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اجلدول اJلحق ( تابع )اجلدول اJلحق ( تابع )

11 - 35

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

02 - 32

القسمالقسم اخلامس اخلامس
أشغالأشغال الصيانة الصيانة

اJـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة الـــتـــابـــعــة لـألمن الـــوطـــني - صـــيـــانـــة اJــبـــاني
ومنشآتها التقنية................................................................

مجموع القسم اخلامس

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

مجموع الفرع الثاني

الفرع الثالثالفرع الثالث

اJديرية العامة للحماية اJدنيةاJديرية العامة للحماية اJدنية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اJصالحوسائل اJصالح

القسم األولالقسم األول
اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل

احلماية اJدنية - األجور الرئيسية.............................................
احلماية اJدنية - التعويضات واJنح اخملتلفة...............................
احلــــمـــايـــة اJــــدنـــيــــة - اJـــوظـــفــــون اJـــنــــاوبـــون واJـــيــــاومـــون - األجـــور
ولواحقها............................................................................

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني

اJوظفون - اJعاشات واJنحاJوظفون - اJعاشات واJنح

احلماية اJدنية - ريوع حوادث العمل......................................
احلماية اJدنية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية..................

مجموع القسم الثاني

900.000.000

900.000.000

2.820.701.000

2.820.701.000

110.704.248.000

7.857.855.000

4.181.938.000

6.680.000

12.046.473.000

2.750.000

33.768.000

36.518.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب
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اجلدول اJلحق ( تابع )اجلدول اJلحق ( تابع )

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

06 - 34

90 - 34

92 - 34

96 - 34

01 - 35

03 - 37

القسم الثالثالقسم الثالث

اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

احلماية اJدنية - اJنح العائلية..................................................

احلماية اJدنية - اJنح االختيارية..............................................
احلماية اJدنية - الضمان االجتماعي..........................................
احلماية اJدنية - اJساهمة في اخلدمات االجتماعية......................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اJصالحاألدوات وتسيير اJصالح

احلماية اJدنية - تسديد النفقات...............................................
احلماية اJدنية - األدوات واألثاث..............................................
احلماية اJدنية - اللوازم..........................................................
احلماية اJدنية - التكاليف اJلحقة............................................
احلماية اJدنية - األلبسة..........................................................
احلماية اJدنية - التغذية..........................................................
احلماية اJدنية - حظيرة السيارات...........................................
احلماية اJدنية - اإليجار..........................................................
احلماية اJدنية - النـفقات القضائية - نفـقات اخلبرة - التعويضات
اJترتبة على الدولة.............................................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

احلماية اJدنية - صيانة اJباني ................................................

مجموع القسم اخلامس

القسمالقسم السابع  السابع 

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

احلماية اJدنية - اJؤتمرات واJلتقيات......................................

مجموع القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

503.076.000

2.660.000

3.235.848.000

6.000.000

3.747.584.000

94.000.000

55.000.000

36.000.000

313.000.000

980.000.000

50.000.000

165.000.000

1.400.000

10.000

1.694.410.000

8.000.000

8.000.000

1.500.000

1.500.000

17.534.485.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب
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اجلدول اJلحق ( تابع )اجلدول اJلحق ( تابع )

01 - 43

13 - 31

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

16 - 34

91 - 34

93 - 34

العنوانالعنوان الرابع الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

احلــــمـــايــــة اJـــدنــــيـــة - اJــــنح - تــــعـــويــــضـــات الــــتـــدريـب  -  الـــرواتب
اJسبقة - نفقات التكوين................................................

مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول 

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اJصالح الالمركزية التابعة للحماية اJدنيةاJصالح الالمركزية التابعة للحماية اJدنية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اJصـالح الالمركـزية التـابعـة للحـمايـة اJدنـية - اJوظـفون اJـناوبون
واJــيـاومــون - اJـوظـفــون اJـكــلـفـون بــحـراســة الـسـبــاحـة -  األجـور
ولواحقها............................................................................

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

اJــصــالـح الالمــركــزيـــة الــتــابـــعــة لــلــحـــمــايــة اJـــدنــيــة - اJــســـاهــمــة في
اخلدمات االجتماعية.............................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اJصالحاألدوات وتسيير اJصالح

اJصالح الالمركزية التابعة للحماية اJدنية - تسديد النفقات.......
اJصالح الالمركزية التابعة للحماية اJدنية - األدوات واألثاث.......
اJصالح الالمركزية التابعة للحماية اJدنية - اللوازم..................
اJـــصـــالح الـالمـــركـــزيـــة الـــتـــابـــعـــة لـــلـــحــــمـــايـــة اJـــدنـــيـــة - الـــتـــكـــالـــيف
اJلحقة...............................................................................
اJصالح الالمركزية التابعة للحماية اJدنية - التغذية..................

اJصالح الالمركزية التابعة للحماية اJدنية - حظيرة السيارات
اJصالح الالمركزية التابعة للحماية اJدنية - اإليجار..................

مجموع القسم الرابع

80.000.000

80.000.000

80.000.000

17.614.485.000

510.080.000

510.080.000

187.000.000

187.000.000

130.000.000

14.400.000

65.000.000

160.000.000

730.000.000

213.000.000

6.000.000

1.318.400.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب
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اجلدول اJلحق ( تابع )اجلدول اJلحق ( تابع )

11 - 35

 23 - 31

 24 - 33

 21 - 34

 22 - 34

  23 - 34

 24 - 34

26 - 34

 81 - 34

 87 - 34

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اJــصــالح الالمــركــزيــة الـتــابــعــة لــلـحــمــايــة اJــدنـيــة - صــيــانــة اJــبـاني
ومنشآتها التقنية...............................................................

مجموع  القسم اخلامس

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل

الـــوحــدة الـــوطـــنـــيـــة - اJــوظـــفـــون اJـــنـــاوبــون واJـــيـــاومـــون - األجــور
ولواحقها............................................................................

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

الوحدة الوطنية - اJساهمة في اخلدمات االجتماعية...................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اJصالحاألدوات وتسيير اJصالح

الوحدة الوطنية - تسديد النفقات.............................................

الوحدة الوطنية - األدوات واألثاث............................................

الوحدة الوطنية - اللّوازم........................................................

الوحدة الوطنية - التكاليف اJلحقة..........................................

الوحدة الوطنية - التغذية........................................................

الوحدة الوطنية - حظيرة السيارات.........................................

الوحدة الوطنية - مصاريف تسيير فرقة الكالب.......................

مجموع القسم الرابع

115.000.000

115.000.000

2.130.480.000

2.130.480.000

95.880.000

95.880.000

9.000.000

9.000.000

40.000.000

8.000.000

7.000.000

20.000.000

90.000.000

70.000.000

15.000.000

250.000.000
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اجلدول اJلحق ( تابع )اجلدول اJلحق ( تابع )

21 - 35

21 - 31

22 - 31

23 - 31

21 - 33

22 - 33

23 - 33

21 - 34

22 - 34

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

الوحدة الوطنية - صيانة اJباني..............................................

مجموع القسم اخلامس

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثالث

مجموع الفرع الثالث

الفرع الرابعلفرع الرابع
تسيير قصر احلكومةتسيير قصر احلكومة

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح

القسم األولالقسم األول
اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل

قصر احلكومة - األجورالرئيسية...............................................

قصر احلكومة - التعويضات واJنح اخملتلفة.................................
قــــصــــر احلــــكــــومـــة - اJــــوظــــفــــون اJــــنــــاوبــــون واJــــيــــاومــــون - األجـــور
ولواحقها............................................................................

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

قصر احلكومة - اJنح العائلية...................................................

قصر احلكومة - اJنح االختيارية...............................................
قصر احلكومة - الضمان االجتماعي...........................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اJصالحاألدوات وتسيير اJصالح

قصر احلكومة - تسديد النفقات...............................................
قصر احلكومة - األدوات واألثاث..............................................

16.000.000

16.000.000

370.880.000

370.880.000

20.115.845.000

25.833.000

5.094.000

14.089.000

45.016.000

3.357.000

40.000

7.732.000

11.129.000

523.000

300.000
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اجلدول اJلحق ( تابع )اجلدول اJلحق ( تابع )

23 - 34

24 - 34

25 - 34

70 - 34

21 - 35

01 - 31

02 - 31

03 - 31

قصر احلكومة - اللوازم...........................................................
قصر احلكومة - التكاليف اJلحقة..............................................
قصر احلكومة - األلبسة...........................................................
قصر احلكومة - حظيرة السيارات.............................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

قصر احلكومة - صيانة اJباني..................................................

مجموع القسم اخلامس

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

مجموع الفرع الرابع

الفرع السادسالفرع السادس
اJديرية العامة للمواصالت الوطنيةاJديرية العامة للمواصالت الوطنية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح

القسم األولالقسم األول
اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل

اJديرية العامة للمواصالت الوطنية - األجورالرئيسية................
اJـــديـــريـــة الــعـــامـــة لـــلـــمـــواصالت الـــوطـــنــيـــة - الـــتـــعـــويـــضــات واJـــنح
اخملتلفة...............................................................................
اJـــديــريـــة الـــعــامـــة لـــلـــمــواصـالت الــوطـــنـــيــة - اJـــوظـــفــون اJـــنـــاوبــون
واJياومون - األجور ولواحقها...............................................

مجموع القسم األول

700.000

11.000.000

200.000

498.000

13.221.000

20.600.000

20.600.000

89.966.000

89.966.000

89.966.000

147.120.000

63.640.000

8.120.000

218.880.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب
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اجلدول اJلحق ( تابع )اجلدول اJلحق ( تابع )

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

07 - 34

08 - 34

90 - 34

92 - 34

96 - 34

01 - 35

القسم الثانيالقسم الثاني
اJوظفون - اJعاشات واJنحاJوظفون - اJعاشات واJنح

اJديرية العامة للمواصالت الوطنية - ريوع حوادث العمل...........
اJـديــريـة الــعـامــة لـلــمـواصـالت الـوطــنـيــة - مـعــاش اخلـدمــة واألضـرار
اجلسدية.............................................................................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

اJديرية العامة للمواصالت الوطنية - اJنح العائلية....................

اJديرية العامة للمواصالت الوطنية - اJنح االختيارية................
اJديرية العامة للمواصالت الوطنية - الضمان االجتماعي............
اJــديــريــة الــعــامــة لــلــمــواصالت الــوطــنــيــة - اJــسـاهــمــة فـي اخلــدمـات
االجتماعية.........................................................................

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اJصالحاألدوات وتسيير اJصالح
اJديرية العامة للمواصالت الوطنية - تسديد النفقات.................
اJديرية العامة للمواصالت الوطنية - األدوات واألثاث.................
اJديرية العامة للمواصالت الوطنية - اللوازم............................
اJديرية العامة للمواصالت الوطنية - التكاليف اJلحقة...............
اJديرية العامة للمواصالت الوطنية - األلبسة............................
اJديرية العامة للمواصالت الوطنية - العتاد التقني للمواصالت.

اJديرية العامة للمواصالت الوطنية - لوازم االستغالل................
اJديرية العامة للمواصالت الوطنية - حظيرة السيارات..............
اJديرية العامة للمواصالت الوطنية - اإليجار............................
اJديـرية العامة للـمواصالت الوطنيـة - النفقات القـضائية - نفقات
اخلبرة - التعويضات اJترتبة على الدولة...............................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اJـديـريـة الـعـامـة لـلـمـواصالت الـوطـنـيـة - صـيـانـة اJـبـاني ومـنـشـآتـها
التقنية..............................................................................

مجموع القسم اخلامس

250.000

300.000

550.000

4.930.000

480.000

53.971.000

3.517.000

62.898.000

15.000.000

5.000.000

4.800.000

370.000.000

417.000

21.000.000

21.000.000

3.400.000

50.000

11.000

440.678.000

3.700.000

3.700.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب
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اجلدول اJلحق ( تابع )اجلدول اJلحق ( تابع )

04 - 37

05 - 37

01 - 43

11 - 31

12 - 31

13 - 31

القسم السابع القسم السابع 
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اJديرية العامة للمواصالت الوطنية - اJؤتمرات واJلتقيات........
اJديرية العامة للمواصالت الوطنية - االنتخابات.......................

مجموع القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اJــــديـــريـــة الــــعـــامـــة لــــلـــمــــواصالت الـــوطــــنـــيـــة - اJــــنح - تـــعــــويـــضـــات
التدريب- الرواتب اJسبقة - نفقات التكوين..........................

مجموع القسم الثالث

مجموع العنوان الرابع

مجموع الفرع اجلزئي األول

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح

القسم األولالقسم األول
اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل

اJــــــصــــــالـح الالمــــــركــــــزيــــــة الــــــتــــــابــــــعــــــة لــــــلـــــمــــــواصـالت الــــــوطــــــنــــــيـــــة -
األجورالرئيسية.................................................................
اJـصـالح الـالمـركـزيّـة الـتـابـعـة لـلـمـواصالت الـوطـنـيـة - الـتـعـويـضـات
واJنـــح اخملتلفة...................................................................
اJـــصــالح الالمــركــزيّــة الــتــابــعــة لــلــمــواصالت الــوطــنــيــة - اJــوظــفــون
اJناوبون واJياومون - األجور ولواحقها.................................

مجموع القسم األول

250.000

580.000

830.000

727.536.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

729.536.000

1.146.720.000

325.000.000

53.799.000

1.525.519.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب
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اجلدول اJلحق ( تابع )اجلدول اJلحق ( تابع )

11 - 32

12 - 32

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

18 - 34

52 - 34

91 - 34

93 - 34

القسم الثانيالقسم الثاني
اJوظفون - اJعاشات واJنحاJوظفون - اJعاشات واJنح

اJـصـالح الالمـركـزيّـة التـابـعـة لـلـمـواصالت الـوطـنـيـة - ريـوع حوادث
العمل................................................................................
اJـصـالح الالمـركزيّـة الـتـابعـة لـلـمواصالت الـوطـنـية - مـعـاش اخلـدمة
واألضرار اجلسدية...............................................................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

اJــــصــــالح الالمــــركــــزيّــــة الـــتــــابــــعــــة لـــلــــمــــواصالت الــــوطــــنــــيـــة - اJــــنح
العائلية.............................................................................
اJــــصــــالح الالمــــركــــزيّــــة الـــتــــابــــعــــة لـــلــــمــــواصالت الــــوطــــنــــيـــة - اJــــنح
االختيارية..........................................................................
اJــصــالـح الالمــركـــزيّــة الــتـــابــعــة لـــلــمـــواصالت الــوطـــنــيــة - الـــضــمــان
االجتماعي..........................................................................
اJـصـالح الالمـركـزيّـة الـتـابـعـة لـلـمـواصالت الـوطـنـيـة - اJـساهـمـة في
اخلدمات االجتماعية............................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اJصالحاألدوات وتسيير اJصالح

اJـــصـــالح الالمـــركـــزيّـــة الـــتــابـــعـــة لـــلـــمـــواصالت الـــوطــنـــيـــة - تـــســـديــد
النفقات.............................................................................
اJـــصـــالح الالمـــركـــزيّـــة الـــتـــابـــعـــة لـــلـــمـــواصـالت الـــوطـــنـــيــة - األدوات
واألثاث..............................................................................
اJصالح الالمركزيّة التابعة للمواصالت الوطنية - اللوازم..........

اJــصــالح الالمــركــزيّــة الـتــابــعــة لـلــمــواصالت الــوطــنـيــة - الــتــكــالـيف
اJلحقة.............................................................................
اJصالح الالمركزيّة التابعة للمواصالت الوطنية - األلبسة.........

اJـــصــــالح الالمــــركـــزيّــــة الـــتـــابــــعـــة لـــلــــمـــواصـالت الـــوطـــنــــيـــة - لـــوازم
االستغالل.........................................................................

اJـصالح الالمـركزيّـة التـابـعة لـلمـواصالت الوطـنـية - الـعتـاد التـقني
للمواصالت.........................................................................
اJـــصـــالح الالمـــركــزيّـــة الــتـــابـــعــة لـــلــمـــواصالت الـــوطـــنــيـــة - حــظـــيــرة
السيارات...........................................................................
اJصالح الالمركزيّة التابعة للمواصالت الوطنية - اإليجار..........

مجموع القسم الرابع

120.000

1.000.000

1.120.000

63.813.000

480.000

369.393.000

23.175.000

456.861.000

29.400.000

10.000.000

17.000.000

18.000.000

1.621.000

7.200.000

14.000.000

5.000.000

1.310.000

103.531.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب
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اجلدول اJلحق ( تابع )اجلدول اJلحق ( تابع )

11 - 35

14 - 37

11 - 43

القسم اخلامسالقسم اخلامس

أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اJـصالح الـالمركـزية الـتابـعة لـلمـواصالت الوطـنيـة - صيـانة اJـباني
ومنشآتها التقنية................................................................

مجموع القسم اخلامس

القسم السابع القسم السابع 

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اJــصــالح الالمــركـزيّــة الــتــابـعــة لــلـمــواصالت الــوطــنــيـة - اJــؤتــمـرات
واJلتقيات..........................................................................

مجموع القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع

التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاطالنشاط التربوي والثقافي التربوي والثقافي

اJـــصـــالـح الالمـــركـــزيـــة الــــتـــابـــعـــة لـــلـــمـــواصـالت الـــوطـــنـــيـــة - اJـــنح -
تــــعـــــويــــضــــات الـــــتــــدريـب  -  الــــرواتـب اJــــســــبـــــقــــة - نـــــفــــقــــات
التكوين...........................................................................

مجموع القسم الثالث

مجموع العنوان الرابع

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

مجموع الفرع السادس

5.280.000

5.280.000

360.000

360.000

2.092.671.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.094.671.000

2.824.207.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب
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اجلدول اJلحق ( تابع )اجلدول اJلحق ( تابع )

01 - 31

02 - 31

03 - 31

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

الفرع السابعالفرع السابع
اJديرية العامة للحرس البلدياJديرية العامة للحرس البلدي

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول
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- و�قـتـضى األمر رقم 08 - 02 اJـؤرّخ في 21 رجب
عـام 1429 اJـوافق 24 يـولـيـو سـنة 2008 واJـتـضـمّن قـانون

s2008 اليّة التكميلي لسنةJا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJــاداJــادّة األولى :ة األولى : تــوزّع  االعـــتــمـــادات اJــقـــدّر مــبـــلــغـــهــا
بــثــمــانــيــة وثالثــX مــلــيــارا وخــمــســمــائــة وثــمــانــيــة عــشـر
مــــلـــــيــــونــــا وســـــبــــعــــمــــائـــــة وســــبــــعـــــة وثالثــــX ألـف ديــــنــــار
(38.518.737.000 د.ج) واخملــصّــصــة لـــــوزيــر اJــالــيّــة مــــن
مـيـزانـيّـة الــــتّــسيير �وجب قـــانـــون اJاليّة التكميلي

لسنة s2008 طبقا للجدول اJلحق بهذا اJرسوم.

اJــاداJــادّة ة 2 : : يـــكـــلّــف وزيـــر اJــــالـــيّـــة بـــتـــنــــفــيـــذ هـــذا
الـــمـــرســـوم الّـــذي يـــنــــشــــر فــي الـــجــــريـدة الــرّســـمــيّــة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 8 شــعــبــان عــام 1429 اJــوافق 10
غشت سنة 2008.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مرسمرسـوم تنوم تنـفيذيفيذيّ رقم  رقم 08 -  - 253  مؤر  مؤرّخ في خ في 8 شع شعـبان عامبان عام
يــــــــــتــــــــــــضــــــــــمّن  sي s2008 ــــــــــوافـق وافـق 10  غ غــــــــــشـت ست ســــــــــنــــــــــة ةJا J1429 ا

تــــوزيع وزيع االعاالعــــتــــمــــادات اخملادات اخملــــصّــــصــــة لـة لـــــوزيوزيـر اJر اJــــالالــــيّــــة منة من
مـيزانييزانيّة التة التّـسيير �وجب قسيير �وجب قـانون اJاليانون اJاليّة الة الـتكميليتكميلي

لسنة لسنة 2008. . 
ـــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس احلكومة

sاليّةJبناء على تقرير وزير ا -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدّســـتـــورs الســـيّـــمـــا اJـــادّتــان 85 - 4
sو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اJــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اJــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واJـــتـــعــلّق

sتمّمJعدّل واJا sاليّةJا Xبقوان

- و�قـتضى الـقانون رقم 07 - 12 اJؤرّخ في 21 ذي
احلـــــجّــــــة عـــــام 1428 اJــــــوافق 30 ديـــــســــــمــــــبــــــر  ســــــنـــــة 2007

s2008 اليّة لسنةJتضمّن قانون اJوا

اجلدول اJلحقاجلدول اJلحق

االعتماداتاالعتمادات اخملص اخملصّصة لوزير اJاليصة لوزير اJاليّة لسنة ة لسنة 2008
منمن ميزاني ميزانيّة التة التّسيير واJوزسيير واJوزّعة بالتعة بالتّرتيب في كلرتيب في كلّ باب باب

العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

 01 - 31

 02 - 31

 03 - 31

الفرع األولالفرع األول
اإلدارة اJركزيةاإلدارة اJركزية

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

القسمالقسم األول األول
اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اJركزية - األجور الرئيسية ..........................................

اإلدارة اJركزية - التعويضات واJنح اخملتلفة..............................
اإلدارة اJـــركــــزيــــة - اJــــوظـــفــــون اJــــنــــاوبـــون واJــــيــــاومــــون - األجـــور
ولواحقها........................................................................

مجموع القسم األول

316.500.000

222.000.000

20.348.000

558.848.000

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)
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اجلدول اJلحق ( تابع )اجلدول اJلحق ( تابع )

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

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

القسم الثانيالقسم الثاني
اJوظفون - اJعاشات واJنحاJوظفون - اJعاشات واJنح

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

مجموع القسم الثاني

القسمالقسم الثالث الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اJركزية - اJنح  العائلية...............................................

اإلدارة اJركزية - اJنح  االختيارية...........................................
اإلدارة اJركزية - الضمان االجتماعي........................................
اإلدارة اJركزية - اJساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اJصالحاألدوات وتسيير اJصالح

اإلدارة اJركزية -  تسديد النفقات.............................................
اإلدارة اJركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اJركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اJركزية - التكاليف اJلحقة...........................................
اإلدارة اJركزية - األلبسة.........................................................
اإلدارة اJركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اJركزية - اإليجار........................................................

اإلدارة اJـــــركــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضــــائــــيـــــة - نــــفــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اJترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع 

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اJركزية - صيانة اJباني...............................................

مجموع القسم اخلامس

200.000

970.000

1.170.000

7.469.000

25.000

135.750.000

11.084.000

154.328.000

82.600.000

10.200.000

13.156.000

87.200.000

1.225.000

9.750.000

2.300.000

10.000

206.441.000

137.000.000

137.000.000
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اجلدول اJلحق ( تابع )اجلدول اJلحق ( تابع )

03 - 36

05 - 36

06 - 36

02 - 37

03 - 37

03 - 42

01 - 43

02 - 43

القسم السادسالقسم السادس

إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للمدرسة الوطنية للضرائب.............................................
إعانة للوكالة الوطنية Jسح األراضي ........................................
إعانة خللية معاجلة االستعالم اJالي...........................................

مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اJركزية - اJؤتمرات واJلتقيات.....................................
اإلدارة اJركزية - دراسات........................................................

مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثانيالقسم الثاني
النشاط الدوليالنشاط الدولي

اإلدارة اJـركـزيـة - اJـساهـمـة واالشـتـراك في الـهـيئـات الـدولـيـة غـير
احلكومية.............................................................................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث

النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اJركزية - اJنح - تـعويضات  التدريب - الرواتب اJسبقة-
نفقات التكوين....................................................................
اإلدارة اJـــــــركـــــــزيـــــــة  - تــــــــشـــــــجـــــــيـع اجلـــــــمـــــــعـــــــيــــــــات ذات  اJـــــــنـــــــفـــــــعـــــــة
العمومية............................................................................

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

75.630.000

1.501.511.000

40.000.000

1.617.141.000

6.000.000

308.122.000

314.122.000

2.989.050.000

400.000

400.000

134.000.000

2.000.000

136.000.000

136.400.000

3.125.450.000

3.125.450.000

االعتمادات اخملصصة (االعتمادات اخملصصة ( دج ) دج )العناوينالعناوين رقم األبوابرقم األبواب
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112.626.000

40.000.000

6.215.000

158.841.000

225.000

225.000

4.235.000

20.000

39.695.000

2.938.000

46.888.000

اجلدول اJلحق ( تابع )اجلدول اJلحق ( تابع )

01 - 31

02 - 31

03 - 31

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

الفرع الثانيالفرع الثاني
اJديرية العامة للمحاسبةاJديرية العامة للمحاسبة

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح

القسم األولالقسم األول
اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل

اJديرية العامة للمحاسبة - األجور الرئيسية.............................

اJديرية العامة للمحاسبة - التعويضات واJنح اخملتلفة................

اJـديــريـة الــعـامــة لـلــمـحـاســبـة - اJــوظـفــون اJـنــاوبـون واJــيـاومـون -
األجور ولواحقها..................................................................

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني

اJوظفون - اJعاشات  واJنحاJوظفون - اJعاشات  واJنح

اJديرية العامة للمحاسبة - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية........

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

اJديرية العامة للمحاسبة - اJنح العائلية..................................

اJديرية العامة للمحاسبة - اJنح االختيارية .............................

اJديرية العامة للمحاسبة - الضمان االجتماعي..........................

اJديرية العامة للمحاسبة - اJساهمة في اخلدمات  االجتماعية......

مجموع القسم الثالث

االعتمادات اخملصصة (االعتمادات اخملصصة ( دج ) دج )العناوينالعناوين رقم األبوابرقم األبواب
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اجلدول اJلحق ( تابع )اجلدول اJلحق ( تابع )

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

02 - 37

03 - 37

القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اJصالحاألدوات وتسيير اJصالح

اJديرية العامة للمحاسبة - تسديد النفقات...............................

اJديرية العامة للمحاسبة - األدوات واألثاث...............................

اJديرية العامة للمحاسبة - اللوازم...........................................

اJديرية العامة للمحاسبة - التكاليف اJلحقة.............................

اJديرية العامة للمحاسبة - األلبسة..........................................

اJديرية العامة للمحاسبة - حظيرة السيارات............................

اJديرية العامة للمحاسبة - اإليجار..........................................

اJـديريـة العامـة للـمحـاسبة - الـنفـقات الـقضائـية - نـفقـات اخلبرة -
التعويضات اJترتبة على الدولة.......................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس

أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اJديرية العامة للمحاسبة - صيانة اJباني.................................

مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اJديرية العامة للمحاسبة - اJؤتمرات واJلتقيات.......................

اJــديـــريــة الــعـــامــة لــلـــمــحــاســبـــة - نــفــقـــات تــســيـــيــر اجملــلـس الــوطــني
للمحاسبة..........................................................................

مجموع القسم السّابع

مجموع العنوان الثالث

8.000.000

10.000.000

27.000.000

220.000.000

392.000

3.160.000

400.000

10.000

268.962.000

7.500.000

7.500.000

1.000.000

11.477.000

12.477.000

494.893.000

االعتمادات اخملصصة (االعتمادات اخملصصة ( دج ) دج )العناوينالعناوين رقم األبوابرقم األبواب
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اجلدول اJلحق ( تابع )اجلدول اJلحق ( تابع )

 01 - 43

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

العنوان الرابعالعنوان الرابع

التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث

النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اJديرية العامة للمحاسبة - اJنح - تعويضات التدريب - الرواتب
اJسبقة - نفقات التكوين.....................................................

مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني

اJصالح الالمركزية التابعة للدولةاJصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوانالعنوان الثالث الثالث

وسائل اJصالحوسائل اJصالح

القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل

اJديريات اجلهوية للخزينة - األجور الرئيسية...........................
اJــــــديــــــريــــــات اجلـــــــهــــــويــــــة لــــــلــــــخــــــزيــــــنــــــة  - الــــــتــــــعــــــويــــــضــــــات واJــــــنح
اخملتلفة................................................................................
اJـديـريـات اجلــهـويـة لـلـخـزيــنـة - اJـوظـفـون اJــنـاوبـون واJـيـاومـون -
األجور و لواحقها..................................................................

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني

اJوظفون - اJعاشات واJنحاJوظفون - اJعاشات واJنح

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

مجموع القسم الثاني

100.000.000

100.000.000

100.000.000

594.893.000

3.025.880.000

1.326.160.000

139.850.000

4.491.890.000

166.000

2.240.000

2.406.000

االعتمادات اخملصصة (االعتمادات اخملصصة ( دج ) دج )العناوينالعناوين رقم األبوابرقم األبواب
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اجلدول اJلحق ( تابع )اجلدول اJلحق ( تابع )

 11 - 33

 12 - 33

 13 - 33

 14 - 33

 11 - 34

 12 - 34

 13 - 34

 14 - 34

 15 - 34

 91 - 34

 93 - 34

 98 - 34

 11 - 35

القسم الثالثالقسم الثالث

اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

اJديريات اجلهوية للخزينة - اJنح العائلية.................................

اJديريات اجلهوية للخزينة - اJنح االختيارية.............................
اJديريات اجلهوية للخزينة - الضمان االجتماعي.........................
اJـديـــريـات اجلهـويـة لـلـخـزيـنـــة - الـــمــــســـــاهـمـــــــة في اخلــــدمـات
االجتماعية .........................................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اJصالحاألدوات وتسيير اJصالح

اJديريات اجلهوية للخزينة  - تسديد النفقات.............................
اJديريات اجلهوية للخزينة  - األدوات واألثاث............................
اJديريات اجلهوية للخزينة - اللوازم.........................................
اJديريات اجلهوية للخزينة  - التكاليف اJلحقة..........................
اJديريات اجلهوية للخزينة  - األلبسة........................................
اJديريات اجلهوية للخزينة  - حظيرة السيارات.........................
اJديريات اجلهوية للخزينة  - اإليجار........................................
اJــديـريـات اجلـهـويـة لـلـخـزيـنـة  - الــنــفـــقــات الـقـضـائـيـــة - نـــفـقـــات
اخلبرة - التعويضات اJترتبة على الدولة...............................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس

أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اJديريات اجلهوية للخزينة - صيانة اJباني................................
مجموع القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني

168.958.000

260.000

1.088.085.000

80.571.000

1.337.874.000

60.000.0000

38.909.000

100.560.000

190.000.000

2.360.000

16.320.000

2.791.000

50.000

410.990.000

63.360.000

63.360.000

6.306.520.000

6.306.520.000

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



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 47 36
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اجلدول اJلحق ( تابع )اجلدول اJلحق ( تابع )

العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

 23 - 31 

 23 - 34

 24 - 34

 25 - 34

  21- 35 

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث

تسيير ديار ومراكز اJاليةتسيير ديار ومراكز اJالية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اJصالحوسائل اJصالح

القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل

ديــار ومـراكــز اJــالـيــة - اJــوظـفــون اJــنـاوبــون واJــيـاومــون - األجـور
ولواحقها.............................................................................

مجموع القسم األول

القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اJصالحاألدوات وتسيير اJصالح

ديار ومراكز اJالية - اللوازم....................................................
ديار ومراكز اJالية - التكاليف اJلحقة......................................
ديار ومراكز اJالية - األلبسة...................................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس

أشغال الصيانةأشغال الصيانة

ديار ومراكز اJالية - صيانة اJباني ومنشآتها التقنية................

مجموع القسم اخلامس

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثالث

مجموع الفرع الثاني

4.790.000

4.790.000

600.000

700.000

60.000

1.360.000

600.000

600.000

6.750.000

6.750.000

6.908.163.000

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)
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اجلدول اJلحق ( تابع )اجلدول اJلحق ( تابع )

 01 - 31

 02 - 31

 03 - 31

 01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

الفرع الثالثالفرع الثالث

اJديرية العامة للجماركاJديرية العامة للجمارك

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اJصالحوسائل اJصالح

القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل

اJديرية العامة للجمارك - األجور الرئيسية..............................

اJديرية العامة للجمارك - التعويضات واJنح اخملتلفة.................

اJــديــريــة الــعــامــة لــلــجـمــارك - اJــوظــفــون اJــنــاوبــون واJــيــاومـون -
األجور ولواحقها..................................................................

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني

اJوظفون - اJعاشات واJنحاJوظفون - اJعاشات واJنح

اJديرية العامة للجمارك - ريوع حوادث العمل...........................

اJديرية العامة للجمارك - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية.........

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث

اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

اJديرية العامة للجمارك - اJنح العائلية...................................

اJديرية العامة للجمارك - اJنح االختيارية................................

اJديرية العامة للجمارك - الضمان االجتماعي...........................

اJديرية العامة للجمارك - اJساهمة في اخلدمات االجتماعية........

مجموع القسم الثالث

3.492.021.000

1.995.000.000

75.559.000

5.562.580.000

1.665.000

21.850.000

23.515.000

203.771.000

400.000

1.361.051.000

108.009.000

1.673.231.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناوينالعناوين رقم األبوابرقم األبواب
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15 شعبان  عام  شعبان  عام  1429 هـ هـ
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اجلدول اJلحق ( تابع )اجلدول اJلحق ( تابع )

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

06 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

02 - 37

03 - 37

القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اJصالحاألدوات وتسيير اJصالح

اJديرية العامة للجمارك - تسديد النفقات................................

اJديرية العامة للجمارك - األدوات واألثاث................................

اJديرية العامة للجمارك - اللوازم............................................

اJديرية العامة للجمارك - التكاليف اJلحقة..............................

اJديرية العامة للجمارك - األلبسة............................................

اJديرية العامة للجمارك - التغذية...........................................

اJديرية العامة للجمارك - حظيرة السيارات.............................

اJديرية العامة للجمارك - اإليجار............................................

اJديـريـة الـعامـة لـلجـمـارك - النـفـقـات القـضـائيـة - نـفقـات اخلـبرة -
التعويضات اJترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس

أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اJديرية العامة للجمارك - صيانة اJباني..................................

مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اJديرية العامة للجمارك - النفقات اخملتلفة ...............................

اJديرية العامة للجمارك- اJؤتمرات واJلتقيات.........................

مجموع القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

35.000.000

7.000.000

10.000.000

10.000.000

50.000.000

584.000

9.000.000

500.000

10.000

122.094.000

6.500.000

6.500.000

500.000

3.000.000

3.500.000

7.391.420.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناوينالعناوين رقم األبوابرقم األبواب
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اجلدول اJلحق ( تابع )اجلدول اJلحق ( تابع )

01 - 43

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

16 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

 القسم  الثالث القسم  الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اJديـرية العامـة للجـمارك - اJنح - تـعويضـات التدريب - الرواتب
اJسبقة - نفقات التكوين ....................................................

مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اJصالحاألدوات وتسيير اJصالح

اJصالح الالمركزية التابعة للجمارك - تسديد النفقات...............
اJصالح الالمركزية التابعة للجمارك - األدوات واألثاث...............
اJصالح الالمركزية التابعة للجمارك - اللوزام...........................
اJصالح الالمركزية التابعة للجمارك -  التكاليف اJلحقة.............
اJصالح الالمركزية التابعة للجمارك - األلبسة...........................
اJصالح الالمركزية التابعة للجمارك - التغذية..........................
اJصالح الالمركزية التابعة للجمارك - حظيرة السيارات............
اJصالح الالمركزية التابعة للجمارك - اإليجار...........................
اJــصــالح الالمــركــزيــة الـتــابــعــة لـلــجــمــارك - الـنــفــقــات الـقــضــائــيـة -
نفقات اخلبرة - التعويضات اJترتبة على الدولة.....................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اJصالح الالمركزية التابعة للجمارك - صيانة اJباني.................
مجموع القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع الثالث

60.000.000

60.000.000

60.000.000

7.451.420.000

55.000.000

52.000.000

63.000.000

200.000.000

400.000

128.500.000

109.610.000

14.000.000

10.000

622.520.000

60.000.000

60.000.000

682.520.000

682.520.000

8.133.940.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناوينالعناوين رقم األبوابرقم األبواب
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15 شعبان  عام  شعبان  عام  1429 هـ هـ
17 غشت  سنة  غشت  سنة  2008 م م

اجلدول اJلحق ( تابع )اجلدول اJلحق ( تابع )

العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

الفرعالفرع الرابع الرابع
اJديرية العامة للضرائباJديرية العامة للضرائب

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

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل

اJديرية العامة للضرائب - األجور الرئيسية..............................
اJديرية العامة للضرائب - التعويضات واJنح اخملتلفة................

اJــديــريـة الــعــامــة لــلــضــرائب - اJــوظــفــون اJــنــاوبــون واJــيــاومـون -
األجور ولواحقها..................................................................

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اJوظفون - اJعاشات واJنحاJوظفون - اJعاشات واJنح

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

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

اJديرية العامة للضرائب - اJنح العائلية...................................

اJديرية العامة للضرائب - اJنح االختيارية...............................
اJديرية العامة للضرائب - الضمان االجتماعي...........................
اJديرية العامة للضرائب - اJساهمة في اخلدمات االجتماعية.......

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اJصالحاألدوات وتسيير اJصالح

اJديرية العامة للضرائب - تسديد النفقات................................
اJديرية العامة للضرائب - األدوات واألثاث...............................
اJديرية العامة للضرائب - اللوازم...........................................
اJديرية العامة للضرائب - التكاليف اJلحقة............................

    

345.972.000

160.182.000

17.891.000

524.045.000

55.000

10.000

65.000

18.500.000

40.000

126.039.000

10.425.000

155.004.000

100.000.000

23.920.000

262.500.000

39.500.000

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)
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اجلدول اJلحق ( تابع )اجلدول اJلحق ( تابع )

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

02 - 37

01 - 43

اJديرية العامة للضرائب - األلبسة...........................................
اJديرية العامة للضرائب - حظيرةالسيارات.............................
اJديرية العامة للضرائب - اإليجار...........................................
اJـديـرية الـعامـة لـلضـرائب - الـنـفقـات الـقضـائـية - نـفـقات اخلـبرة -
التعويضات اJترتبة على الدولة...........................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اJديرية العامة للضرائب - صيانة اJباني..................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اJديرية العامة للضرائب - اJؤتمرات واJلتقيات.......................

مجموع القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اJــــديـــريــــة الـــعــــامـــة لــــلـــضــــرائب - اJــــنح - تــــعـــويــــضـــات الــــتـــدريب -
الرواتب اJسبقة - نفقات التكوين........................................

مجموع القسم الثالث

مجموع العنوان الرابع

مجموع الفرع اجلزئي األول

1.000.000

12.500.000

1.000.000

10.000

440.430.000

16.500.000

16.500.000

7.000.000

7.000.000

1.143.044.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

1.263.044.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناوينالعناوين رقم األبوابرقم األبواب
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اجلدول اJلحق ( تابع )اجلدول اJلحق ( تابع )

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني

اJصالح الالمركزية التابعة للدولةاJصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اJصالحوسائل اJصالح

القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل

اJصالح الالمركزية للضرائب - األجور الرئيسية........................

اJصالح الالمركزية للضرائب - التعويضات واJنح اخملتلفة...........
اJـصالح الالمـركزيـة للـضرائب - اJـوظفـون اJنـاوبون واJـياومون -
األجور و لواحقها.................................................................

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني

اJوظفون - اJعاشات واJنحاJوظفون - اJعاشات واJنح

اJصالح  الالمركزية للضرائب - ريوع حوادث العمل...................
اJـــــصــــالـح  الالمـــــركـــــزيــــة لـــــلــــضـــــرائب - مـــــعـــــاش اخلــــدمـــــة واألضــــرار
اجلسدية..............................................................................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث

اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

اJصالح الالمركزية للضرائب - اJنح العائلية.............................

اJصالح الالمركزية للضرائب - اJنح االختيارية.........................
اJصالح الالمركزية للضرائب - الضمان االجتماعي.....................
اJـــــصــــــالح الـالمـــــركـــــزيـــــة لــــــلـــــضـــــرائـب - اJـــــســـــاهـــــمــــــة في اخلـــــدمـــــات
االجتماعية.........................................................................

مجموع القسم الثالث

4.952.426.000

2.160.368.000

612.189.000

7.724.983.000

600.000

10.000

610.000

295.350.000

500.000

1.778.198.000

166.000.000

2.240.048.000
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اجلدول اJلحق ( تابع )اجلدول اJلحق ( تابع )

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

23 - 31

القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اJصالحاألدوات وتسيير اJصالح

اJصالح الالمركزية للضرائب - تسديد النفقات..........................

اJصالح الالمركزية للضرائب - األدوات واألثاث..........................

اJصالح الالمركزية للضرائب - اللوازم.....................................

اJصالح الالمركزية للضرائب - التكاليف اJلحقة.......................

اJصالح الالمركزية للضرائب - األلبسة.....................................

اJصالح الالمركزية للضرائب - حظيرة السيارات......................

اJصالح الالمركزية للضرائب - اإليجار.....................................

اJــصــالح الالمــركــزيــة لــلـــضــرائب - الــنــفــقــات الــقــضــائــيــة - نــفــقــات
اخلبرة- التعويضات اJترتبة على الدولة............................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اJصالح الالمركزية للضرائب - صيانة اJباني............................

مجموع القسم اخلامس

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثاني
الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث

تسيير ديار ومراكز اJاليةتسيير ديار ومراكز اJالية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
ديــار ومـراكــز اJــالـيــة - اJــوظـفــون اJــنـاوبــون واJــيـاومــون - األجـور
ولواحقها............................................................................

مجموع القسم األول

134.000.000

127.000.000

112.000.000

126.000.000

5.112.000

43.510.000

29.000.000

1.000.000

577.622.000

119.000.000

119.000.000

10.662.263.000

10.662.263.000

145.021.000

145.021.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناوينالعناوين رقم األبوابرقم األبواب
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23 - 34

24 - 34

25 - 34

21 - 35

01 - 31

02 - 31

03 - 31

القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اJصالحاألدوات وتسيير اJصالح

ديار ومراكز اJالية - اللوازم....................................................
ديار ومراكز اJالية - التكاليف اJلحقة......................................
ديار ومراكز اJالية - األلبسة...................................................

مجموع القسم الرابع

القسمالقسم اخلامس اخلامس

أشغال الصيانةأشغال الصيانة

ديار ومراكز اJالية - صيانة اJباني ومنشآتها التقنية................
مجموع القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع الرابع

الفرع اخلامسالفرع اخلامس

اJديرية العامة لألمالك الوطنيةاJديرية العامة لألمالك الوطنية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اJصالحوسائل اJصالح

القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل

اJديرية العامة لألمالك الوطنية - األجور الرئيسية....................

اJديرية العامة لألمالك الوطنية -  التعويضات واJنح اخملتلفة......
اJــــديـــــريــــة الـــــعــــامـــــة لألمـالك الــــوطـــــنـــــيــــة - اJـــــوظــــفـــــون اJــــنـــــاوبــــون
واJياومون- األجور ولواحقها...............................................

مجموع القسم األول

9.238.000

73.000.000

691.000

82.929.000

50.000.000

50.000.000

277.950.000

277.950.000

12.203.257.000

74.850.000

29.000.000

6.516.000

110.366.000

اجلدول اJلحق ( تابع )اجلدول اJلحق ( تابع )
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10.000

10.000

2.730.000

20.000

19.759.000

2.013.000

24.522.000

17.000.000

4.532.000

5.459.000

3.400.000

255.000

3.690.000

10.000

34.346.000

4.000.000

4.000.000

اجلدول اJلحق ( تابع )اجلدول اJلحق ( تابع )

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

97 - 34

01 - 35

القسم الثانيالقسم الثاني
اJوظفون - اJعاشات واJنحاJوظفون - اJعاشات واJنح

اJـــديــــريـــة الـــعــــامـــة لـألمالك  الــــوطـــنــــيـــة - مــــعـــاش اخلــــدمـــة واألضـــرار
اجلسدية.............................................................................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

اJديرية العامة لألمالك الوطنية - اJنح العائلية.........................

اJديرية العامة لألمالك الوطنية - اJنح االختيارية.....................
اJديرية العامة لألمالك الوطنية - الضمان االجتماعي.................
اJـــديــــريــــة الـــعــــامــــة لألمالك الــــوطــــنـــيــــة - اJــــســـاهــــمــــة في اخلــــدمـــات
االجتماعية.........................................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اJصالحاألدوات وتسيير اJصالح

اJديرية العامة لألمالك الوطنية - تسديد النفقات......................
اJديرية العامة لألمالك الوطنية - األدوات واألثاث.....................
اJديرية العامة لألمالك الوطنية - اللوازم.................................
اJديرية العامة لألمالك الوطنية - التكاليف اJلحقة...................
اJديرية العامة لألمالك الوطنية - األلبسة.................................
اJديرية العامة لألمالك الوطنية - حظيرة السيارات...................
اJـديـريــة الـعـامـة لألمالك الــوطـنـيـة - الـنــفـقـات الـقـضــائـيـة - نـفـقـات
اخلبرة - التعويضات اJترتبة على الدولة.................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس

أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اJديرية العامة لألمالك الوطنية - صيانة اJباني........................

مجموع القسم اخلامس

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناوينالعناوين رقم األبوابرقم األبواب
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اجلدول اJلحق ( تابع )اجلدول اJلحق ( تابع )

02 - 37

01 - 43

11 - 31

12 - 31

13 - 31

القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اJديرية العامة لألمالك الوطنية - اJؤتمرات واJلتقيات.............

مجموع القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع

التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث

النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اJـديـرية الـعـامة لألمالك الـوطـنيـة - اJـنح - تعـويـضات الـتدريب -
الرواتب اJسبقة - نفقات التكوين.........................................

مجموع القسم الثالث

مجموع العنوان الرابع

مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني

اJصالح الالمركزية التابعة للدولةاJصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اJصالحوسائل اJصالح

القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل

اJصالح  الالمركزية لألمالك الوطنية - األجورالرئيسية.............
اJــصـــالح  الـالمــركـــزيـــة لألمالك الـــوطـــنــيـــة - الـــتــعـــويـــضـــات واJــنح
اخملتلفة..............................................................................
اJـــصـــالح  الالمـــركــزيـــة لألمالك الـــوطــنـــيــة - اJـــوظــفـــون اJــنـــاوبــون
واJياومون - األجور ولواحقها..............................................

مجموع القسم األول

10.000.000

10.000.000

183.244.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

233.244.000

2.202.523.000

917.786.000

244.388.000

3.364.697.000
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اجلدول اJلحق ( تابع )اجلدول اJلحق ( تابع )

11 - 32

12 - 32

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

القسم الثانيالقسم الثاني
اJوظفون - اJعاشات واJنحاJوظفون - اJعاشات واJنح

اJصالح الالمركزية لألمالك الوطنية - ريوع حوادث العمل..........
اJـصــالح الالمــركــزيـة لـألمالك الـوطــنــيـة - مــعــاش اخلـدمــة واألضـرار
اجلسدية.............................................................................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

اJصالح الالمركزية لألمالك الوطنية - اJنح العائلية...................

اJصالح الالمركزية لألمالك الوطنية - اJنح االختيارية...............
اJصالح الالمركزية لألمالك الوطنية - الضمان االجتماعي...........
اJــصــالح الـالمــركــزيــة لـألمالك الــوطــنـــيــة - اJــســاهـــمــة في اخلــدمــات
االجتماعية.........................................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اJصالحاألدوات وتسيير اJصالح

اJصالح الالمركزية لألمالك الوطنية - تسديد النفقات................
اJصالح الالمركزية لألمالك الوطنية - األدوات واألثاث................
اJصالح الالمركزية لألمالك الوطنية - اللوازم...........................
اJصالح الالمركزية لألمالك الوطنية - التكاليف اJلحقة..............
اJصالح الالمركزية لألمالك الوطنية - األلبسة...........................
اJصالح الالمركزية لألمالك الوطنية - حظيرة السيارات.............
اJصالح الالمركزية لألمالك الوطنية - اإليجار...........................
اJصالح الالمركزية لألمالك الـوطنية - النفقات القضائية - نفقات
اخلبرة - التعويضات اJترتبة على الدولة...............................

مجموع القسم الرابع

القسمالقسم اخلامس اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اJصالح الالمركزية لألمالك الوطنية - صيانة اJباني..................

مجموع القسم اخلامس

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

100.000

20.000

120.000

118.356.000

300.000

624.000.000

69.727.000

812.383.000

60.000.000

46.789.000

58.916.000

60.049.000

3.784.000

40.519.000

6.000.000

10.000

276.067.000

31.000.000

31.000.000

4.484.267.000

4.484.267.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناوينالعناوين رقم األبوابرقم األبواب
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اجلدول اJلحق ( تابع )اجلدول اJلحق ( تابع )

23 - 31

23 - 34

24 - 34

25 - 34

21 - 35

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث

تسيير ديار ومراكز اJاليةتسيير ديار ومراكز اJالية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اJصالحوسائل اJصالح

القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل

ديـار ومـراكــز اJـالـيـة - اJــوظـفـون اJــنـاوبـون واJــيـاومـون - األجـور
ولواحقها...........................................................................

مجموع القسم األول

القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اJصالح األدوات وتسيير اJصالح 

ديار ومراكز اJالية - اللوازم..................................................

ديار ومراكز اJالية - التكاليف اJلحقة....................................

ديار ومراكز اJالية - األلبسة..................................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس

أشغال الصيانةأشغال الصيانة

ديار ومراكز اJالية - صيانة اJباني ومنشآتها التقنية...............

مجموع القسم اخلامس

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثالث

مجموع الفرع اخلامس

19.033.000

19.033.000

620.000

8.240.000

190.000

9.050.000

6.000.000

6.000.000

34.083.000

34.083.000

4.751.594.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناوينالعناوين رقم األبوابرقم األبواب
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اجلدول اJلحق ( تابع )اجلدول اJلحق ( تابع )

01 - 31

02 - 31

03 - 31

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

الفرع السادسالفرع السادس

اJديرية العامة للميزانيةاJديرية العامة للميزانية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اJصالحوسائل اJصالح

القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل

اJديرية العامة للميزانية - األجورالرئيسية..............................
اJــــــديـــــــريــــــة الــــــعـــــــامــــــة لـــــــلــــــمــــــيـــــــزانــــــيـــــــة - الــــــتــــــعـــــــويــــــضــــــات واJـــــــنح
اخملتلفة..............................................................................
اJــديــريـة الــعـامــة لـلــمـيــزانـيــة - اJـوظــفـون اJــنـاوبــون واJـيــاومـون -
األجور ولواحقها..................................................................

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني

اJوظفون - اJعاشات واJنح اJوظفون - اJعاشات واJنح 

اJديرية العامة للميزانية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية........

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث

اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

اJديرية العامة للميزانية - اJنح العائلية..................................

اJديرية العامة للميزانية - اJنح االختيارية...............................

اJديرية العامة للميزانية - الضمان االجتماعي..........................

اJديرية العامة للميزانية - اJساهمة في اخلدمات االجتماعية.......

مجموع القسم الثالث

196.903.000

141.144.000

3.693.000

341.740.000

110.000

110.000

5.759.000

39.000

53.337.000

4.624.000

63.759.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناوينالعناوين رقم األبوابرقم األبواب
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8.000.000

6.400.000

6.700.000

2.200.000

234.000

3.800.000

10.000

27.344.000

1.000.000

1.000.000

2.000.000

5.000.000

5.000.000

300.000.000

312.000.000

745.953.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

795.953.000

اجلدول اJلحق ( تابع )اجلدول اJلحق ( تابع )

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

97 - 34

01 - 35

02 - 37

03 - 37

04 - 37

05 - 37

01 - 43

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اJصالحاألدوات وتسيير اJصالح

اJديرية العامة للميزانية - تسديد النفقات................................
اJديرية العامة للميزانية - األدوات واألثاث...............................
اJديرية العامة للميزانية - اللوازم...........................................
اJديرية العامة للميزانية - التكاليف اJلحقة.............................
اJديرية العامة للميزانية - األلبسة..........................................
اJديرية العامة للميزانية - حظيرة السيارات............................
اJديـرية الـعامـة للـميـزانيـة - النـفقـات القـضائـية - نـفقـات اخلبرة -
التعويضات اJترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اJديرية العامة للميزانية - صيانة اJباني.................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اJديرية العامة للميزانية - اJؤتمرات واJلتقيات.......................
اJديرية العامة للميزانية - نفقات حتضير اJيزانيـة وقــانــون اJالية......
اJــديـريــة الــعــامــة لـلــمــيــزانــيــة - نـفــقــات تــســيـيــر الــصــنــدوق اخلـاص
بتقاعد اإلطارات السامية لألمة.............................................
اJديرية العامة للميزانية - دراسات.........................................

مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اJـــديـــريـــة الــعـــامـــة لـــلـــمـــيــزانـــيـــة - اJـــنح - تـــعـــويـــضـــات الــتـــدريب -
الرواتب اJسبقة - نفقات التكوين.........................................

مجموع القسم الثالث

مجموع العنوان الرابع

مجموع الفرع اجلزئي األول

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناوينالعناوين رقم األبوابرقم األبواب
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444.745.000

171.203.000

20.263.000

636.211.000

55.000

10.000

65.000

18.238.000

70.000

113.885.000

10.951.000

143.144.000

اجلدول اJلحق ( تابع )اجلدول اJلحق ( تابع )

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني

اJصالح الالمركزية التابعة للدولةاJصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اJصالحوسائل اJصالح

القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل

اJصالح الالمركزية للميزانية - األجور الرئيسية.......................

اJصالح الالمركزية للميزانية - التعويضات واJنح اخملتلفة..........

اJصالح الالمركزية للميزانية - اJــــوظفـــــون اJنـــــاوبـــــــون
واJياومون - األجور ولواحقها..................................................

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني

اJوظفون - اJعاشات واJنحاJوظفون - اJعاشات واJنح

اJصالح الالمركزية للميزانية - ريوع حوادث العمل....................

اJــــصــــالح الالمــــركــــزيــــة لــــلــــمــــيـــزانــــيــــة - مــــعــــاش اخلــــدمــــة واألضـــرار
اجلسدية.............................................................................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث

اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

اJصالح الالمركزية للميزانية - اJنح العائلية............................

اJصالح الالمركزية للميزانية - اJنح االختيارية........................

اJصالح الالمركزية للميزانية - الضمان االجتماعي....................

اJــــصــــالـح الالمــــركـــــزيــــة لــــلــــمـــــيــــزانــــيــــة - اJـــــســــاهــــمـــــة في اخلــــدمــــات
االجتماعية.........................................................................

مجموع القسم الثالث

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناوينالعناوين رقم األبوابرقم األبواب
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15.000.000

9.000.000

7.880.000

15.340.000

459.000

945.000

2.000.000

15.000

50.639.000

2.960.000

2.960.000

833.019.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

841.019.000

اجلدول اJلحق ( تابع )اجلدول اJلحق ( تابع )

رقم األبوابرقم األبواب

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

11 - 43

القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اJصالحاألدوات وتسيير اJصالح

اJصالح الالمركزية للميزانية - تسديد النفقات.........................
اJصالح الالمركزية للميزانية - األدوات واألثاث.........................
اJصالح الالمركزية للميزانية - اللوازم.....................................
اJصالح الالمركزية للميزانية - التكاليف اJلحقة.......................
اJصالح الالمركزية للميزانية - األلبسة....................................
اJصالح الالمركزية للميزانية - حظيرة السيارات......................
اJصالح الالمركزية للميزانية - اإليجـار....................................
اJــصــالح الالمــركـزيــة لــلــمـيــزانــيــة - الـنــفــقــات الـقــضــائــيـة - نــفــقـات
اخلبرة - التعويضات اJترتبة على الدولة...............................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس

أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اJصالح الالمركزية للميزانية - صيانة اJباني...........................

مجموع القسم اخلامس

مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع

التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث

النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اJــصـالـح الالمـركــزيــة لـلــمـيــزانـيــة - اJــنح - تـعــويــضـات الــتـدريب -
الرواتب اJسبقة - نفقات التكوين........................................

مجموع القسم الثالث

مجموع العنوان الرابع

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناوينالعناوين
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516.634.000

187.532.000

28.314.000

732.480.000

15.000

387.000

402.000

28.513.000

48.000

126.178.000

11.795.000

166.534.000

اجلدول اJلحق ( تابع )اجلدول اJلحق ( تابع )

21 - 31

22 - 31

23 - 31

21 - 32

22 - 32

21 - 33

22 - 33

23 - 33

24 - 33

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
اJصالح الالمركزية للميزانية - التجهيزاJصالح الالمركزية للميزانية - التجهيز

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل

اJصالح الالمركزية للميزانية - التجهيز - األجور الرئيسية........
اJـصالح الالمركزية للـميزانية - الـتجهـيز - الـتعـــويضـات واJنــح
اخملتلفة................................................................................
اJصالح الالمـركزية للـميزانـية - التـجهــــيـز - اJـوظفـون اJناوبون
واJياومون - األجور ولواحقها................................................

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اJوظفون - اJعاشات واJنحاJوظفون - اJعاشات واJنح

اJصالح الالمركزية للميزانية - التجهيز - ريوع حوادث العمل....

اJـــصــالـح الالمـــركــزيـــة لـــلـــمــيـــزانـــيـــة - الــتـــجـــهـــيــز - مـــعـــاش اخلـــدمــة
واألضرار اجلسدية...............................................................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث

اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

اJصالح الالمركزية للميزانية - التجهيز - اJنح العائلية.............

اJصالح الالمركزية للميزانية - التجهيز - اJنح االختيارية.........

اJصالح الالمركزية للميزانية - التجهيز - الضمان االجتماعي.....

اJـصالح الالمركـزية للـميـزانية - الـتجهـيز - اJـساهمـة في اخلدمات
االجتماعية.........................................................................

مجموع القسم الثالث

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناوينالعناوين رقم األبوابرقم األبواب
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15.000.000

9.000.000

7.300.000

20.000.000

888.000

3.525.000

1.500.000

250.000

57.463.000

7.400.000

7.400.000

964.279.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

969.279.000

2.606.251.000

117.970.000

اجلدول اJلحق ( تابع )اجلدول اJلحق ( تابع )

21 - 34

22 - 34

23 - 34

24 - 34

25 - 34

81 - 34

95 - 34

96 - 34

21 - 35

21 - 43

01 - 31

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اJصالحاألدوات وتسيير اJصالح

اJصالح الالمركزية للميزانية - التجهيز - تسديد النفقات..........
اJصالح الالمركزية للميزانية - التجهيز - األدوات واألثاث.........
اJصالح الالمركزية للميزانية - التجهيز - اللوازم.....................
اJصالح الالمركزية للميزانية - التجهيز - التكاليف اJلحقة.......
اJصالح الالمركزية للميزانية - التجهيز - األلبسة.....................
اJصالح الالمركزية للميزانية - التجهيز - حظيرة السيارات......
اJصالح الالمركزية للميزانية - التجهيز - اإليجار.....................
اJـصالح الـالمركـزية لـلـميـزانيـة - الـتجـهيـز - الـنفـقات الـقـضائـية -
نفقات اخلبرة - التعويضات اJترتبة على الدولة.....................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اJصالح الالمركزية للميزانية - التجهيز - صيانة اJباني...........
مجموع القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث

العنوان الر ابعالعنوان الر ابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اJــصـالـح الالمـركــزيـة لــلـمــيـزانــيـة - الــتـجــهـيــز - اJـنح - تــعـويــضـات
التدريب - الرواتب اJسبقة - نفقات التكوين.........................

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

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

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل

اJـفـتشـية الـعامـة لـلمـاليـة - األجـور الرئـيسـية..............................

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناوينالعناوين رقم األبوابرقم األبواب
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96.677.000

4.798.000

219.445.000

10.000

10.000

3.095.000

30.000

46.375.000

4.267.000

53.767.000

34.170.000

1.100.000

2.500.000

3.300.000

220.000

1.000.000

50.000

10.000

42.350.000

اجلدول اJلحق ( تابع )اجلدول اJلحق ( تابع )

العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

02 - 31

03 - 31

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

اJفتشية العامة للمالية - التعويضات واJنح اخملتلفة...................
اJفتشية العـامة للمالية - اJوظفون اJناوبون واJياومون - األجور
ولواحقها............................................................................

مجموع القسم األول
القسم الثانيالقسم الثاني

اJوظفون - اJعاشات واJنحاJوظفون - اJعاشات واJنح

اJفتشية العامة للمالية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية...........

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث

اJوظفون- التكاليف االجتماعية اJوظفون- التكاليف االجتماعية 

اJفتشية العامة للمالية - اJنح العائلية.....................................

اJفتشية العامة للمالية - اJنح االختيارية.................................
اJفتشية العامة للمالية - الضمان االجتماعي.............................
اJفتشية العامة للمالية - اJساهمة في اخلدمات االجتماعية.........

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اJصالحاألدوات وتسيير اJصالح

اJفتشية العامة للمالية - تسديد النفقات..................................
اJفتشية العامة للمالية - األدوات واألثاث..................................
اJفتشية العامة للمالية - اللوازم..............................................
اJفتشية العامة للمالية - التكاليف اJلحقة................................
اJفتشية العامة للمالية - األلبسة.............................................
اJفتشية العامة للمالية - حظيرة السيارات...............................
اJفتشية العامة للمالية - اإليجـار.............................................
اJـفـتشـيـة الـعـامـة لـلـمالـيـة - الـنـفـقـات الـقضـائـيـة - نـفـقـات اخلـبرة -
التعويضات اJترتبة على الدولة...........................................

مجموع القسم الرابع

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)
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1.000.000

1.000.000

1.750.000

1.750.000

318.322.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

324.322.000

324.322.000

45.412.000

39.461.000

2.900.000

87.773.000

اجلدول اJلحق ( تابع )اجلدول اJلحق ( تابع )

01 - 35

02 - 37

01 - 43

01 - 31

02 - 31

03 - 31

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اJفتشية العامة للمالية - صيانة اJباني ...................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اJفتشية العامة للمالية - اJلتقيات واJؤتمرات..........................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اJـفتـشيـة العـامـة للـمالـيـة - اJنح - تـعويـضـات التـدريب - الرواتب
اJسبقة - نفقات التكوين.....................................................

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

الفرع الثامنالفرع الثامن
احملافظة العامة للتخطيط واالستشرافاحملافظة العامة للتخطيط واالستشراف

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

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اJركزية - األجور الرئيسية...........................................
اإلدارة اJركزية -  التعويضات واJنح اخملتلفة.............................
اإلدارة اJـــركــــزيــــة - اJــــوظـــفــــون اJــــنــــاوبـــون واJــــيــــاومــــون - األجـــور
ولواحقها ...........................................................................

مجموع القسم األول

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناوينالعناوين رقم األبوابرقم األبواب
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5.000

5.000

1.300.000

15.000

17.334.000

827.000

19.476.000

3.630.000

1.352.000

1.478.000

4.050.000

111.000

1.800.000

350.000

10.000

12.781.000

848.000

848.000

اجلدول اJلحق ( تابع )اجلدول اJلحق ( تابع )

01 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

القسم الثانيالقسم الثاني
اJوظفون - اJعاشات واJنحاJوظفون - اJعاشات واJنح

اإلدارة اJركزية - ريوع حوادث العمل........................................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث

اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اJركزية - اJنح العائلية................................................
اإلدارة اJركزية - اJنح االختيارية.............................................
اإلدارة اJركزية - الضمان االجتماعي........................................
اإلدارة اJركزية - اJساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اJصالحاألدوات وتسيير اJصالح

اإلدارة اJركزية - تسديد النفقات.............................................
اإلدارة اJركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اJركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اJركزية - التكاليف اJلحقة...........................................
اإلدارة اJركزية - األلبسة.........................................................
اإلدارة اJركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اJركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اJـــــركــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضــــائــــيـــــة - نــــفــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اJترتبة على الدولة...........................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اJركزية - صيانة اJباني...............................................

مجموع القسم اخلامس

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناوينالعناوين رقم األبوابرقم األبواب
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340.477.000

340.477.000

2.400.000

1.000.000

3.400.000

464.760.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

465.760.000

465.760.000

38.518.737.000

اجلدول اJلحق ( تابع )اجلدول اJلحق ( تابع )

01 - 36

01 - 37

02 - 37

01 - 43

القسم السادسالقسم السادس

إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للديوان الوطني لإلحصائيات...........................................

مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

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

اإلدارة اJركزية - اJؤتمرات واJلتقيات.....................................

مجموع القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع

التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث

النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اJركزية - اJنح - تـعويضات التدريب - الرواتب اJسبقة -
نفقات التكوين....................................................................

مجموع القسم الثالث

مجموع العنوان الرابع

مجموع الفرع اجلزئي األول

مجموع الفرع الثامن

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير اJاليةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير اJالية

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناوينالعناوين رقم األبوابرقم األبواب
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- وRقـتضى األمر رقم 08 - 02 اHؤرّخ في 21 رجب
 عام 1429 اHوافق 24 يولـيو سنة 2008 واHتـضمّن قانون

W2008 اليّة التكميلي لسنةHا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : تـــوزّع االعــتـــمـــادات اHـــقـــدّر مــبـــلـــغـــهــا
aبـــثـالثــــة عـــشـــر مــلـــيــارا وســتـــمــائــة وثـــمــانــيـــة وتــســعــ
مـــــلـــــيـــــونــــا وســـــتـــــمـــــائـــــة وخـــــمــــســـــة وثـالثــــa ألـف ديـــــنــــار
(13.698.635.000 دج) واخملصّـصة لـوزير الـشّؤون الـدينـية
واألوقـاف من مــيـزانـيّـة الـتّــسـيـيـر Rـوجب قــانـون اHـالـيّـة
التـكـمـيـلي لـسـنة W2008 طـــبـقـا لـلـجـــدول اHــــلحـــق بـــهذا

اHرسوم.
اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : يــــكـــلّـف وزيـــر اHــــالــــيّـــة  ووزيــــر الــــشّـــؤون
الدينية واألوقافW كلّ فـيما يخصّهW بتـنفيذ هذا اHرسوم
الّذي يـنشر في اجلريـدة الرّسمـيّة للجـمهوريّـة اجلزائريّة

الدwّقراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بــاجلــزائــر في 8 شــعــبــان عــام 1429 اHــوافق 10

غشت سنة 2008.
أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مــــرسرســــوم توم تــــنــــــفــــيــــذيذيّ رقم  رقم 08 -  - 254  م مــــؤ رؤ رّخ في خ في 8 ش شــــعــــبــــانان
يــــتــــضــــمّن  Wي W2008 ــــوافق وافق 10    غــشت غــشت ســــنــــة ةHا Hعــــام ام 1429 ا
تــــــوزيوزيـع االعع االعــــــتــــــمــــــــادات اخملادات اخملــــــصّــــــــصــــــة لة لــــــوزيوزيــــــــر الر الــــــشــــــؤونؤون
الالـديديـنـيـة واألوقة واألوقـاف من ماف من مـيـزانزانـيّـة الة الـتّـسـيـيـر Rر Rـوجبوجب

قانون اHاليقانون اHاليّة التكميلي  لسنة ة التكميلي  لسنة 2008. . 
ـــــــــــــــــــــــــــ

Wإنّ رئيس احلكومة

WاليّةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورW ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 85 - 4
Wو125 ( الفقرة 2 ) منه

- وRــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلّق

WتمّمHعدّل واHا WاليّةHا aبقوان

- وRقـتضى الـقانون رقم 07 - 12 اHؤرّخ في 21 ذي
احلـــــجّــــــة عـــــام 1428 اHــــــوافق 30 ديـــــســــــمــــــبــــــر  ســــــنـــــة 2007

W2008 اليّة لسنةHتضمّن قانون اHوا

اجلدول اHلحقجلدول اHلحق

االعتمادات اخملصاالعتمادات اخملصّصة لوزير الشصة لوزير الشّؤون الدؤون الدّينيينيّة واألوقاف لسنة ة واألوقاف لسنة 2008
من ميزانيمن ميزانيّة التة التّسيير واHوزسيير واHوزّعة بالتعة بالتّرتيب في كلرتيب في كلّ باب باب

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناويـــنالعناويـــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األول الفرع األول 
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اHركزية - األجور الرئيسية................................................
اإلدارة اHركزية - التعويضات واHنح اخملتلفة..................................
اإلدارة اHـــــركــــــزيـــــة - اHـــــوظـــــفــــــون اHـــــنـــــاوبـــــون واHــــــيـــــاومـــــون - األجـــــور
ولواحقها................................................................................

مجموع  القسم  األول

109.273.000

48.000.000

10.599.000

167.872.000
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اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناويـــنالعناويـــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 36

41 - 36

القسم  الثالقسم  الثّانياني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

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

مجموع القسم الثاني

القسم الثالقسم الثّالثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - اHنح العائلية....................................................

اإلدارة اHركزية - اHنح  االختيارية...............................................
اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي............................................
اإلدارة اHركزية - اHساهمة في اخلدمات االجتماعية........................

مجموع القسم الثالث

القسم الرالقسم الرّابعابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اإلدارة اHركزية - تسديد النفقات.................................................
اإلدارة اHركزية - األدوات واألثاث.................................................
اإلدارة اHركزية - اللوازم............................................................
اإلدارة اHركزية - التكاليف اHلحقة..............................................
اإلدارة اHركزية - األلبسة............................................................
اإلدارة اHركزية - حظيرة  السيارات.............................................
اإلدارة اHركزية - اإليجار............................................................
اإلدارة اHـركزيـة - النـفقـات الـقضـائيـة - نفـقـات اخلبـرة - التـعويـضات
اHترتبة على الدولة.................................................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اHركزية - صيانة اHباني...................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

اإلدارة اHركزية - إعانات Hؤسسات تكوين  اإلطارات الدينية...........
اإلدارة اHـــركــــزيـــة - إعــــانــــة لـــلــــمـــــركـــز الــــثـــقــــافـي اإلسالمي بــــاجلـــزائـــر
العاصمة................................................................................

مجموع القسم السادس

11.000

3.352.000

3.363.000

4.900.000

80.000

39.918.000

2.804.000

47.702.000

14.000.000

1.900.000

6.000.000

9.000.000

260.000

1.900.000

1.324.000

5.000

34.389.000

6.500.000

6.500.000

325.874.200

106.302.800

432.177.000
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اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناويـــنالعناويـــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 37

03 - 37

01 - 42

02 - 42

01 - 43

02 - 43

03 - 43

04 - 43

05 - 43

21 - 43

22 - 43

02 - 44

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اHركزية - اHؤتمرات واHلتقيات...........................................
اإلدارة اHـــركـزــيـة - مـســاهـمـة الـدولـة في نــفـقـات صـيـانــة مـسـجـد األمـيـر
عبد القادر بقسنطينة...................................................................

مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثانيالقسم الثاني
النشاط الدوليالنشاط الدولي

اإلدارة اHركزية - النشاط الدولي...................................................
اإلدارة اHــركــزيـة - نــفــقــات تــأطــيــر الــنـشــاط الــديــني والــثــقــافي لــفــائـدة
اHهاجرين ................................................................................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اHـــركــزيـــة - مــصــاريـف طــبــاعـــة الــقـــرآن الــكــر� وكـــتب تــســـجــيل
ملتقيات الفكر اإلسالمي............................................................
اإلدارة اHركزية - نفقات تنظيم مسابقات حفظة القرآن....................
اإلدارة اHـركــزيـة  - نـفـقـات حتـسـa مـسـتـوى مـسـتـخـدمي وزارة الـشـؤون
الدينية واألوقاف وجتديد معلوماتهم............................................
اإلدارة اHركزية - نفقات إعداد مجلة "رسالة اHسجد".........................
 اإلدارة اHـــركـــــزيــة - نــفــــقــــات تــنـــظــــــيــم األســبـــــوع الـــوطــــنـي لــلـــقــرآن
الكـر� ....................................................................................
اإلدارة الــمــركــزيــة - مـســـاهــمـة الــدولــة في تســيــيــر مؤســســات
اHـسـجـد..................................................................................
اإلدارة اHركزية - تشجيعات للجمعيات ذات اHنفعة العامة................

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

النشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالتالنشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالت
مساهمة الدولة في الديوان الوطني للحج والعمرة..........................

مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الرابع 
مجموع الفرع اجلزئي األول

6.000.000

10.000.000

16.000.000

708.003.000

91.000.000

393.000.000

484.000.000

2.500.000

43.000.000

5.000.000

15.000.000

11.000.000

20.000.000

70.000.000

166.500.000

252.000.000

252.000.000

902.500.000

1.610.503.000
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اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناويـــنالعناويـــنرقم األبوابرقم األبواب

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني

اHصالح الالمركزية التابعة للدولةاHصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوانالعنوان الثالث الثالث
وسائلوسائل اHصالح اHصالح

القسمالقسم األو األوّل
اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHصالح الالمركزية  التابعة للدولة - األجور الرئيسية........................

اHـــــصـــــالـح الالمـــــركــــــزيـــــة الـــــتـــــابـــــعـــــة  لـــــلـــــدولـــــة - الـــــتــــــعـــــويـــــضـــــات واHـــــنح
اخملتلفة......................................................................................

اHصـالح الالمـركزيـة الـتابـعـة للـدولـة - اHوظـفـون اHنـاوبـون واHيـاومون -
األجور ولواحقها.........................................................................

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اHصالح الالمركزية  التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل ...................

اHـــصــــالح الـالمـــركــــزيــــة  الـــتــــابــــعـــة لــــلــــدولـــة  - مــــعــــاش اخلـــدمــــة واألضـــرار
اجلسدية....................................................................................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - اHنح العائلية..............................

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - اHنح االختيارية..........................

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي......................

اHــــصـــــالح الالمـــــركــــزيـــــة الــــتــــابـــــعــــة لـــــلــــدولـــــة - اHــــســــاهـــــمــــة فـي اخلــــدمــــات
االجتماعية.................................................................................

مجموع القسم الثالث

6.136.420.000

2.424.473.000

429.836.000

8.990.729.000

32.000

22.997.000

23.029.000

687.200.000

500.000

2.159.294.000

140.000.000

2.986.994.000
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اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناويـــنالعناويـــنرقم األبوابرقم األبواب

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات..........................

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث..........................

اHصالح الالمركزية  التابعة للدولة ـ  اللوازم.....................................

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف اHلحقة........................

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة.....................................

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة ـ حظيرة السيارات........................

اHصالح الالمركزية  التابعة للدولة -  اإليجار...................................

اHــصـالـح الالمـركــزيــة الـتــابــعـة لــلــدولـة - الــنـــفـقــات الــقـضــائــيـة - نــفــقـات
اخلبرة - التعويضات اHترتبة على الدولة......................................

مجموع القسم  الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس

أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اHصالح الالمركزية  التابعة للدولة - صيانة اHباني...........................

مجموع القسم اخلامس

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

مجموع الفرع األول

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

25.000.000

4.800.000

13.200.000

26.700.000

1.250.000

4.500.000

1.630.000

300.000

77.380.000

10.000.000

10.000.000

12.088.132.000

12.088.132.000

13.698.635.000

13.698.635.000



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 47 64
15 شعبان  عام  شعبان  عام 1429 هـ هـ

17 غشت  سنة  غشت  سنة 2008 م

- وRقـتضى األمر رقم 08 - 02 اHؤرّخ في 21 رجب
 عام 1429 اHوافق 24 يولـيو سنة 2008 واHتـضمّن قانون

W2008 اليّة التكميلي لسنةHا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : تــوزّع االعـــتــمـــادات اHــقــــدّر مــبـــلــغـــهــا
Rــــائـــــة وواحـــد وأربــــعـــa مــــلـــيــــارا وأربــــعـــمــــائـــة وأربــــعـــة
وأربـعـa ملـيونـا وسـتمـائـة وخمـسة وثـمـانa ألف ديـنار
(141.444.685.000 دج) واخملـــصّــصـــة لــوزيـــر اجملــاهـــدين من
ميزانـيّة التّسـيير Rوجب قـانون اHاليّـة التكمـيلي لسنة

W2008 طــبقا للجــدول اHـــلحــق بــهذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يكـلّف وزيـر اHـاليّـة  ووزيـر اجملـاهدينW كلّ
فــيـــمــا يــخـــصّهW بـــتــنــفـــيــذ هـــذا اHــرســـوم الّــذي يــنـــشــر في
اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة لـلـجـمـهـوريّـة اجلـزائـريّـة الـدwّـقـراطـيّـة

الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 8  شـعـبـان عـام 1429 اHـوافق 10

غشت سنة 2008.
أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مــــرسرســــوم توم تــــنــــــفــــيــــذيذيّ  رقم رقم 08 -  - 255   مــــؤ رؤ رّخ في خ في 8 ش شــــعــــبــــانان
يــــتــــضــــمّن  W W2008 ــــوافق وافق 10    غــشت غــشت ســــنــــة ةHا Hعــــام ام 1429 ا
تــــوزيع االعوزيع االعــــتـمــــادات اخملادات اخملــــصّــــصــصـــة لة لــــوزيوزيــــر اجملـر اجملـــــاهـاهــديندين
مـن من مــــيــــزانزانــــــيّــــــــة الة الــــتّــــــســــيــــــيــــر Rر Rــــوجوجـب قب قــــانانــــون اHون اHــــــالالــــيّــــة

التكميلي لسنة التكميلي لسنة 2008.
ـــــــــــــــــــــــــــ

Wإنّ رئيس احلكومة
WاليّةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورW ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 85 - 4
Wو125 ( الفقرة 2 ) منه

- وRــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلّق

WتمّمHعدّل واHا WاليّةHا aبقوان
- وRــقــــتـــضى الـــقـــانــون رقم 07 - 12 اHــؤرّخ في 21
ذي احلــــجــــة عــــام 1428 اHــــوافق 30 ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة 2007

W2008 اليّة لسنةHتضمّن قانون اHوا

العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01- 32

02- 32

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

العنوانالعنوان الثالث الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول
اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اHركزية - األجورالرئيسية.................................................

اإلدارة اHركزية - التعويضات واHنح اخملتلفة...................................
اإلدارة اHــــــركـــــزيــــــة - اHـــــوظــــــفـــــون اHــــــنـــــاوبــــــون واHـــــيــــــاومـــــون - األجـــــور
ولواحقها..................................................................................

مجموع القسم األوّل

القسمالقسم الثاني الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

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

مجموع القسم الثاني

95.325.000

49.700.000

13.440.000

158.465.000

180.000

70.000

250.000

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق
االعتمادات اخملصصة لوزير اجملاهدين لسنة االعتمادات اخملصصة لوزير اجملاهدين لسنة 2008 

من ميزانية التسيير واHوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واHوزعة بالترتيب في كل باب
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اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

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

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 36

02 - 36

03 - 36

01 - 37

03 - 37

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التاHوظفون - التّكاليف االجتماعيةكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - اHنح العائلية......................................................

اإلدارة اHركزية - اHنح االختيارية..................................................
اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي..............................................
اإلدارة اHركزيّة - اHساهمة في اخلدمات االجتماعية..........................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اإلدارة اHركزية - تسديد النفقات...................................................
اإلدارة اHركزية - األدوات واألثاث..................................................
اإلدارة اHركزية - اللوازم..............................................................
اإلدارة اHركزية - التكاليف اHلحقة................................................
اإلدارة اHركزية - األلبسة.............................................................
اإلدارة اHركزية - حظيرة السيارات...............................................
اإلدارة اHركزية - اإليجار..............................................................
اإلدارة اHـركـزيـة - الـنفـقـات الـقـضـائـيـة - نـفقـات اخلـبـرة - الـتـعـويـضات
اHترتبة على الدولة..................................................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اHركزية - صيانة اHباني....................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

aــعــطــوبـHــركــز الــوطــني لــتــجــهــيــز اHــركــزيــة - إعــانــة لــســيـر اHاإلدارة ا
ضحايا حرب التحرير الوطني...................................................
اإلدارة اHركزية - إعانة لسير اHتحف الوطني للمجاهد....................
اإلدارة اHركزية - إعانات Hراكز الراحة للمجاهدين..........................

مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اHركزية - اHؤتمرات واHلتقيات..........................................
اإلدارة اHركزية - مصاريف تتعلق بصنع األوسمة............................

6.102.000

70.000

588.135.000

3.200.000

597.507.000

11.400.000

7.798.000

12.000.000

39.600.000

255.000

2.380.000

1.400.000

10.000

74.843.000

4.380.000

4.380.000

104.298.000

174.281.000

286.865.000

565.444.000

5.865.000

2.000.000
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اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

04 - 37

05 - 37

06 - 37

09 - 37

01 - 43

02 - 43

03 - 43

01 - 44

01 - 46

02 - 46

03 - 46

04 - 46

05 - 46

07 - 46

اإلدارة اHــركـــزيـــة - األيـــام الـــتـــذكـــاريـــة والـــتـــاريـــخـــيـــة حلـــرب الـــتـــحـــريــر
الوطني...................................................................................
اإلدارة اHركزية - مصاريف تتعلق بحماية األماكن التاريخية............
اإلدارة اHركزية - مصاريف تتعلق بجائزة أول نوفمبر 1954............. 
اإلدارة اHــــركـــزيــة - الـــنـــفــــقــــات اHــــتـــعــــلــــقــــة بـــتــــحــــضـــيــــر وتــــنــــظـــيـم
الــذكـرى 45 لعيد االستقالل.........................................................

مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اHركزية - اHنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين..........
اإلدارة اHركزية - اHساهمة في نفقات طبع مجلة أول نوفمبر............
اإلدارة اHـركزيـة - اHـسـاهـمـة في نفـقـات سـيـر اHـنظـمـات الـتي لـهـا عالقة
Rعركة التحرير الوطني............................................................

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

النشاط االقتصادي - التشجيعات والتالنشاط االقتصادي - التشجيعات والتّدخالتدخالت
اHـساهـمـة في اHركـز الوطـني للـدراسـات والبـحث حول احلـركة الـوطنـية
وثورة أول نوفمبر 1954............................................................

مجموع القسم الرابع
القسم السادسالقسم السادس

النشاط االجتماعي - اHساعدة والتضامنالنشاط االجتماعي - اHساعدة والتضامن
اإلدارة اHــــركـــزيــــة - اHـــنـح اخلـــاصــــة بـــاجملــــاهـــديـن وذوي حـــقــــوق الـــشــــهـــداء
وضـحـايـا اHواد اHـتـفـجـرة وذوي حقـوقـهم وكـذلك بـكبـار اHـعـطـوبa من
......................................................................aدنيHالضحايا ا
اإلدارة اHركزية - نفقات النقل للمجاهدين وذوي احلقوق...................
اإلدارة اHـركزيـة - نـفـقـات الـعالج بـاحلمـامـات اHـعـدنـية واإلقـامـة بـاHـراكز
اHعدنية للمجاهدين...................................................................
اإلدارة اHــركـــزيـــة  - مـــســاعـــدة اســـتـــثـــنــائـــيـــة لـــلــمـــجـــاهـــدين وذوي احلـــقــوق
..................................................................................aاحملتاج
aتـوفHركـزية - نـفقـات إعـادة رفاة الـشهـداء ومعـطوبي احلـرب اHاإلدارة ا
في اخلارج إلى الوطن وكذلك حتويلهم مابa الواليات......................
التكميل التفاضلي للمعاش اHقدم للمجاهدين...................................

مجموع القسم السادس 
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

40.000.000

1.000.000

1.000.000

300.000.000

349.865.000

1.750.754.000

4.000.000

1.000.000

80.000.000

85.000.000

85.696.000

85.696.000

105.397.000.000

710.000.000

170.000.000

7.400.000

500.000

32.500.000.000

138.784.900.000

138.955.596.000

140.706.350.000

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)
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اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية التابعة للدولةاHصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول
اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - األجور الرئيسية......................

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة  - التعويضات واHنح اخملتلفة...........

اHصالح الالمركزية الـتابعة للدولة - اHوظـفون اHناوبون واHياومون -
األجور ولواحقها...................................................................... 

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة -  ريوع حوادث العمل.................

اHـــصــــالح الالمــــركـــزيــــة الـــتــــابـــعــــة لـــلــــدولـــة - مــــعـــاش اخلــــدمـــة واألضـــرار
اجلسدية..................................................................................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - اHنح العائلية...........................

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - اHنح االختيارية.......................

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي...................

اHــــصـــالـح الالمــــركــــزيــــة الـــتــــابــــعــــة لــــلـــدولــــة - اHــــســــاهــــمــــة في اخلــــدمـــات
االجتماعية..............................................................................

مجموع القسم الثالث

351.000.000

120.000.000

36.715.000

507.715.000

200.000

723.000

923.000

24.407.000

500.000

117.700.000

9.300.000

151.907.000

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)
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اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

11 - 35

19 - 35

18 - 37

19 - 37

القالقسم الرابعسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات...........................

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث..........................

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم......................................

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف اHلحقة........................

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة......................................

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات.......................

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة -  اإليجار.....................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة اHباني............................

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة مقابر الشهداء..................

مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اHـصـالح الالمـركـزيـة التـابـعـة لـلـدولـة - التـعـرف عـلى األمـاكن الـتـاريـخـية
وصيانتها..................................................................................

اHصالح الالمركزية التـابعة للدولة - األيام التـذكارية والتاريخية حلرب
التحرير الوطني.......................................................................

مجموع القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

مجموع الفرع األول

مجموعمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير اجملاهدين.................................... االعتمادات اخملصصة لوزير اجملاهدين....................................

13.500.000

11.000.000

11.000.000

15.400.000

680.000

3.360.000

2.750.000

57.690.000

7.200.000

8.000.000

15.200.000

2.500.000

2.400.000

4.900.000

738.335.000

738.335.000

141.444.685.000

141.444.685.000

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

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول
اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اHركزية ـ األجور الرئيسية......................................
اإلدارة اHركزية - التعويضات واHنح اخملتلفة........................
اإلدارة اHـركــزيـة - اHــوظــفـون اHــنـاوبــون واHــيـاومــون - األجـور
ولواحقها......................................................................

مجموع القسم األول

210.592.000

85.220.000

6.462.000

302.274.000

- وRقتضى األمر رقم 08 - 02 اHؤرّخ في 21 رجب
 عام 1429 اHوافق 24 يولـيو سنة 2008 واHتـضمّن قانون

W2008 اليّة التكميلي لسنةHا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : تــوزّع االعـــتــمـــادات اHــقـــدّر مـــبــلـــغــهــا
بــثالثــمــائـــة وســبــعــة وعــشــرين مــلــيــارا ومــائــتــa وواحــد
وتـســعـa مـلـيـونـا وسـبـعـمـائـة وواحـد وسـتـa ألف ديـنـار
(327.291.761.000 دج) واخملـــــصّــــــصـــــة لـــــوزيـــــر الــــــتـــــربـــــيـــــة
الـوطــنـيـة من مـيـزانـيّــة الـتّـسـيـيـر Rــوجب قـانـون اHـالـيّـة
التـكـمـيـلي لـسـنة W2008 طـــبـقـا للـجـــدول اHــــلـحــق بـــهذا

اHرسوم.
اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : يــــكــــلّف وزيـــر اHــــالـــيّــــة ووزيـــر الــــتـــربــــيـــة
الـوطــنـيـةW كلّ فـيــمـا يـخـصّهW بــتـنـفـيــذ هـذا اHـرسـوم الّـذي
يــنــشـر فـي اجلــريـدة الــرّســمــيّــة لــلــجــمــهــوريّــة اجلــزائــريّـة

الدwّقراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 8  شـعـبـان عـام 1429 اHـوافق 10
غشت سنة 2008.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مــــرسرســــوم توم تــــنــــــفــــيــــذيذيّ  رقم رقم 08 -  - 256   مــــؤ رؤ رّخ في خ في 8 ش شــــعــــبــــانان
يــــتــــضــــمّن  W W2008 ــــوافق وافق 10    غــشت غــشت ســــنــــة ةHا Hعــــام ام 1429 ا
تــــــوزيع االعوزيع االعــــتــــــمــــــادات اخملادات اخملــــصّــــــصــصــــــة لة لــــــوزيوزيــــر الر الــــــتــــربربــــــيــــة
الالـوطوطــــنــــيــــة من مة من مـيــــزانزانــــيّــــة الة الـتّــــســــيـيــــر Rر Rــــوجب قوجب قــــانانـونون

اHالياHاليّة التكميلي لسنة ة التكميلي لسنة 2008.
ـــــــــــــــــــــــــــ

Wإنّ رئيس احلكومة

WاليّةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورW ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 85 - 4
Wو125 ( الفقرة 2 ) منه

- وRــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلّق

WتمّمHعدّل واHا WاليّةHا aبقوان

- وRــقــــتـــضى الـــقـــانــون رقم 07 - 12 اHــؤرّخ في 21
ذي احلــــجــــة عــــام 1428 اHــــوافق 30 ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة 2007

W2008 اليّة لسنةHتضمّن قانون اHوا

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

االعتمادات اخملصصة لوزير التربية الوطنية لسنة االعتمادات اخملصصة لوزير التربية الوطنية لسنة 2008 
من ميزانية التسيير واHوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واHوزعة بالترتيب في كل باب
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اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناويـــنالعناويـــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

42 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

القسمالقسم الثاني الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اإلدارة اHركزية - ريوع حوادث العمل......................................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - اHنح العائلية...............................................

اإلدارة اHركزية - اHنح االختيارية...........................................
اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي.......................................
اإلدارة اHركزية - اHساهمة في اخلدمات االجتماعية...................

مجموع القسم الثّالث

القسمالقسم الرابع الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اإلدارة اHركزية - تسديد النفقات............................................
اإلدارة اHركزية - األدوات واألثاث...........................................
اإلدارة اHركزية - اللوازم.......................................................
اإلدارة اHركزية - التكاليف اHلحقة.........................................
اإلدارة اHركزية - األلبسة.......................................................
اإلدارة اHركزية - اHوظفون اHتعاونون - تسديد النفقات............
اإلدارة اHركزية - حظيرة السيارات........................................
اإلدارة اHركزية - اإليجار.......................................................
اإلدارة اHــــركــــزيــــة - الـــنــــفــــقــــات الــــقـــضــــائــــيــــة - نـــفــــقــــات اخلــــبـــرة -
التعويضات اHترتبة على الدولة..........................................

مجموع القسم الرابع

القسمالقسم اخلامس اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اHركزية - صيانة اHباني .............................................

مجموع القسم اخلامس

245.000

245.000

5.200.000

120.000

72.299.000

5.442.000

83.061.000

20.350.000

3.500.000

7.200.000

21.300.000

373.000

11.000.000

14.130.000

1.300.000

200.000

79.353.000

7.000.000

7.000.000
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اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناويـــنالعناويـــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 36

21 - 36

31 - 36

35 - 36

39 - 36

43 - 36

45 - 36

49 - 36

51 - 36

53 - 36

58 - 36

59 - 36

60 - 36

61 - 36

62 - 36

01 - 37

03 - 37

04 - 37

05 - 37

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للمدرسة الدولية اجلزائرية بفرنسا................................
إعانات Hؤسسات التعليم األساسي..........................................
إعانات Hؤسسات التعليم الثانوي والتقني...............................
aـــدرســـة األســــاســـيــــة وحتـــســـHـــعــــاهـــد تـــكــــوين مــــعـــلـــمـي اH إعـــانــــات
مستواهم .........................................................................
aإعــانـة  لــلــمـعــهــد الـوطــني لــتــكـوين مــســتــخـدمي الــتــربـيــة وحتــسـ
مستواهم..........................................................................
إعـانـات Hؤسـسـات الـتـعلـيم األسـاسي لـلـطـورين األول والـثاني ذات
األقسام الداخلية................................................................
إعانة للمعهد الوطني للبحث في التربية.................................
إعانة للديوان الوطني حملو األمية وتعليم الكبار........................
إعانة للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.......................
إعانة Hركز التموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمـــية..
إعانة للديوان الوطني لالمتحانات واHسابقات.........................
إعانة للمركز الوطني للوثائق البيداغوجية..............................
إعانة للمرصد الوطني للتربية والتكوين.................................
إعانة للمركز الوطني البيداغوجي  واللغوي لتعليم تمازيغت.....
إعـانة لـلـمـركـز الـوطـني إلدمـاج االبـتـكـارات الـبـيـداغـوجـيـة وتـنـمـية
تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في التربية.............................

مجموع القسم السادس

القسم السابع القسم السابع 

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اHركزيّة - اHؤتمرات واHلتقيات....................................
اإلدارة اHركزيّة - الدراسات..................................................

نفقـات تسيـير مشـروع دعم إصالح اHنـظومة الـتربويـة في اجلزائر
.........................................................................(MEDA II)

إعانة للمجلس الوطني للتربية والتكوين................................

مجموع القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

370.000.000

10.693.000.000

6.800.000.000

428.059.000

88.776.000

137.085.000

41.740.000

235.910.000

167.978.000

112.248.000

1.967.231.000

69.076.000

13.000.000

20.000.000

70.000.000

21.214.103.000

8.242.000

3.000.000

50.000.000

12.000.000

73.242.000

21.759.278.000
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اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناويـــنالعناويـــنرقم األبوابرقم األبواب

11 - 42

51 - 42

01 - 43

41 - 43

42 - 43

43 - 43

49 - 43

60 - 43

61 - 43

62 - 43

63 - 43

02 - 46

03 - 46

21 - 47

العنوان الرالعنوان الرّابعابع
التدخالتالتدخالت العمومي العموميّة

القسم الثانيالقسم الثاني
النالنّشاط الدوليشاط الدولي

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

نفقات تسيير اللجنة الوطنية لليونيسكو................................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالقسم الثّالثالث
النالنّشاط التشاط التّربويربويّ والث والثّقافيقافيّ

منح لتالميذ مؤسسات التعليم األساسي والثانوي.....................

إعانة لتشجيع اخلدمات التكميلية اHدرسية..............................

اHطاعم اHدرسية...................................................................

النشاط التربوي لفائدة اHهاجرين...........................................

تشجيع الدولة لالستراتيجية الوطنية حملو األمية.....................

تشجيع تكوين موظفي التربية الوطنية وحتسa مستواهم........
تـشــجـيع الـنـشــاط الـثـقــــافي والـريــــاضي في مـؤسـســات الـتـعـلــــيم
 األساسي.............................................................................
تــشــجـــيع الـــنــشـــاط الــثـــقــافي والـــريــاضـي في مــؤســـســات الـــتــعـــلــيم
الثانوي والتقني.................................................................
نفقات تسيير اللجنة الوطنية للمناهج....................................

مجموع القسم الثالث
القسم السادسالقسم السادس

النالنّشاط االجتماعي - اHساعدة والتضامنشاط االجتماعي - اHساعدة والتضامن
منحة مدرسية خاصة لفائدة التالميذ اHعوزين..........................
مــســاهـمــة الـدولــة في مــجـانــيـة الــكــتـاب اHــدرسي لـفــائــدة الـتالمــيـذ
اHعوزين.............................................................................

مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النشاط االجتماعي - الوقايةالنشاط االجتماعي - الوقاية

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

210.000.000

3.000.000

213.000.000

406.200.000

8.000.000

11.920.000.000

221.000.000

1.703.000.000

2.506.000.000

90.000.000

42.000.000

60.500.000

16.956.700.000

6.000.000.000

5.000.000.000

11.000.000.000

210.000.000

210.000.000

28.379.700.000

50.138.978.000
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اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

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

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

11 - 33

13 - 33

14 - 33

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني

اHصالح الالمركزية التابعة للدولةاHصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - األجور الرئيسية.................
اHــــصـــالح الـالمـــركـــزيــــة الـــتـــابــــعـــة لـــلــــدولـــة  - الـــتــــعـــويـــضــــات واHـــنح
اخملتلفة...............................................................................
اHـــصــــالح الالمــــركـــزيــــة الـــتــــابـــعـــة لــــلـــدولــــة - اHـــوظــــفـــون اHــــنـــاوبـــون
واHياومون - األجور و لواحقها...............................................

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني

اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل.............

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

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث

اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - اHنح  العائلية.....................

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي..............
اHــصـــالح الـالمــركـــزيـــة الــتـــابـــعــة لـــلـــدولــة - اHـــســـاهــمـــة في اخلـــدمــات
االجتماعية..........................................................................

مجموع القسم الثالث

4.358.298.000

1.748.000.000

156.456.000

6.262.754.000

3.800.000

221.969.000

225.769.000

198.587.000

1.526.575.000

105.000.000

1.830.162.000
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اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

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

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

21 - 31

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات  وتسيير اHصالحاألدوات  وتسيير اHصالح

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة -  تسديد النفقات...................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث...................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم...............................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف اHلحقة.................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة...............................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - اإليجار...............................
اHـصالـح الالمركـزية الـتـابعـة لـلدولـة - الـنفـقات الـقـضائـيـة - نفـقات
اخلبرة - التعويضات اHترتبة على الدولة...............................

مجموع القسم الرابع 

القسم اخلامسالقسم اخلامس

أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة اHباني.....................

مجموع القسم اخلامس

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث

مؤسسات التعليم األساسي والثانوي والتقنيمؤسسات التعليم األساسي والثانوي والتقني

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHـصالح الالمركزية الـتابعة للـدولة - مؤسسات الـتعليم األساسي -
األجور الرئيسية.................................................................

204.000.000

52.000.000

111.300.000

100.000.000

3.000.000

43.000.000

2.458.000

2.500.000

518.258.000

45.000.000

45.000.000

8.881.943.000

8.881.943.000

103.127.680.000
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اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

22 - 31

31 - 31

32 - 31

21 - 33

23 - 33

24 - 33

31 - 33

33 - 33

34 - 33

اHـصالح الالمركزية الـتابعة للـدولة - مؤسسات الـتعليم األساسي -
التعويضات واHنح اخملتلفة....................................................
اHـصالـح الالمـركـزية الـتـابـعـة لـلـدولـة - مـؤسـسـات الـتـعـلـيم الـثـانوي
والتقني -  األجور الرئيسية.................................................

اHـصالـح الالمـركـزية الـتـابـعـة لـلـدولـة - مـؤسـسـات الـتـعـلـيم الـثـانوي
والتقني -  التعويضات واHنح اخملتلفة....................................

مجموع القسم األول

القسمالقسم الثالث الثالث
اHوظفوناHوظفون - التكاليف االجتماعية - التكاليف االجتماعية

اHـصالح الالمركزية الـتابعة للـدولة - مؤسسات الـتعليم األساسي -
اHنح العائلية.......................................................................

اHـصالح الالمركزية الـتابعة للـدولة - مؤسسات الـتعليم األساسي -
الضمان االجتماعي...............................................................

اHـصالح الالمركزية الـتابعة للـدولة - مؤسسات الـتعليم األساسي -
اHساهمة في اخلدمات االجتماعية...........................................

اHـصالـح الالمـركـزية الـتـابـعـة لـلـدولـة - مـؤسـسـات الـتـعـلـيم الـثـانوي
والتقني - اHنح العائلية.......................................................

اHـصالـح الالمـركـزية الـتـابـعـة لـلـدولـة - مـؤسـسـات الـتـعـلـيم الـثـانوي
والتقني - الضمان االجتماعي...............................................

اHـصالـح الالمـركـزية الـتـابـعـة لـلـدولـة - مـؤسـسـات الـتـعـلـيم الـثـانوي
والتقني - اHساهمة في اخلدمات االجتماعية............................

مجموع القسم الثالث

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثالث

مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التربية الوطنية..................مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التربية الوطنية..................

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)

51.232.000.000

31.591.321.000

18.817.000.000

204.768.001.000

6.254.074.000

38.574.544.000

3.336.000.000

1.655.141.000

12.602.080.000

1.081.000.000

63.502.839.000

268.270.840.000

268.270.840.000

327.291.761.000

327.291.761.000
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- وRقـتضى األمر رقم 08 - 02 اHؤرّخ في 21 رجب
 عام 1429 اHوافق 24 يولـيو سنة 2008 واHتـضمّن قانون

W2008 اليّة التكميلي لسنةHا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : تــوزّع االعـــتــمـــادات اHــقــــدّر مــبـــلــغـــهــا
aمليـارا وتسعمـائة وثمـانية مالي aائـة وثالثة وسبعـR
وســـــــبـــــــعـــــــمـــــــائــــــة وثـــــــمـــــــانـــــــيـــــــة وثـــــــمــــــانـــــــa ألـف ديـــــــنــــــار
(173.908.788.000 دج) واخملـــــــصّـــــــصــــــــة لـــــــوزيـــــــر الــــــــفالحـــــــة
والـتنمـية الـريفيـة من ميـزانيّة الـتّسيـير Rـوجب قانون
اHــالـيّـة الــتـكـمــيـلي لــسـنـة W2008 طــــبـقـا لــلـجــــدول اHـلـحق

بــهذا اHرسوم.
اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : يــــكـــــلّف وزيـــــر اHــــالـــــيّــــة ووزيـــــر الـــــفالحــــة
والتنمية الريفيةW كلّ فيما يخصّهW بتنفيذ هذا اHرسوم
الّذي يـنشر في اجلريـدة الرّسمـيّة للجـمهوريّـة اجلزائريّة

الدwّقراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 8  شـعـبـان عـام 1429 اHـوافق 10

غشت سنة 2008.
أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مــــرسرســــوم توم تــــنــــــفــــيــــذيذيّ  رقم رقم 08 -  - 257   مــــؤ رؤ رّخ في خ في 8 ش شــــعــــبــــانان
يــــتــــضــــمّن  W W2008 ــــوافق وافق 10    غــشت غــشت ســــنــــة ةHا Hعــــام ام 1429 ا
تــــــــوزيع االعوزيع االعــــــتــــــمــــــــادات اخملادات اخملــــــصّــــــصــصــــــــة لة لــــــوزيوزيــــــــر الر الــــــفالحفالحــــــة
والوالـتنتنـمـية الية الـريريـفيفيـة من مة من مـيزانيزانـيّـة التة التّـسيسيـيـر Rوجبر Rوجب

قانون اHاليقانون اHاليّة التكميلي لة التكميلي لسنة سنة 2008.
ـــــــــــــــــــــــــــ

Wإنّ رئيس احلكومة

WاليّةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورW ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 85 - 4
Wو125 ( الفقرة 2 ) منه

- وRــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلّق

WتمّمHعدّل واHا WاليّةHا aبقوان

- وRــقــــتـــضى الـــقـــانــون رقم 07 - 12 اHــؤرّخ في 21
ذي احلــــجــــة عــــام 1428 اHــــوافق 30 ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة 2007

W2008 اليّة لسنةHتضمّن قانون اHوا

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

01 - 31

02 - 31

03 - 31

81 - 31

82 - 31

 الفرع األول الفرع األول
اإلدارة اHركزيةاإلدارة اHركزية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اHركزية - األجورالرئيسية..................................................
اإلدارة اHركزية - التعويضات و اHنح اخملتلفة...................................
اإلدارة اHــــــركــــــزيــــــة - اHـــــــوظــــــفــــــون اHــــــنــــــاوبـــــــون واHــــــيــــــاومــــــون- األجــــــور
ولواحقها...................................................................................
اإلدارة اHركزية - اHوظفون اHتعاونون - األجور الرئيسية.................
اإلدارة اHــــركـــزيــــة - اHــــوظـــفــــون اHـــتــــعـــاونــــون -  الـــتــــعــــويـــضــــات  واHـــنح
اخملتلفة.....................................................................................

مجموع القسم األول

197.052.000

84.949.000

17.980.000

700.000

300.000

300.981.000

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق
االعتمادات اخملصصة لوزير االعتمادات اخملصصة لوزير الفالحة والتالفالحة والتّنمية الرنمية الرّيفيةيفية لسنة  لسنة 2008

من ميزانية التسيير واHوزعة بالترتيب في كل بابن ميزانية التسيير واHوزعة بالترتيب في كل باب
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اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

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

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 36

03 - 36

04 - 36

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

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

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - اHنح العائلية..........................................................

اإلدارة اHركزية - اHنح االختيارية......................................................
اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي..................................................
اإلدارة اHركزية - اHساهمة في اخلدمات االجتماعية..............................

مجموع القسم الثالث

القسمالقسم الرابع الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اإلدارة اHركزية - تسديد النفقات.......................................................
اإلدارة اHركزية - األدوات واألثاث......................................................
اإلدارة اHركزية - اللوازم..................................................................
اإلدارة اHركزية - التكاليف اHلحقة.....................................................
اإلدارة اHركزية - األلبسة..................................................................
اإلدارة اHركزية - حظيرة السيارات...................................................
اإلدارة اHركزية - اإليجار..................................................................
اإلدارة اHــركـزيــة - الـنــفـقــات الـقــضـائــيـة - نــفـقــات اخلـبــرة -  الـتــعـويــضـات
اHترتبة على الدولة.....................................................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اHركزية - صيانة اHباني.........................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس

إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانات Hراكز التكوين في الغابات.....................................................
إعـــانـــات حملــــمـــيـــات الــــصـــيـــد - مــــراكـــز تـــربــــيـــة طـــيــــور الـــصـــيــــد واحلـــظـــائـــر
الوطنية......................................................................................
إعـانة لـلوكـالة الـوطنـية لـلمـحافـظة عـلى الطـبيـعة...................................

360.000

420.000

780.000

4.000.000

77.000

70.712.000

5.396.000

80.185.000

39.500.000

4.284.000

6.427.000

27.830.000

312.000

4.388.000

1.245.000

10.000

83.996.000

5.000.000

5.000.000

74.142.000

478.788.000

132.355.000
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15 شعبان  عام  شعبان  عام 1429 هـ هـ

17 غشت  سنة  غشت  سنة 2008 م

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

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

30 - 36

33 - 36

 34 - 36

 51 - 36

61 - 36

62 - 36

71 - 36

93 - 36

94 - 36

95 - 36

97 - 36

01 - 37

03 - 37

01 - 43

01 - 44

02 - 44

24 - 44

32 - 44

34 - 44

39 - 44

49 - 44

50 - 44

إعانة للمعهد الوطني لإلرشاد الفالحي............................................
إعانات للمعاهدالتقنولوجية اHتوسطة الفالحية ..............................
إعانات Hراكز التكوين واإلرشاد الفالحي.........................................
إعانات للمعاهد التقنية لإلنتاج النباتي.........................................
إعانة للمعهد الوطني حلماية النباتات............................................

إعانة للمعهد الوطني للطب البيطري .............................................
إعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب.......................................
إعانة للمعهد الوطني لألراضي والسقي وصرف اHياه........................
إعانة حملافظة تنمية الفالحة في اHناطق  الصحراوية........................
إعانة للمركز الوطني Hراقبة  البذور والشتائل  واHصادقة عليها.........
إعانة للمعهد التقني لتربية احليوانات...........................................

مجموع القسم السادس
القسمالقسم السابع  السابع 
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اHركزية - اHؤتمرات و اHلتقيات.........................................
اإلدارة اHـركــزيـة - نــفـقــات تـسـيــيـر مــكـاتب تــمـثــيل هـيــئـة األ� اHــتـحـدة
لـــلــتــغــذيــة والــفـالحــة وهــيــئــة مــكـــافــحــة اجلــراد الــصــحـــراوي بــاHــنــطــقــة
الغربية....................................................................................

مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوانالعنوان الرابع الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسمالقسم الثالث الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اHـركــزيـة - اHــنح - تــعـويــضـات الــتـدريـب - الـرواتب اHــسـبــقـة -
نفقات التكوين..........................................................................

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

النشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالتالنشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالت
اإلدارة اHركزية - األسواق واHعارض ..............................................
اإلدارة اHـركـزيـة - مــسـاهـمـة  في اHــركـز الـوطـني لــلـتـلـقــيح االصـطـنـاعي
والتحسa الوراثي...................................................................
اإلدارة اHركزية - اإلعالم واإلرشاد..................................................
إعانة حلديقة التسلية "الوئام اHدني"...............................................
إعانة للديوان اجلزائري اHهني للحبوب ..........................................
إعانة للغرفة الوطنية للفالحة........................................................
إعانة للمعهد الوطني لألبحاث الغابية............................................
إعانة للمعهد الوطني اجلزائري لألبحاث الزراعية...........................

مجموع القسم الرابع

63.301.000

394.405.000

51.142.000

629.875.000

273.111.000

163.334.000

103.055.000

78.010.000

62.301.000

72.034.000

229.495.000

2.805.348.000

2.000.000

6.600.000

8.600.000

3.284.890.000

6.500.000

6.500.000

500.000

4.000.000

6.000.000

50.000.000

157.000.000.000

10.000.000

204.410.000

311.357.000

157.586.267.000
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03 - 46

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

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

القسمالقسم السادس السادس
النشاط االجتماعي - اHساعدة والتضامنالنشاط االجتماعي - اHساعدة والتضامن

تـــــعـــــــويض عـن األمالك اخملـــــصــــــصـــــة لـــــلــــــصـــــنـــــدوق الــــــوطـــــنـي لـــــلـــــثـــــورة
الزراعية................................................................................

مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع  اجلزئي األول

الفرع  اجلزئي الثانيالفرع  اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية التابعة للدولةاHصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوانالعنوان الثالث الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسمالقسم األول األول
اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - األجورالرئيسية.....................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة -  التعويضات واHنح اخملتلفة.......
اHـــصــــالح الـالمـــركــــزيــــة الـــتــــابــــعـــة لــــلــــدولـــة -  اHــــوظــــفـــون اHــــنــــــاوبـــون
واHياومون - األجور ولواحقها..................................................

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل.................
اHـــصــــالح الـالمـــركـــزيـــة الــتـــابـــعـــة لـــلـــدولـــة - مـــعـــاش اخلـــدمـــة واألضــرار
اجلسدية.................................................................................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - اHنح العائلية..........................

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - اHنح االختيارية......................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي..................
اHـــصــــالح الالمــــركـــزيــــة الـــتـــابــــعـــة لــــلـــدولــــة - اHـــســـاهــــمـــة فـي اخلـــدمـــات
االجتماعية..............................................................................

مجموع القسم الثالث

500.000.000

500.000.000

158.092.767.000

161.377.657.000

3.222.454.000

1.388.275.000

164.214.000

4.774.943.000

1.866.000

9.098.000

10.964.000

223.000.000

1.152.000

1.152.472.000

90.107.000

1.466.731.000
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اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

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

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

 93 - 34

98 - 34

11 - 35

01 - 31

02 - 31

03 - 31

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديدالنفقات........................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث......................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم..................................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف اHلحقة....................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة..................................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات...................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - اإليجار............................. ....
اHــصـالح الالمــركـزيـة الــتـابـعــة لـلـدولــة - الـنـفــقـات الـقــضـائـيــة - نـفـقـات
اخلبرة - التعويضات اHترتبة على الدولة...................................

مجموع القسم الرابع

القسمالقسم اخلامس اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة اHباني.........................
مجموع القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع  اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول

الفرع الثانيالفرع الثاني

اHديرية العامة للغاباتاHديرية العامة للغابات

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHديرية العامة للغابات - األجور الرئيسية....................................

اHديرية العامة للغابات -  التعويضات  واHنح اخملتلفة............................
اHـديـريـة الـعـامـة لـلـغـابـات - اHـوظـفـون اHـنـاوبـون واHـيـاومـون - األجور
ولواحقها.................................................................................

مجموع القسم األول

55.120.000

12.854.000

23.566.000

80.000.000

4.560.000

52.080.000

3.500.000

480.000

232.160.000

25.410.000

25.410.000

6.510.208.000

6.510.208.000

167.887.865.000

113.880.000

36.892.000

3.172.000

153.944.000
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اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

07 - 34

90 - 34

97 - 34

01 - 35

02 - 35

01 - 37

03 - 37

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اHديرية العامة للغابات - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية ...............
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHديرية العامة للغابات - اHنح العائلية..........................................

اHديرية العامة للغابات - اHنح االختيارية......................................
اHديرية العامة للغابات - الضمان االجتماعي..................................
اHديرية العامة للغابات - اHساهمة في اخلدمات  االجتماعية.............

مجموع القسم الثالث

القسمالقسم الرابع الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اHديرية العامة للغابات - تسديدالنفقات........................................
اHديرية العامة للغابات - األدوات واألثاث......................................
اHديرية العامة للغابات - اللوازم..................................................
اHديرية العامة للغابات - التكاليف اHلحقة.....................................
اHديرية العامة للغابات - األلبسة..................................................
..........................aالتقني aوظفHديرية العامة للغابات - ألبسة اHا
اHديرية العامة للغابات - حظيرة السيارات..................................

اHــديــريـة الــعــامــة لــلــغــابـات - الــنــفــقــات الــقــضـائــيــة - نــفــقــات اخلــبـرة -
التعويضات اHترتبة على الدولة.................................................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اHديرية العامة للغابات - صيانة اHباني.........................................
اHديرية العامة للغابات - مكافحة احلشرات اHضرة بالغابات.............

مجموع القسم اخلامس

القسم السابع القسم السابع 
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اHديرية العامة للغابات - اHؤتمرات واHلتقيات...............................

اHديرية العامة للغابات - مكافحة احلرائق - اHراقبة .......................

مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

7.461.000

7.461.000

2.408.000

50.000

38.790.000

1.961.000

43.209.000

8.320.000

1.736.000

2.896.000

1.494.384.000

212.000

55.000.000

1.500.000

10.000

1.564.058.000

3.630.000

4.000.000

7.630.000

900.000

5.334.000

6.234.000

1.782.536.000

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)
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اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناوينالعناوين

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اHــديــريــة الــعــامــة لــلــغــابــات - اHــنح - تــعــويــضــات الــتــدريب - الــرواتب
اHسبقة - نفقات التكوين...........................................................

مجموع القسم الثالث

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

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

الفرع  اجلزئي الثانيالفرع  اجلزئي الثاني
اHصالحاHصالح الالمركزية التابعة للدولة الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائلوسائل اHصالح اHصالح

القسم األولالقسم األول
اHوظفوناHوظفون - مرتبات العمل - مرتبات العمل

اHصالح الالمركزية للغابات - األجورالرئيسية................................

اHصالح الالمركزية للغابات -  التعويضات واHنح اخملتلفة.................
اHــصــالح الالمــركـــزيــة لــلــغــابــات -  اHــوظــفــون اHــنــاوبــون واHــيــاومــون -
األجور ولواحقها.......................................................................

مجموع القسم األول

القسمالقسم الثاني الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اHصالح الالمركزية للغابات - ريوع حوادث العمل............................

اHصالح الالمركزية للغابات - معاش اخلدمة  و األضرار اجلسدية.........
مجموع القسم الثاني

7.432.000

7.432.000

1.000.000

1.000.000

8.432.000

1.790.968.000

1.847.433.000

711.739.000

134.144.000

2.693.316.000

2.080.000

13.056.000

15.136.000

رقم األبوابرقم األبواب

01 - 43

01 - 44

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32
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اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناوينالعناوين

القسمالقسم الثالث الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية للغابات - اHنح العائلية.....................................

اHصالح الالمركزية للغابات - اHنح االختيارية.................................
اHصالح الالمركزية للغابات - الضمان االجتماعي.............................
اHصالح الالمركزية للغابات - اHساهمة  في اخلدمات  االجتماعية..........

مجموع القسم الثالث

القسمالقسم الرابع الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اHصالح الالمركزية للغابات - تسديد النفقات..................................
اHصالح الالمركزية للغابات - األدوات واألثاث..................................
اHصالح الالمركزية للغابات - اللوازم.............................................
اHصالح الالمركزية للغابات  - التكاليف اHلحقة...............................
اHصالح الالمركزية للغابات - األلبسة.............................................
اHصالح الالمركزية للغابات - حظيرة السيارات...............................
اHصالح الالمركزية للغابات - اإليجار.............................................
اHصالح الالمركـزية للـغابات - الـنفقات الـقضائـية - نفـقات اخلبرة -
التعويضات اHترتبة على الدولة..................................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اHصالح الالمركزية للغابات - صيانة اHباني....................................
اHصالح الالمركزية للغابات - صيانة الغابات ..................................

مجموع القسم اخلامس

القسم السابع القسم السابع 

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة
اHصالح الالمركزية للغابات - مكافحة حرائق الغابات ......................

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

مـجـمــوع االعـتـمـادات اخملـصــصـة لـوزيـر الـفـالحـة والـتـنـمــيـة الـريـفـيـة......مـجـمــوع االعـتـمـادات اخملـصــصـة لـوزيـر الـفـالحـة والـتـنـمــيـة الـريـفـيـة......

152.488.000

670.000

604.692.000

49.101.000

806.951.000

51.105.000

15.292.000

18.033.000

46.318.000

4.153.000

52.500.000

2.385.000

480.000

190.266.000

37.081.000

185.426.000

222.507.000

301.779.000

301.779.000

4.229.955.000

4.229.955.000

6.020.923.000

173.908.788.000

رقم األبوابرقم األبواب

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

12 - 35

11 - 37
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االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالح وسائل اHصالح 

القسم األولالقسم األول
اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اHركزية - األجور الرئيسية.....................................

اإلدارة اHركزية - التعويضات واHنح اخملتلفة........................
اإلدارة اHـركــزيـة - اHــوظــفـون اHــنـاوبــون واHــيـاومــون - األجـور
ولواحقها .......................................................................

مجموع القسم األول

160.118.000

67.856.000

12.538.000

240.512.000

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

االعتمادات اخملصصة لوزير الصاالعتمادات اخملصصة لوزير الصّحة والسحة والسّكان كان وإصالح اHستشفيات وإصالح اHستشفيات  لسنة  لسنة 2008 
من ميزانية التسيير واHوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واHوزعة بالترتيب في كل باب

- وRقـتضى األمر رقم 08 - 02 اHؤرّخ في 21 رجب
 عام 1429 اHوافق 24 يولـيو سنة 2008 واHتـضمّن قانون

W2008 اليّة التكميلي لسنةHا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : تــوزّع االعـــتــمـــادات اHــقــــدّر مــبـــلــغـــهــا
aمـلـيـارا وتـسـعـمـائـة وسـتـة وسـت aـائـة وثالثـة وأربـعـR
مــــلـــيــــونـــا وســــتــــمـــائــــة وثـــمــــانـــيــــة وعـــشــــرين ألف ديــــنـــار
(143.966.628.000 دج) واخملــــــصّـــــــصــــــة لـــــــوزيــــــر الـــــــصــــــحــــــة
والـسـكـان وإصالح اHـسـتــشـفـيـات من مـيـزانــيّـة الـتّـسـيـيـر
Rــوجب قــانـــون اHــالــيّــة الــتــكــمـــيــلي لــســنــة W2008 طــــبــقــا

للجــدول اHـــلحــق بــهذا اHرسوم.

اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : يــــكــــلّـف وزيـــر اHــــالــــيّــــة  ووزيــــر الــــصــــحـــة
والسكان وإصالح اHستـشفياتW كلّ فيما يـخصّهW بتنفيذ
هـــــذا اHـــــرســــوم الّـــــذي يـــــنــــشـــــر في اجلـــــريـــــدة الــــرّســـــمـــــيّــــة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدwّقراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 8  شـعـبـان عـام 1429 اHـوافق 10

غشت سنة 2008.
أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مرسمرسـوم تنفيذيوم تنفيذيّ  رقم رقم 08 -  - 258 مؤ رمؤ رّخ في خ في 8 شع شعـبان عامبان عام
1429 اH اHـوافق وافق 10  غـشت غـشت سـنة نة W W2008 يتيتـضـمّن ن توزيعتوزيع

االعاالعــــتـمــــادات اخملادات اخملــــصّـصــصــــــة لة لــــوزيوزيـر الر الــــصــــحـة والة والــــســــكـانان
وإصالح اHوإصالح اHــــســــتــــــشــــفــــيــــــات من مات من مــــيــــزانزانــــــيّــــــــة الة الــــتّــــــســــيــــيــــر

Rوجب قانون اHاليRوجب قانون اHاليّة التكميلي لسنة ة التكميلي لسنة 2008.
ـــــــــــــــــــــــــــ

Wإنّ رئيس احلكومة

WاليّةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورW ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 85 - 4
Wو125 ( الفقرة 2 ) منه

- وRــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلّق

WتمّمHعدّل واHا WاليّةHا aبقوان

- وRــقــــتـــضى الـــقـــانــون رقم 07 - 12 اHــؤرّخ في 21
ذي احلــــجــــة عــــام 1428 اHــــوافق 30 ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة 2007

W2008 اليّة لسنةHتضمّن قانون اHوا
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475.000

للبيان
475.000

6.888.000

57.067.000

4.347.000

68.302.000

69.000.000

10.000.000

11.000.000

952.061.000

485.000

100.000

4.120.000

10.000

1.046.776.000

9.520.000

9.520.000

66.930.000

80.000.000

1.589.460.000

77.000.000

62.970.000

56.300.000

52.500.000

24.874.000

48.674.000

2.058.708.000

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

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

01 - 32

02 - 32

01 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

81 - 34

90 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 36

02 - 36

03 - 36

04 - 36

05 - 36

06 - 36

07 - 36

08 - 36

09 - 36

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

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

القسمالقسم الثالث الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - اHنح العائلية...............................................
اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي......................................
اإلدارة اHركزية - اHساهمة في اخلدمات االجتماعية...................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اإلدارة اHركزية - تسديد النفقات............................................
اإلدارة اHركزية - األدوات واألثاث...........................................
اإلدارة اHركزية - اللوازم.......................................................
اإلدارة اHركزية  - التكاليف اHلحقة........................................
اإلدارة اHركزية - األلبسة.......................................................
اHوظفون اHتعاونون - تسديد النفقات....................................
اإلدارة اHركزية -  حظيرة  السيارات......................................

اإلدارة اHــــركــــزيــــة - الـــنــــفــــقــــات الــــقـــضــــائــــيــــة - نـــفــــقــــات اخلــــبـــرة -
التعويضات اHترتبة على  الدولة........................................
مجموع القسم الرابع

القسمالقسم اخلامس اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اHركزية - صيانة اHباني..............................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للمعهد التقنولوجي للصّحة العموميّة..............................
إعانة للمعهد الوطنيّ للصّحة العموميّة....................................
إعانات Hدارس التّكوين شبه الطّبي........................................
إعانة للمدرسة الوطنيّة للصّحة العموميّة................................
إعانة للمخبر الوطنيّ Hراقبة اHنتجات الصيدالنية...................
إعانة للوكالة الوطنيّة للدّم.....................................................
............. إعانة للمعهد الوطني البيداغوجي للتّكوين شبه الطّبيّ
إعانة للمركز الوطني لليقظة بخصوص األدوية والعتاد الطبي...
إعانة للمركز الوطني لعلم السموم..........................................

مجموع القسم السادس
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اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

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

01 - 37

02 - 37

01 - 43

02 - 43

03 - 43

01 - 46

02 - 46

03 - 46

05 - 46

07 - 46

09 - 46

القسم السابع القسم السابع 
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اHركزيّة - اHؤتمرات و اHلتقيات..................................
اإلدارة اHـــركـــزيّـــة - مـــصـــاريف تـــســــيـــيـــر اجملـــلس الـــوطـــني لألســـرة
واHرأة..............................................................................

مجموع القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

العنوان الرالعنوان الرّابعابع
التدخالت العموميالتدخالت العموميّة

القسم الثالقسم الثّالثالث
النالنّشاط التشاط التّربويربويّ والث والثّقافيقافيّ

نشاط التربية الصحية..........................................................
اإلدارة اHـــــركـــــزيـــــة - اHــــنـح - تـــــعــــويـــــضـــــات الـــــتـــــدريب - الـــــرواتب
اHسبقة- نفقات التكوين......................................................
اإلدارة اHــركــزيـــة - الــتــكــوين - إعـــادة الــتــأهــيـل وحتــســa مــســتــوى
.......................................................................aستخدمHا

مجموع القسم الثالث

القسم السالقسم السّادسادس
النالنّشاط االجتماعيشاط االجتماعيّ - اHساعدة والت - اHساعدة والتّضامنضامن

مـــســـاهــمـــة الـــدّولـــة في نـــفــقـــات تـــســـيـــيــر  اHـــؤســـســـات الــعـــمـــومـــيــة
االســـتــــشـــفـــائـــيــــة واHـــؤســـســـات الــــعـــمـــومــــيـــة لـــلـــصــــحـــة اجلـــواريـــة
واHـؤسّـســات االسـتـشـفـائــيّـة اHـتـخـصّــصـة واHـراكـز االسـتــشـفـائـيّـة
اجلامعيّة............................................................................
تشجيع اخلدمات اخلاصّة بحماية الصّحة...................................
................. اHساهمة في تمويل نشاطات الهالل األحمر اجلزائريّ
اإلدارة اHركـزيّـة - نـفقـات الـعالج واإلقـامـة اHقـدّمـة لـلفـئـات اHـعوزة
غير اHؤمنة اجتماعيا - اHستشفى اHـــركـزي للجيش .............
اإلدارة اHركزيّة - مساهمة في اجلمعيّات ذات اHنفعة العموميّة...
الـتـعـاون الـدولي - مـسـاهـمـة اجلـزائـر في تـمـويل األعـبـاء اHـقـتـسـمة
لــبــرامج الــتــعـاون اجلــزائــر فــنـيــاب ( بــرنــامج الـتــحــكم في الــنــمـو
الدwوغرافي ).....................................................................

مجموع القسم السّادس
مجموع العنوان الرّابع
مجموع الفرع  اجلزئي األوّل

100.000.000

         للبيان

100.000.000

3.524.293.000

4.500.000

4.400.000

12.000.000

20.900.000

139.040.817.000

1.000.000

1.250.000

50.000.000

312.000

11.000.000

139.104.379.000

139.125.279.000

142.649.572.000
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اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

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

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

11 - 33

13 - 33

14 - 33

الفرع  اجلزئي الثالفرع  اجلزئي الثّانياني

اHصالح الالمركزياHصالح الالمركزيّة التة التّابعة للدابعة للدّولةولة

العنوان الثالعنوان الثّالثالث

وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األوالقسم األوّل

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHصالح الالمركزية التّابعة للدّولة - األجورالرّئيسيّة.................
اHـــصـــالح الـالمـــركـــزيـــة الـــتّـــابـــعــة لـــلـــدّولـــة -  الـــتّـــعـــويـــضـــات واHـــنح
اخملتلفة.............................................................................
اHـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة الـــتّــابـــعـــة لـــلـــدّولـــة -  اHــوظـــفـــون اHـــنـــاوبــون
واHياومون - األجور ولواحقها.............................................

مجموع القسم األوّل

القسم الثالقسم الثّانياني

اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

الـــــــمـــــصــــــالح الـالمـــــركـــــزيـــــة الـــــتّــــــابـــــعـــــة لـــــلـــــدّولـــــة - ريـــــوع حـــــوادث
العمل................................................................................
اHـصــالح  الالمــركـزيــة الــتّـابــعــة لـلــدّولـة - مــعــاش اخلـدمــة واألضـرار
اجلسديّة.............................................................................

مجموع القسم الثّاني

القسم الثالقسم الثّالثالث

اHوظفون - التاHوظفون - التّكاليف االجتماعيةكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية التّابعة للدّولة - اHنح العائليّة.....................

اHصالح الالمركزية التّابعة للدّولة - الضمان االجتماعي.............

اHــصــالـح الالمــركــزيـــة الــتّــابــعـــة لــلــدّولـــة - اHــســاهــمـــة في اخلــدمــات
االجتماعيّة........................................................................

مجموع القسم الثّالث

599.232.000

288.530.000

46.000.000

933.762.000

433.000

600.000

1.033.000

38.546.000

221.750.000

20.561.000

280.857.000
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اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

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

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

القسم الرالقسم الرّابعابع

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اHصالح الالمركزية التّابعة للدّولة - تسديدالنفقات........................

اHصالح الالمركزية التّابعة للدّولة - األدوات واألثاث.......................

اHصالح الالمركزية التّابعة للدّولة - اللوازم..................................

اHصالح الالمركزية التّابعة للدّولة - التكاليف اHلحقة.....................

اHصالح الالمركزية التّابعة للدّولة - األلبسة..................................

اHصالح الالمركزية التّابعة للدّولة - حظيرة السيارات....................

اHصالح الالمركزية التّابعة للدّولة - اإليجار..................................

اHـصـالـح الالمـركـزيـة الــتّـابـعــة لـلـدّولـة - الــنّـفـقـات الــقـضـائـيّــة - نـفـقـات
اخلبرة - التّعويضات اHترتبة على الدّولة...................................

مجموع القسم الرّابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس

أشغال الصأشغال الصّيانةيانة

اHصالح الالمركزية التّابعة للدّولة - صيانة اHباني.........................

مجموع القسم اخلامس

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

مجموع الفرع األول

مـــجــمـــوع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصــةمـــجــمـــوع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصــة  لـــوزيـــر الـــصلـــوزيـــر الـــصّـــحـــة والـــســكـــان وإصالحـــحـــة والـــســكـــان وإصالح
اHـســتــشـفــيـات .........................................................................اHـســتــشـفــيـات .........................................................................

30.000.000

4.285.000

9.641.000

27.500.000

1.520.000

12.750.000

4.228.000

480.000

90.404.000

11.000.000

11.000.000

1.317.056.000

1.317.056.000

143.966.628.000

143.966.628.000
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االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول
اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اHركزية ـ األجور الرئيسية......................................
اإلدارة اHركزية - التعويضات واHنح اخملتلفة.......................
اإلدارة اHـركــزيـة - اHــوظــفـون اHــنـاوبــون واHــيـاومــون - األجـور
ولواحقها......................................................................

مجموع القسم األول

156.560.000

74.650.000

16.361.000

247.571.000

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

االعتمادات اخملصصة لوزيرة الثقافة لسنة االعتمادات اخملصصة لوزيرة الثقافة لسنة 2008 
من ميزانية التسيير واHوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واHوزعة بالترتيب في كل باب

- وRقـتضى األمر رقم 08 - 02 اHؤرّخ في 21 رجب
 عام 1429 اHوافق 24 يولـيو سنة 2008 واHتـضمّن قانون

W2008 اليّة التكميلي لسنةHا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : تــوزّع االعـــتــمـــادات اHــقــــدّر مــبـــلــغـــهــا
بــــأربــــعــــة عــــشـــر مــــلـــــيـــارا ومـــائـــتـــa وواحــد وعـــشـــرين
مـــلـــيـــونـــا وتـــســـعـــمـــائـــة وخــــمـــســـة وخـــمـــســـa ألف ديـــنـــار
(14.221.955.000 دج) واخملـــصّــــصـــة لـــوزيــــرة الـــثـــقــــافـــة من
ميزانـيّة التّسـيير Rوجب قـانون اHاليّـة التكمـيلي لسنة

W2008 طــبقا للجــدول اHـــلحــق بــهذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــكـلّف وزيـر اHــالـيّــة ووزيـرة الـثــقـافـةW كلّ
فــيـــمــا يــخـــصّهW بـــتــنــفـــيــذ هـــذا اHــرســـوم الّــذي يــنـــشــر في
اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة لـلـجـمـهـوريّـة اجلـزائـريّـة الـدwّـقـراطـيّـة

الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 8  شـعـبـان عـام 1429 اHـوافق 10
غشت سنة 2008.

أحمد أحمد أويحيىأويحيى

مــــرسرســــوم توم تــــنــــــفــــيــــذيذيّ  رقم رقم 08 -  - 259  م مــــؤ رؤ رّخ في خ في 8 ش شــــعــــبــــانان
يــــتــــضــــمّن  W W2008 ــــوافق وافق 10    غــشت غــشت ســــنــــة ةHا Hعــــام ام 1429 ا
تـوزيع االعتوزيع االعتـمـادات اخملصادات اخملصّـصــصـــة لوزية لوزيـرة الرة الـثقثقـافة منافة من
مـيزانييزانيّة التة التّـسيير Rوجب قسيير Rوجب قـانون اHاليانون اHاليّة الة الـتكميليتكميلي

لسنة لسنة 2008.

ـــــــــــــــــــــــــــ

Wإنّ رئيس احلكومة

WاليّةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورW ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 85 - 4
Wو125 ( الفقرة 2 ) منه

- وRــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلّق

WتمّمHعدّل واHا WاليّةHا aبقوان

- وRــقــــتـــضى الـــقـــانــون رقم 07 - 12 اHــؤرّخ في 21
ذي احلــــجــــة عــــام 1428 اHــــوافق 30 ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة 2007

W2008 اليّة لسنةHتضمّن قانون اHوا
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اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناويـــنالعناويـــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

القسم الثانيالقسم الثاني

اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اإلدارة اHركزية - ريوع حوادث العمل.........................................

اإلدارة اHركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية ......................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث

اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - اHنح  العائلية.................................................

اإلدارة اHركزية - اHنح االختيارية..............................................
اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي..........................................
اإلدارة اHركزية - اHساهمة في اخلدمات االجتماعية......................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اإلدارة اHركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اHركزية - األدوات واألثاث..............................................
اإلدارة اHركزية - اللوازم..........................................................
اإلدارة اHركزية - التكاليف اHلحقة............................................

اإلدارة اHــركــزيــة ـ  األلــبــسـة........................................................
اإلدارة اHركزية - حظيرة السيارات...........................................
اإلدارة اHركزية - اإليجار..........................................................
اإلدارة اHركزية - النفقـات القضائية - نفقـات اخلبرة - التعويضات
اHترتبة على الدولة..............................................................

مجموع القسم الرابع

القسم القسم اخلامساخلامس

أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اHركزية - صيانة اHباني................................................

مجموع القسم اخلامس

42.000

2.140.000

2.182.000

5.360.000

94.000

57.803.000

3.750.000

67.007.000

40.000.000

3.000.000

2.750.000

25.000.000

232.000

4.510.000

1.865.000

10.000

77.367.000

20.000.000

20.000.000
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اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

01 - 36

02 - 36

03 - 36

05 - 36

06 - 36

08 - 36

09 - 36

10 - 36

11 - 36

12 - 36

13 - 36

14 - 36

15 - 36

17 - 36

18 - 36

01 - 37

04 - 37

06 - 37

15 - 37

القسم السادسالقسم السادس

إعانات التسييرإعانات التسيير

إعـــانــــات لـــلـــمـــعـــهــــد الـــوطـــني الــــعـــالي واHـــعــــاهـــد اجلـــهـــويـــة لــــلـــتـــكـــوين
اHوسيقي.............................................................................
إعانة للمكتبة الوطنية للجزائر.................................................
إعانة للمعهد العالي Hهن فنون العرض والسمعي البصري.............
إعانات للمدرسة العليا واHدارس اجلهوية للفنون اجلميلة..............
إعانة لقصر الثقافة..................................................................
إعانة لديوان احلظيرة الوطنية باألهقار......................................
إعانة لديوان احلظيرة الوطنية بالطاسيلي..................................
إعانات للمتاحف الوطنية.........................................................
إعانات لدور الثقافة.................................................................
إعانات للمؤسسات السينماتوغرافية.........................................
إعانة للمركز الثقافي اجلزائري بباريس.....................................
إعانة لديوان حماية وادي ميزاب وترقيته..................................
إعانة Hركز الثقافة والفنون لقصر الرايس.................................
إعانة للمركز الوطني للمخطوطات............................................
إعانة للوكالة اجلزائرية لإلشعاع الثقافي.....................................

مجموع القسم السادس

القسم السابع القسم السابع 
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اHركزيّة - اHؤتمرات و اHلتقيات.....................................
اإلدارة اHـــــــــركــــــــزيّـــــــــة - تــــــــنـــــــــظــــــــيـم الـــــــــتــــــــظـــــــــاهــــــــرات الـــــــــثــــــــقـــــــــافــــــــيــــــــة
والسينماتوغرافية.................................................................
اإلدارة اHـــركــزيّـــة - اHـــســـاهـــمـــة في الـــصـــنــدوق الـــوطـــني لـــتـــحـــضـــيــر
وتنظيم اHهرجان الثقافي اإلفريقي 2009..................................
اإلدارة اHركزيّة - جائزة رئيس اجلمهورية "علي معاشي"...............

مجموع القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

427.534.000

361.408.000

74.162.000

348.131.000

74.400.000

236.303.000

74.198.000

451.230.000

876.632.000

118.200.000

102.320.000

30.436.000

37.716.000

34.800.000

125.420.000

3.372.890.000

100.000.000

3.075.000.000

5.140.000.000

7.200.000

8.322.200.000

12.109.217.000

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناويـــنالعناويـــنرقم األبوابرقم األبواب
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اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

01 - 43

04 - 43

06 - 44

10 - 44

12  - 44

13  - 44

14 - 44

15 - 44

16 - 44

22 - 44

23 - 44

11 - 31

12 - 31

13 - 31

العنوان الرالعنوان الرّابعابع
التدخالت العموميالتدخالت العموميّة

القسم الثالقسم الثّالثالث
النالنّشاط التشاط التّربويربويّ والث والثّقافيقافيّ

اإلدارة اHــركــزيــة - اHــنح - تــعــويــضــات الــتــدريب - الــرواتب اHــســبــقـة -
نفقات التكوين.....................................................................
اإلدارة اHركزية - تشجيع اجلمعيات ذات الطابع الثقافي....................

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

النالنّشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالتشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالت
اإلدارة اHـركــزيـة - اHساهمة في النشاطات اHسرحية........................
اإلدارة اHــــــركــــــــزيــــــة - اHـــــســـــاهـــــمـــــة فـي مـــــجــالت : الـــــثـــــقـــــافـــــــــة وأمـــــــال
وألوان......................................................................................
اإلدارة اHــركـــزيــة - اHـســاهـمـة في اHـركــز الـوطـني لـلــبـحـوث في عـصـور
ماقبل التاريخ وفي علم اإلنسان والتاريخ.....................................
اإلدارة اHـركــزيـة - اHساهمة في البالي  الوطني...............................
اإلدارة اHـركــزيـة - اHساهمة في اجلوق الوطني............................... 
اإلدارة اHـركــزيـة - اHساهمة في الديوان الوطني لإلعالم والثقافة......
اإلدارة اHركزية - اHساهمة في ديوان رياض الفتح............................
اإلدارة اHركزيـة - الديوان الـوطني لتـسيـير واستـغالل األمالك الثقـافية
احملمية.........................................................................................
اإلدارة اHـركــزيـة - اHساهمة في اHركز الوطني للبحث في علم اآلثار.

مجموع القسم الرّابع
مجموع العنوان الرّابع
مجموع الفرع  اجلزئي األوّل

الفرع  اجلزئي الثالفرع  اجلزئي الثّانياني
اHصالح الالمركزياHصالح الالمركزيّة التة التّابعة للدابعة للدّولةولة

العنوان الثالعنوان الثّالثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األوالقسم األوّل

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHصالح الالمركزية التّابعة للدّولة - األجورالرّئيسيّة.........................
اHصالح الالمركزية التّابعة للدّولة -  التّعويضات واHنح اخملتلفة.........

اHصالح الـالمركزية الـتّابعة لـلدّولة -  اHوظـفون اHناوبـون واHياومون -
األجور ولواحقها........................................................................

مجموع القسم األوّل

6.000.000

25.000.000

31.000.000

350.000.000

12.000.000

149.000.000

20.000.000

30.000.000

100.000.000

78.000.000

200.000.000

55.000.000

994.000.000

1.025.000.000

13.134.217.000

425.931.000

170.511.000

77.500.000

673.942.000

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناويـــنالعناويـــنرقم األبوابرقم األبواب



93اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 47
15 شعبان عام  شعبان عام 1429 هـ هـ

17 غشت سنة  غشت سنة 2008 م

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

12 - 37

القسم الثالقسم الثّالثالث

اHوظفون - التاHوظفون - التّكاليف االجتماعيةكاليف االجتماعية
اHصالح الالمركزية التّابعة للدّولة - اHنح العائليّة.........................
اHصالح الالمركزية التّابعة للدّولة - اHنح االختيارية.....................
اHصالح الالمركزية التّابعة للدّولة - الضمان االجتماعي.................
اHـــصـــالح الـالمـــركـــزيــــة الـــتّـــابـــعــــة لـــلـــدّولــــة - اHـــســـاهـــمــــة في اخلـــدمـــات
االجتماعيّة.............................................................................

مجموع القسم الثّالث

القسمالقسم الرابع الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اHصالح الالمركزية التّابعة للدّولة - تسديد النفقات......................
اHصالح الالمركزية التّابعة للدّولة - األدوات واألثاث.....................
اHصالح الالمركزية التّابعة للدّولة - اللوازم.................................
اHصالح الالمركزية التّابعة للدّولة - التكاليف اHلحقة....................
اHـصـالح الالمـركـزيــة الـتّـابـعـة لـلـدّولـة - األلـبـسـة..............................
اHصالح الالمركزية التّابعة للدّولة - حظيرة السيارات...................
اHصالح الالمركزية التّابعة للدّولة - اإليجار................................ 
اHـصـالح الالمــركـزيـة الـتّـابـعـة لـلـدّولـة - الـنــفـقـات الـقـضـائـيـة - نـفـقـات
اخلبرة - التعويضات اHترتبة على الدّولة.................................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اHصالح الالمركزية  التّابعة للدّولة - صيانة اHباني.......................
مجموع القسم اخلامس

القسمالقسم السابع  السابع 
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اHصالح الالمركزية التّابعة للدّولة - تنظيم التظاهرات الثقافية.....
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول

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

17.500.000

220.000

148.569.000

5.231.000

171.520.000

26.400.000

6.000.000

9.600.000

26.400.000

480.000

7.680.000

5.000.000

216.000

81.776.000

16.500.000

16.500.000

144.000.000

144.000.000

1.087.738.000

1.087.738.000

14.221.955.000

14.221.955.000

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناويـــنالعناويـــنرقم األبوابرقم األبواب
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اجلدول اHلحـــقاجلدول اHلحـــق

االعتمادات اخملصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي  لسنة االعتمادات اخملصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي  لسنة 2008
من ميزانيمن ميزانيّة التة التّسيير واHوزسيير واHوزّعة بالتعة بالتّرتيب في كلرتيب في كلّ باب باب

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناويــنالعناويــنرقم األبوابرقم األبواب

 01 -  31

 02 -  31

 03 -  31

الفرع األولالفرع األول
اإلدارة اHركزيةاإلدارة اHركزية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اHركزية - األجور الرئيسية.....................................

اإلدارة اHركزية - التعويضات واHنح اخملتلفة........................
اإلدارة اHـركــزيـة - اHــوظــفـون اHــنـاوبــون واHــيـاومــون - األجـور
ولواحقها.....................................................................

مجموع القسم األول

105.885.000

43.445.000

9.184.000

158.514.000

- وRقتضى األمر رقم 08 - 02 اHؤرّخ في 21 رجب
 عام 1429 اHوافق 24 يولـيو سنة 2008 واHتـضمّن قانون

W2008 اليّة التكميلي لسنةHا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولىة األولى : تـــوزّع االعـــتـمـادات اHـــقـدّر مــبـلـغـهـا
aوثالثــ aمــلـــيـــارا وثالثــمـــائـــة واثــنـــ aوثـــمــانـــ aبـــاثـــنــ
مــــــــلـــــــيـــــــونــــــــا وســـــــتـــــــمــــــــائـــــــة وســـــــبــــــــعـــــــة وتـــــــســـــــعــــــــa ألف
ديـــنـــار(82.332.697.000 دج) واخملــــصّـــصــــة لــــوزيـــر الــــعـــمل
والـتشـغـيل والضـمـان االجتـمـاعي من ميـزانـيّة الـتّـسيـير
Rــوجب قــانـــون اHــالــيّــة الــتــكــمـــيــلي لــســنــة W2008 طــــبــقــا

للجــدول اHـــلحــق بهذا اHرسوم.
2 : يــــكــلّـــف وزيـــر اHـــــالــيّــة ووزيــــر الــعــمل اHـاداHـادّة ة 
Wكـلّ فــيـــمــا يـــخــصّه Wوالـــتـــشــغـــيل والــضـــمــان االجـــتـــمــاعي
بـــــتـــنـــفــــيـــذ هـــــذا الــــمــــرســـوم الّـــذي يـــنـــشــــر في اجلـــريـــدة
الرّسميّة للجمـهوريّة اجلزائريّة الدwّقراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 8 شـعــبــان عـام 1429 اHـوافق 10
غشت سنة 2008.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مــــرسرســــوم توم تــــنــــــفــــيــــذيذيّ  رقم رقم 08 -  - 260  م مــــؤ رؤ رّخ في خ في 8 ش شــــعــــبــــانان
يــــتــــضــــمّن  W W2008 ــــوافق وافق 10    غــشت غــشت ســــنــــة ةHا Hعــــام ام 1429 ا
تــــــــــوزيع االعوزيع االعــــــــــتــــــــمــــــــــادات اخملادات اخملــــــــصّــــــــــصــــــــة لة لــــــــــوزيوزيــــــــر الر الــــــــــعــــــــململ
والوالـتــــشــــغـيـل والل والـضــــمــــان االجان االجـتــــمــــاعي مـــن ماعي مـــن مــــيـزانزانــــيّـة
الالـتّـسـيـيـر بــر بـــمــــوجب قــوجب قـــانانـون الــون الـــمـالــالـــيّــــة الة الـتـكـمـيـليلي

لسنة لسنة 2008.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

Wإنّ رئيس احلكومة
WاليّةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدّســـتـــورW الســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 85 - 4
Wو125 ( الفقرة 2 ) منه

- وRــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلّق

WتمّمHعدّل واHا WاليّةHا aبقوان
- وRقـتضى الـقانون رقم 07 - 12 اHؤرّخ في 21 ذي
احلــــــجّــــــة عــــــام 1428 اHــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2007

W2008 الية لسنةHتضمّن قانون اHوا
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15 شعبان عام  شعبان عام 1429 هـ هـ
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اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناويــنالعناويــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 32

 02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 37

03 - 37

05 - 37

القسمالقسم الثاني الثاني
اHوظفوناHوظفون - اHعاشات واHنح - اHعاشات واHنح

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

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - اHنح العائلية...............................................

اإلدارة اHركزية - اHنح االختيارية...........................................
اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي......................................
اإلدارة اHركزية - اHساهمة في اخلدمات االجتماعية...................

مجموع القسم الثالث

القسمالقسم الرابع الرابع
األدواتاألدوات وتسيير اHصالح وتسيير اHصالح

اإلدارة اHركزية - تسديد النفقات............................................
اإلدارة اHركزية -  األدوات واألثاث..........................................
اإلدارة اHركزية - اللوازم.......................................................
اإلدارة اHركزية - التكاليف اHلحقة.........................................
اإلدارة اHركزية - األلبسة ......................................................
اإلدارة اHركزية - حظيرة السيارات........................................
اإلدارة اHركزية - اإليجار.......................................................
اإلدارة اHـــركــــزيـــة -  الــــنـــفــــقـــات الــــقـــضـــائــــيـــة - نــــفـــقــــات اخلـــبـــرة -
التعويضات اHترتبة على الدولة..........................................

مجموع القسم الرابع
القسمالقسم اخلامس اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اHركزية - صيانة اHباني..............................................
مجموع القسم اخلامس

القسمالقسم السابع السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اHركزية - اHؤتمرات واHلتقيات...................................

النفقات اHتعلقة بتسيير الصندوق الوطني الحتياطي التقاعد...

اإلدارة اHركزية - نفقات الوثائق التقنية ونفقات الطبع............
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

260.000

458.000

718.000

3.405.000

100.000

37.083.000

2.550.000

43.138.000

27.900.000

800.000

4.600.000

11.800.000

290.000

1.887.000

1.900.000

10.000

49.187.000

7.400.000

7.400.000

6.000.000

5.635.000

1.000.000

12.635.000

271.592.000
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15 شعبان  عام  شعبان  عام 1429 هـ هـ

17 غشت  سنة  غشت  سنة 2008 م

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناويــنالعناويــنرقم األبوابرقم األبواب

31 - 43

 01 - 44

 09 - 44

03 - 46

08 - 46

12 - 46

13 - 46

21 - 31

22 - 31

23 - 31

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اHـــــركــــزيـــــة - اHـــــنح  - تـــــعـــــويــــضـــــات الــــتـــــدريـب - نــــفـــــقــــات
التكوين...........................................................................

مجموع القسم الثالث

القسم القسم الرابعالرابع
النشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالتالنشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالت

اإلدارة اHركزية - مساهمة في الوكالة الوطنية للتشغيل...........
جهاز اHساعدة على اإلدماج اHهني............................................

مجموع القسم الرابع

القسم القسم السادسالسادس
النشاط االجتماعي - اHساعدة والتضامنالنشاط االجتماعي - اHساعدة والتضامن

اإلدارة اHركزية - تشجيع اجلمعيات ذات الطابع النقابي............
التكميلي التفاضلي لفائدة اHعاشات الصغيرة..........................
اإلدارة اHركزيـة - عالوة تكمـيلية شـهرية لـفائدة أصحـاب معاشات
التقاعد وأصحاب معاشات العجز.........................................
اإلدارة اHــركـزيــة - عالوة تــكـمــيــلـيــة شــهــريـة لــفــائـدة أصــحــاب مـنح
التقاعد.............................................................................

مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية للتشغيلاHصالح الالمركزية للتشغيل

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHصالح الالمركزية للتشغيل - األجور الرئيسية.......................
اHــــــصـــــالـح الالمــــــركـــــزيــــــة لـــــلـــــتــــــشـــــغــــــيل - الــــــتـــــعــــــويـــــضــــــات واHـــــنح
اخملتلفة.............................................................................
اHـصالح الالمركزية لـلتشغـيل - اHوظفون اHنـاوبون واHياومون -
األجور ولواحقها.................................................................

مجموع القسم األول

4.530.000

4.530.000

1.588.500.000

42.500.000.000

44.088.500.000

35.640.000

25.121.000.000

9.916.000.000

1.140.000.000

36.212.640.000

80.305.670.000

80.577.262.000

300.426.000

116.479.000

27..842.000

444.747.000
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15 شعبان عام  شعبان عام 1429 هـ هـ

17 غشت سنة  غشت سنة 2008 م

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناويــنالعناويــنرقم األبوابرقم األبواب

22 - 32

21 - 33

23 - 33

24 - 33

21 - 34

22 - 34

23 - 34

24 - 34

25 - 34

91 - 34

94 - 34

99 - 34

21 - 35

21 - 31

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اHـــصــــالح الـالمـــركــــزيــــة لـــلــــتــــشـــغــــيل - مــــعــــــاش اخلـــدمــــة واألضـــرار
اجلسدية...........................................................................

مجموع القسم الثاني
القسم الثالثالقسم الثالث

اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية
اHصالح الالمركزية للتشغيل - اHنح العائلية............................
اHصالح الالمركزية للتشغيل - الضمان االجتماعي....................
اHـــــصــــالـح الالمــــركـــــزيــــة لــــلـــــتــــشــــغـــــيل - اHــــســـــاهــــمــــة فـي اخلــــدمــــات
االجتماعية.......................................................................

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح
اHصالح الالمركزية للتشغيل - تسديد النفقات.........................
اHصالح الالمركزية للتشغيل - األدوات واألثاث.........................
اHصالح الالمركزية للتشغيل - اللوازم....................................
اHصالح الالمركزية للتشغيل - التكاليف اHلحقة......................
اHصالح الالمركزية للتشغيل - األلبسة....................................
اHصالح الالمركزية للتشغيل - حظيرة السيارات.....................
اHصالح الالمركزية للتشغيل - اإليجار....................................
اHــصـالح الـالمـركــزيــة لـلــتــشـغــيل - الــنــفـقــات الــقـضــائــيـة - نــفــقـات
اخلبرة - التعويضات اHترتبة على الدولة.............................

مجموع القسم الرابع  
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اHصالح الالمركزية للتشغيل - صيانة اHباني...........................
مجموع القسم اخلامس 
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول

الفرع الثانيالفرع الثاني
اHفتشية العامة للعملاHفتشية العامة للعمل
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اHركزية للمفتشية العامة للعمل  - األجور الرئيسية.......

300.000

300.000

19.299.000

103.348.000

7.235.000

129.882.000

9.600.000

4.800.000

7.200.000

9.600.000

542.000

3.240.000

1.432.000

112.000

36.526.000

5.760.000

5.760.000

617.215.000

617.215.000

81.194.477.000

27.037.000
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22 - 31

23 - 31

21 - 32

22 - 32

21 - 33

22 - 33

23 - 33

24 - 33

21 - 34

22 - 34

23 - 34

24 - 34

25 - 34

91 - 34

98 - 34

21 - 35

21 - 37

اإلدارة اHــركـزيـة لـلـمـفـتـشــيـة الـعـامـة لـلـعـمـل - الـتـعـويـضـات واHـنح
اخملتلفة.............................................................................
اإلدارة اHـركـزيـة لـلـمـفـتـشـيـة الـعـامـة لـلـعـمل - اHـوظـفـون اHـنـاوبـون
واHياومون - األجور ولواحقها..............................................

مجموع القسم األول
القسم القسم الثانيالثاني

اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح
اإلدارة اHركزية للمفتشية العامة للعمل - ريوع حوادث العمل....
اإلدارة اHـــركـــزيـــة لـــلـــمــفـــتـــشـــيـــة الـــعــامـــة لـــلـــعـــمل - مـــعـــاش اخلـــدمــة
واألضرار اجلسدية.............................................................

مجموع القسم الثاني
القسم الثالثالقسم الثالث

اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية
اإلدارة اHركزية للمفتشية العامة للعمل - اHنح العائلية.............
اإلدارة اHركزية للمفتشية العامة للعمل - اHنح االختيارية.........
اإلدارة اHركزية للمفتشية العامة للعمل - الضمان االجتماعي.....
اإلدارة اHـركزية لـلمفـتشـية العـامة للـعمل - اHـساهمـة في اخلدمات
االجتماعية.......................................................................

مجموع القسم الثالث
القسم القسم الرابعالرابع

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح
اإلدارة اHركزية للمفتشية العامة للعمل - تسديد النفقات..........
اإلدارة اHركزية للمفتشية العامة للعمل - األدوات واألثاث.........
اإلدارة اHركزية للمفتشية العامة للعمل - اللوازم.....................
اإلدارة اHركزية للمفتشية العامة للعمل - التكاليف اHلحقة........
اإلدارة اHركزية للمفتشية العامة للعمل - األلبسة.....................
اإلدارة اHركزية للمفتشية العامة للعمل - حظيرة السيارات......

اإلدارة اHركـزيـة للـمـفتـشـية الـعـامة لـلـعمـل - النـفـقات الـقـضائـية -
نفقات اخلبرة - التعويضات اHترتبة على الدولة...................

مجموع القسم الرابع 
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اHركزية للمفتشية العامة للعمل - صيانة اHباني............
مجموع القسم اخلامس  

القسم السابعالقسم السابع
النفقاتالنفقات اخملتلفة اخملتلفة

اإلدارة اHركزية للمفتشية العامة للعمل - اHؤتمرات واHلتقيات.
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

13.312.000

1.063.000

41.412.000

         للبيان

627.000

627.000

636.000

100.000

10.119.000

600.000

11.455.000

2.500.000

400.000

857.000

660.000

50.000

630.000

20.000

5.117.000

182.000

182.000

1.500.000

1.500.000

60.293.000
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33 - 43

 11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالتالتدخالت العمومية العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاطالنشاط التربوي والثقافي التربوي والثقافي

اإلدارة اHــركـزيــة لــلـمــفـتــشـيــة الـعــامـة لــلـعــمل - اHـنح - تــعـويــضـات
التدريب - نفقات التكوين.................................................

 مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية التابعة للدولةاHصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائلوسائل اHصالح اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHـصـالح الالمـركـزيـة الـتـابـعـة لـلـمـفـتـشـيـة الـعـامـة لـلـعـمل  - األجـور
الرئيسية.........................................................................
اHــــصـــالح الالمــــركـــزيـــة الـــتـــابــــعـــة لـــلـــمـــفــــتـــشـــيـــة الـــعـــامــــة لـــلـــعـــمل -
التعويضات واHنح اخملتلفة..................................................
اHصـالح الالمـركزيـة التـابعـة للـمفـتشيـة العـامة لـلعـمل - اHـوظفون
اHناوبون واHياومون - األجور ولواحقها................................

مجموع القسم األول
القسم الثانيالقسم الثاني

اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح
اHـصـالـح الالمـركـزيــة الـتـابــعـة لـلــمـفـتــشـيـة الـعــامـة لـلــعـمل  - ريـوع
حوادث العمل....................................................................
اHـصـالح الالمــركـزيـة الـتـابـعـة لـلـمـفـتـشــيـة الـعـامـة لـلـعـمل  - مـعـاش
اخلدمة واألضرار اجلسدية...................................................

مجموع القسم الثاني
القسمالقسم الثالث الثالث

اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية
اHــصــالح الالمــركـزيــة الــتـابــعــة لـلــمــفـتــشــيـة الــعــامـة لــلــعـمـل - اHـنح
العائلية...........................................................................
اHــصــالح الالمــركـزيــة الــتـابــعــة لـلــمــفـتــشــيـة الــعــامـة لــلــعـمـل - اHـنح
االختيارية........................................................................
اHـصـالح الالمركـزيـة الـتـابعـة لـلـمفـتـشـية الـعـامـة لـلعـمل - الـضـمان
االجتماعي........................................................................
اHـصالح الالمـركـزية الـتابـعـة للـمفـتشـيـة العـامة لـلـعمل - اHـساهـمة
في اخلدمات االجتماعية.....................................................

مجموع القسم الثالث

12.000.000

12.000.000

12.000.000

72.293.000

476.810.000

259.700.000

34.184.000

770.694.000

100.000

1.597.000

1.697.000

33.657.000

1.400.000

184.144.000

8.859.000

228.060.000
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اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )
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11 - 34

 12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

80 - 34

81 - 34

82 - 34

11 - 35

13 - 37

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات األدوات وتسيير اHصالحوتسيير اHصالح

اHـصـالح الالمـركـزيـة الـتــابـعـة لـلـمـفـتـشـيـة الــعـامـة لـلـعـمل - تـسـديـد
النفقات...........................................................................
اHـصـالح الالمـركـزيـة الـتـابـعـة لـلـمـفـتـشـيـة الـعـامـة لـلـعـمل - األدوات
واألثاث............................................................................
اHصالح الالمركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - اللوازم.....
اHصالـح الالمركزيـة التابـعة لـلمفـتشيـة العامـة للـعمل - التـكاليف
اHلحقة.............................................................................
اHصالح الالمركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - األلبسة.....
اHـصـالـح الالمـركـزيـة الـتـابـعـة لـلـمـفـتشـيـة الـعـامـة لـلـعـمـل - حـظـيرة
السيارات.........................................................................
اHصالح الالمركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - اإليجار.....
اHـصالـح الالمركـزيـة الـتابـعـة لـلمـفـتـشيـة الـعامـة لـلـعمـل - النـفـقات
الــقـــضــائـــيـــة - نــفـــقـــات اخلــبـــرة - الـــتــعـــويــضـــات اHـــتــرتـــبـــة عــلى
الدولة..............................................................................

مجموع القسم الرابع  

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال أشغال الصيانةالصيانة

اHـصــالح الالمـركـزيـة الـتــابـعـة لـلـمـفــتـشـيـة الـعـامـة لــلـعـمل - صـيـانـة
اHباني.........................................................................

مجموع القسم اخلامس  

القسم السابعالقسم السابع
النفقات النفقات اخملتلفةاخملتلفة

اHـصـالح الالمـركـزيـة الـتــابـعـة لـلـمـفـتـشـيـة الــعـامـة لـلـعـمل - تـسـويـة
الـــديـــون اHـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــتـــكــالـــيـف اHـــلـــحـــقــة ( 2002 إلى 2006)
واإليجار من 1996 إلى 2006............................................

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

مـجمـوع االعتـمـادات اخملصـصـة لوزيـر العـمل والـتشـغـيل والضـمانمـجمـوع االعتـمـادات اخملصـصـة لوزيـر العـمل والـتشـغـيل والضـمان
االجـتماعي........................................................................االجـتماعي........................................................................

8.500.000

5.142.000

6.266.000

11.980.000

1.081.000

10.440.000

3.800.000

140.000

47.349.000

2.931.000

2.931.000

15.196.000

15.196.000

1.065.927.000

1.065.927.000

1.138.220.000

82.332.697.000
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اجلدول اHلحــقاجلدول اHلحــق

االعتمادات اخملصصة لوزير التاالعتمادات اخملصصة لوزير التّضامن الوطني ضامن الوطني واألسرة واجلالية الوطنية باخلارج واألسرة واجلالية الوطنية باخلارج   لسنة   لسنة 2008
من ميزانيمن ميزانيّة التة التّسيير واHوزسيير واHوزّعة بالتعة بالتّرتيب في كلرتيب في كلّ باب باب

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناويــنالعناويــنرقم األبوابرقم األبواب

 01 -  31

 02 -  31

 03 -  31

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اHركزية - األجور الرئيسية.....................................

اإلدارة اHركزية - التعويضات واHنح اخملتلفة........................
اإلدارة اHـركــزيـة - اHــوظــفـون اHــنـاوبــون واHــيـاومــون - األجـور
ولواحقها.....................................................................

مجموع القسم األول

107.424.000

45.021.000

5.280.000

157.725.000

- وRقتضى األمر رقم 08 - 02 اHؤرّخ في 21 رجب
 عام 1429 اHوافق 24 يولـيو سنة 2008 واHتـضمّن قانون

W2008 اليّة التكميلي لسنةHا
يرسم يرسم ما يأتي :ما يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى : تــوزّع االعــتمـادات اHــقدّر مـبلــغها
aمـــلــيـــارا ومــائـــة وأربـــعــة وســـتــ aبـــخــــمــــســـة وثـــمــانـــ
مـــــلـــــيـــــونـــــا وســــتـــــمـــــائـــــة وأربـــــعـــــة وســــتـــــa ألـف ديـــــنــــار
(85.164.664.000 دج) واخملــــــصّـــــصـــــة لــــــوزيـــــر الـــــتــــــضـــــامن
الــــوطــــني واألســــرة واجلــــالــــيــــة الــــوطــــنــــيــــة بــــاخلــــارج من
مـيزانيّة التّسـيير Rوجب قانـون اHاليّة التكـميلي لسنة

W2008 طــبقا للجــدول اHـــلحــق بهذا اHرسوم.

اHــــــاداHــــــادّة ة 2 : يـــــــــكــــــلّـــف وزيـــــــــر اHــــــــــالـــــــيّـــــــة  ووزيــــــــر
Wالتّضــامن الوطـني واألسرة واجلالية الـوطنية باخلارج
كلّ فـيـمـا يـخـصّـهW بـــتـنـفـيـذ هـــذا الـــمـرسـوم الّـذي يـنـشـر
فـي اجلــــريــــدة الــــرّســــمــــيّــــة لــــلــــجــــــمـــــهــــوريّــــة اجلـــــزائــــريّــــة

الدwّقراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بــاجلــزائــر في 8 شـعــبــان عـام 1429 اHـوافق 10

غشت سنة 2008.
أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مــــرسرســــوم توم تــــنــــــفــــيــــذيذيّ  رقم رقم 08 -  - 261   مــــؤ رؤ رّخ في خ في 8 ش شــــعــــبــــانان
يــــتــــضــــمّن  W W2008 ــــوافق وافق 10    غــشت غــشت ســــنــــة ةHا Hعــــام ام 1429 ا
تــــوزيوزيـع االعع االعــــتــــــمــــادات اخملادات اخملــــــصّــــصــــــة لة لــــوزيوزيــــــر الر الــــتّــــــضــــامنامن
الالـوطني واألسوطني واألسـرة واجلرة واجلـالالـيـة الوطة الوطـنـيـة بة بـاخلارج مـــناخلارج مـــن
مـيــــزانزانــــيّـة الة الــــتّـســــيــــيـر بــر بــــــمــــوجب قــوجب قـــانانــــون الــون الــــــمـالــالــــــيّـة

التكميلي  لسنة التكميلي  لسنة 2008.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

Wإنّ رئيس احلكومة
WاليّةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدّســـتـــورW الســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 85 - 4
Wو125 ( الفقرة 2 ) منه

- وRــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلّق

WتمّمHعدّل واHا WاليّةHا aبقوان
- وRقـتضى الـقانون رقم 07 - 12 اHؤرّخ في 21 ذي
احلــــــجّــــــة عــــــام 1428 اHــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2007

W2008 الية لسنةHتضمّن قانون اHوا
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اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناويــنالعناويــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

81 - 34

92 - 34

96 - 34

01 - 35

01 - 36

02 - 36

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

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

القسم القسم الثالثالثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - اHنح العائلية...............................................

اإلدارة اHركزية - اHنح االختيارية...........................................
اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي......................................
اإلدارة اHركزية - اHساهمة في اخلدمات االجتماعية..................

مجموع القسم الثالث
القسم القسم الرابعالرابع

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح
اإلدارة اHركزية - تسديد النفقات............................................
اإلدارة اHركزية -  األدوات واألثاث..........................................
اإلدارة اHركزية - اللوازم.......................................................
اإلدارة اHركزية - التكاليف اHلحقة.........................................
اإلدارة اHركزية - األلبسة ......................................................
اإلدارة اHركزية - حظيرة السيارات........................................
اإلدارة اHركزية - اإليجار.......................................................
اإلدارة اHـــركـــزيـــة -  الـــنـــفـــقـــات الـــقــــضـــائـــيـــة - نـــفـــقـــات اخلـــبـــرة -
التعويضات اHترتبة على الدولة........................................

مجموع القسم الرابع
القسم القسم اخلامساخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اHركزية - صيانة اHباني.............................................
مجموع القسم اخلامس

القسم القسم السادسالسادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانـة لـلمـركـز الوطـني السـتقـبـال الـنسـاء ضـحايـا الـعنف ومن هن
في وضع صعب..................................................................
إعـــانـــة لــلـــمـــركـــز الــوطـــني لـــلـــتـــكــويـن اHــهـــنـي لــلـــمـــعـــوقــa جـــســـديــا
بخميستي .......................................................................

30.000

30.000

1.176.000

30.000

38.111.000

2.711.000

42.028.000

17.668.000

2.625.000

4.287.000

15.000.000

236.000

2.231.000

622.000

10.000

42.679.000

5.956.000

5.956.000

32.162.000

74.507.000
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03 - 36

04 - 36

05 - 36

08 - 36

09 - 36

10 - 36

01 - 37

03 - 37

05 - 37

10 - 37

01 - 43

04 - 44

05 - 44

إعـانة لـلـمركـز الـوطنـي لتـكويـن العـمـال اHتـخصـصـa في الـطفـولة
واHراهقة واHساعدة االجتماعية ببئر خادم............................
إعانة لـلمركز الـوطني لتكـوين العمال اHـتخصصـa في مؤسسات
اHعوقa بقسنطينة...........................................................
إعانات للمؤسسات اHتخصصة...............................................
إعانة Hؤسسة دار الرحمة ببئر خادم........................................
إعانة Hؤسسة دار الرحمة بقسنطينة.......................................
إعانة Hؤسسة دار الرحمة بوهران...........................................

مجموع القسم السادس

القسم القسم السابعالسابع
النفقات النفقات اخملتلفةاخملتلفة

اإلدارة اHركزية - اHؤتمرات واHلتقيات...................................

اإلدارة اHركزية - نفقات تسيير اللجنة الوطنية للتضامن.........

اإلدارة اHركزية - نفقات التوثيق التقني والطباعة...................
تخصيص لفائدة صندوق التضامن الوطني.............................

مجموع القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اHـــــركــــزيـــــة - اHــــنح - تــــعــــويــــضــــات الـــــتــــدريب - الــــرواتب
اHسبقة - نفقات التكوين...................................................

مجموع القسم الثالث

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

مناصب الشغل االنتظارية - عقود ما قبل التشغيل...................
مـــنــاصب الـــشــغل االنـــتــظـــاريــة - مــنـــاصب الــشـــغل اHــوســـمــيــة ذات
اHنفعة احمللية....................................................................

مجموع القسم الرابع

62.788.000

103.712.000

7.467.608.000

70.368.000

39.167.000

36.274.000

7.886.586.000

7.000.000

4.000.000

7.112.000

205.800.000

223.912.000

8.358.916.000

12.000.000

12.000.000

10.600.000.000

4.500.000.000

15.100.000.000
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اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناويــنالعناويــنرقم األبوابرقم األبواب

02 - 46

03 - 46

04 - 46

05 - 46

09 - 46

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

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

اإلدارة اHركزية - تشجيع اجلمعيات ذات الطابع االجتماعي.......
اإلدارة اHـركـزيـة - نــفـقـات نـقل اHـكـفـوفــa ومـرافـقـيـهم واألشـخـاص
معـدومي الـدخل الذين يـعانـون من إعـاقة سـمــعـيـة أو حركـية أو
ذهنية أو مرض مستعص ترتب عنه عجز جسدي...................
اإلدارة اHــركـــزيــة - اHـــســـاهــمـــة في اHـــؤســســـة الــعـــمـــومــيـــة لإلدمــاج
.................................aعوقHهني لألشخاص اHاالجتماعي وا
اإلدارة اHركزية - اHساهمة في وكالة التنمية االجتماعية...........
تـخصـيص لفـائـدة صنـدوق التـضامـن الوطـني لوضع حـيـز التـنفـيذ
ميثاق السلم واHصاحلة الوطنية..........................................

مجموع القسم السادس

مجموع العنوان الرابع

مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع الفرع  اجلزئي الثاني اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية التابعة للدولةاHصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - األجورالرئيسية................

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واHنح اخملتلفة..
اHـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة الــتـــابـــعـــة لــلـــدولـــة -  اHـــوظــفـــون اHـــنـــاوبــون
واHياومون - األجور ولواحقها.............................................

مجموع القسم األول

القسمالقسم الثاني الثاني
اHوظفون اHوظفون - اHعاشات واHنح- اHعاشات واHنح

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل............
اHــصـالـح الالمــركـزيــة الــتــابـعــة لــلــدولــة - مـعــاش اخلــدمــة واألضـرار
اجلسدية............................................................................

مجموع القسم الثاني

207.812.000

76.000.000

174.000.000

46.900.000.000

3.000.000.000

50.357.812.000

65.469.812.000

73.828.728.000

624.878.000

248.207.000

38.947.000

912.032.000

87.000

347.000

434.000
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اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )
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11 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

10 - 46

15 - 46

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - اHنح العائلية.....................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة -  الضمان االجتماعي...........
اHــصـــالح الالمــركــزيـــة الــتــابــعــة لـــلــدولــة - اHــســاهـــمــة في اخلــدمــات
االجتماعية .......................................................................

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديدالنفقات...................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث.................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم.............................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف اHلحقة...............
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة.............................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات..............
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - اإليجار...................... ......
اHصالح الالمركـزية التـابعة للـدولة - النـفقات القـضائيـة - نفقات
اخلبرة - التعويضات اHترتبة على الدولة..............................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة اHباني....................
مجموع القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث

العنوان العنوان الرابعالرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

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

اHـصالح الـالمركـزيـة الـتابـعـة لـلـدولة - األطـفـال اHـسـعفـون وحـمـاية
الطفولة ..........................................................................
اHـصـالح الـالمـركـزيـة الـتــابـعـة لـلــدولـة - اHـعـاشـات واHــنح اHـدفـوعـة
للمعوقa بنسبة %100......................................................

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

مجـمـوع االعـتـمادات اخملـصـصـة لـوزير الـتـضـامن الـوطـني واألسرةمجـمـوع االعـتـمادات اخملـصـصـة لـوزير الـتـضـامن الـوطـني واألسرة
واجلالية الوطنية باخلارج...................................................واجلالية الوطنية باخلارج...................................................

23.687.000

1.514.251.000

12.180.000

1.550.118.000

9.600.000

4.800.000

9.120.000

14.400.000

622.000

6.480.000

1.850.000

240.000

47.112.000

6.240.000

6.240.000

2.515.936.000

180.000.000

8.640.000.000

8.820.000.000

8.820.000.000

11.335.936.000

85.164.664.000

85.164.664.000
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- وRقـتضى األمر رقم 08 - 02 اHؤرّخ في 21 رجب
 عام 1429 اHوافق 24 يولـيو سنة 2008 واHتـضمّن قانون

W2008 اليّة التكميلي لسنةHا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــــوزّع االعـــتـمــادات اHـــقــدّر مـبـلــغـهـا
بــســتــة عــشــر مــلــيــارا وثـالثــمــائــة وســبــعــة عــشــر مــلــيــونــا
وثالثــــمــــائــــة وخـــمــــســــة آالف ديــــنـــار (16.317.305.000 دج)
واخملــصّــصـــة لــوزيــر الـــشّــبــاب والــرّيـــاضــة من مـــــيــزانــيّــة
W2008 الـيّة الـتكـميـلي لسـنةHـــوجب قانـون اR التّـــسيـير

طـــبقا للــجــدول اHـــلحــق بــهذا اHرسوم.

اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : يـــكــــلّف وزيـــر اHــــالـــيّــــة  ووزيـــر الــــشـــبـــاب
والــريــــاضــةW كــلّ فــيـــمــا يــخــصّهW بــتــنـفــيــذ هــذا اHــرسـوم
الّــــذي يـــــنـــشــــر في اجلـــــريــــدة الـــرّســــمـــيّـــة لــــلـــجـــمــــهـــوريّـــة

اجلزائريّة الدwّقراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 8 شــعــبــان عــام 1429 اHــوافق 10
غشت سنة 2008.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مـرسرســــوم توم تــــنـفــــيــيـــذيذيّ  رقم رقم 08 -  - 262  م مـؤ رؤ رّخ في خ في 8 ش شــــعــــبـانان
يــــتــــضــــمنمن  W W2008 ــــوافق وافق 10    غــشت غــشت ســــنــــة ةHا Hعــــام ام 1429 ا
تــــــوزيع االعوزيع االعــــتــــــمــــادات اخملــادات اخملــــــــصّـــــصــــة لة لــــــوزيوزيــــر الر الــــــشــــبــــاباب
والوالـريريــــاضاضـة من مة من مـيــــزانزانـيّـة الة الـتّــــسـيـيــــر Rر Rـوجب قوجب قـانانـونون

اHالياHاليّة التكميلي لسنة ة التكميلي لسنة 2008. . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Wإنّ رئيس احلكومة

WاليّةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدّســـتـــورW الســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 85 - 4
Wو125 ( الفقرة 2 ) منه

- وRــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلّق

WتمّمHعدّل واHا WاليّةHا aبقوان

- وRقـتضى الـقانون رقم 07 - 12 اHؤرّخ في 21 ذي
احلــــــجّــــــة عــــــام 1428 اHــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2007

W2008 الية لسنةHتضمّن قانون اHوا

اجلدول اHلحــقاجلدول اHلحــق
االعتمادات اخملصاالعتمادات اخملصّصة لوزير الشصة لوزير الشّباب والرباب والرّياضة لسنة ياضة لسنة 2008
من ميزانيمن ميزانيّة التة التّسيير واHوزسيير واHوزّعة بالتعة بالتّرتيب في كلرتيب في كلّ باب باب

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناويـــنالعناويـــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

81 - 31

 الفرع األول الفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

العنوانالعنوان الثالث الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسمالقسم األول األول
اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اHركزية - األجور الرئيسية...............................................
اإلدارة اHركزية - التعويضات واHنح اخملتلفة.................................
اإلدارة اHـــــركـــــزيــــة - اHــــوظــــفــــون اHــــنـــــاوبــــون واHــــيــــاومــــون - األجــــور
ولواحقها...............................................................................
اإلدارة اHركزية - اHوظفون اHتعاونون - األجور الرئيسية..............

مجموع القسم األول

257.298.000

133.000.000

13.943.000

24.473.000

428.714.000
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اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناويـــنالعناويـــنرقم األبوابرقم األبواب

القسم الثانيالقسم الثاني

اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

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

مجموع القسم الثاني

القسم القسم الثالثالثالث

اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - اHنح العائلية......................................................

اإلدارة اHركزية - اHنح االختيارية..................................................
اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي.............................................
اإلدارة اHركزية - اHساهمة في اخلدمات االجتماعية..........................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اإلدارة اHركزية - تسديد النفقات...................................................
اإلدارة اHركزية -  األدوات واألثاث.................................................
اإلدارة اHركزية - اللوازم..............................................................
اإلدارة اHركزية - التكاليف اHلحقة................................................
اإلدارة اHركزية - األلبسة .............................................................
اإلدارة اHـــركــزيـــة - الــلــوازم  الـــتــقــنـــيــة والـــتــربــويـــة وعــتـــاد  الــشــبـــيــبــة
والرياضة.................................................................................
اإلدارة اHركزية - العتاد ولوازم اإلعالم اآللي...................................
.....................................aتعاونHركزية - تسديد نفقات اHاإلدارة ا

اإلدارة اHركزية - حظيرة السيارات...............................................
اإلدارة اHركزية - اإليجار..............................................................
اإلدارة اHـــركــــزيــــة - الــــنـــفــــقــــات الـــقــــضــــائـــيــــة - نــــفـــقـــــــات اخلــــبــــــــــرة -
التعويضات اHترتبة على الدولة................................................

مجموع القسم الرابع

185.000

9.177.000

9.362.000

8.377.000

20.000

95.050.000

8.030.000

111.477.000

36.000.000

5.500.000

6.000.000

30.000.000

500.000

50.000.000

3.000.000

24.000.000

2.610.000

1.277.000

10.000

158.897.000

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

  

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

06 - 34

07 - 34

81 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34
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اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناويـــنالعناويـــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 35

01 - 36

02 - 36

03 - 36

04 - 36

21 - 36

41 - 36

01 - 37

05 - 37

06 - 37

21 - 37

22 - 37

01 - 43

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اHركزية - صيانة اHباني......................................................
مجموع القسم اخلامس

القسمالقسم السادس السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة والشبيبة...............
إعانة للثانوية الرياضية الوطنية بدرارية.......................................
إعانة للمركز الوطني للطب الرياضي..............................................
إعانة للمخبر الوطني للكشف ومحاربة اHنشطات............................
إعانات لدواوين مؤسسات الشباب للواليات.....................................
إعانات لدواوين اHركبات اHتعددة الرياضات  للواليات.......................

مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اHركزية - اHؤتمرات واHلتقيات...........................................

اإلدارة اHركزية - االتصال واإلنتاج التعليمي في قطاع الشبيبة.........
اإلدارة اHركزية - احتفاالت 5 يوليو.................................................
اإلدارة اHركزية - اHقابالت الوطنية للشبيبة والرياضة.....................
اإلدارة اHركزية - اHقابالت الدولية للشبيبة والرياضة.......................

مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان العنوان الرابعالرابع
التدخالتالتدخالت العمومية العمومية

القسم القسم الثالثالثالث
النشاطالنشاط التربوي والثقافي التربوي والثقافي

aوحتـــــســــ aـــــســـــتـــــخـــــدمـــــHـــــــركــــــزيـــــــة - نــــــفــــــقــــــــات تـــــكـــــوين اHاإلدارة ا
مستواهم.................................................................................

4.000.000

4.000.000

657.222.000

191.287.000

50.000.000

37.000.000

1.678.654.000

953.307.000

3.567.470.000

10.000.000

10.000.000

40.000.000

40.000.000

20.000.000

120.000.000

4.399.920.000

3.800.000
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اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناويـــنالعناويـــنرقم األبوابرقم األبواب

02 - 43

03 - 43

05 - 43

01 - 44

02 - 44

03 - 44

11 - 31

12 - 31

13 - 31

اإلدارة اHركزية - اHساهمة في اجلمعيات الرياضية...........................

اإلدارة اHركزية - اHساهمة في اHرصد الوطني للرياضات..................

اإلدارة اHركزية - تشجيع جمعيات الشباب......................................

مجموع القسم الثالث

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

اإلدارة اHـــــركــــزيـــــة - اHـــــســـــاهــــمـــــة في الـــــوكــــالـــــة الــــوطـــــنــــيـــــة لــــتـــــســــلـــــيــــة
الشباب...................................................................................

اإلدارة اHركزية - اHساهمة في ديوان اHركب األوHبي........................

اإلدارة اHــركـزيــة - اHــســاهــمــة في اHــركــز الــوطــني لــلــريــاضــة والــتـرفــيه
لتكجدة....................................................................................
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مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 30 رجب عـام  رجب عـام 1429 اHـوافـق  اHـوافـق 2
غـــشت ســـنـــة غـــشت ســـنـــة W2008 يـــتــــضـــمW يـــتــــضـــمّن إنـــهــــاء مـــهـــام اHـــديـــرن إنـــهــــاء مـــهـــام اHـــديـــر

اجلهوي للجمارك ببشار.اجلهوي للجمارك ببشار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Rــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 30 رجـب عـــام
1429 اHــــوافـق 2 غـــشت ســـنـــة 2008 تـــنـــهـى مـــهـــام الــــسّـــيـــد

Wبـصفته مديرا جهويـا للجمارك ببشار Wسليمان زموري
لتكليفه بوظيفة أخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســوم مـرســوم رئــاسيرئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 30 رجب عـام  رجب عـام 1429 اHـوافـق  اHـوافـق 2
غــشت ســنــة غــشت ســنــة W2008 يــتـــضــمW يــتـــضــمّن إنــهــاء مـــهــام بــعــنــوانن إنــهــاء مـــهــام بــعــنــوان

وزارة الطاقة واHناجم.وزارة الطاقة واHناجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Rــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 30 رجـب عـــام
1429 اHــــوافـق 2 غـــشت ســـنـــة 2008 تـــنـــهـى مـــهــــام الـــسّـــادة

WـــــنــــاجمHاآلتــــيــــة أســـــمــــاؤهم بـــــعــــنــــوان وزارة الـــــطــــاقــــة وا
لتكليفهم بوظائف أخـرى :

- مـــهــــوب فــــضـــيـلW بــــصـــفــــته مــــكــــلّــــفـــا بــــالــــدّراســـات
والـــتــلـــخــيصW مـــكــلّــفـــا بــتـــســيــيـــر اHــكــتـب الــوزاري لألمن

WؤسسـةHالداخلي في ا
- أمــــحــــمـــــد مــــورايــــةW بـــــصــــفــــته مـــــديــــر الــــدّراســــات

Wديرية العامة للمناجمHوالتقديرات في ا
- مـــــحـــــمـــــــــد ســـــلـــــيــــــمــــــــانـيW بـــــصـــــفـــــتـــه مـــــديــــــــــر

WنجميـــةHاألنشطــــة ا
- رشــــــيـــــد حــــــمـــــودةW بــــــصـــــفــــــته مــــــديـــــر الــــــدّراســـــات
والـــــتـــــقــــديــــــــرات فـي اHــــديـــــــريــــــــة الـــــعـــــامـــــــة لـــــتـــــوزيــع

Wنتـوجـات الطاقـويــةHا
- خلـــضــــر بـن مـــعــــــزوزW بـــصـــفــــته مـــديــــر الـــطـــاقـــات
اجلـــــديـــــدة واHـــــتـــــجـــــددة في اHـــــديـــــريـــــة الـــــعــــامـــــة لـــــتـــــوزيع

اHنتوجات الطاقويـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم مـرســوم رئــاسيرئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 30 رجب عـام  رجب عـام 1429 اHـوافـق  اHـوافـق 2
غـشت سنة غـشت سنة W2008 يتـضـمW يتـضـمّن إنهـاء مـهام نـائب مـديرن إنهـاء مـهام نـائب مـدير

بوزارة التجــارة.بوزارة التجــارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Rــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 30 رجـب عـــام
1429 اHــوافـق 2 غــشت ســنــة 2008 تــنــهـى مــهــــــام الــسّــيــد

عــــبـــــد الــــعـــــزيــــــز بــــــوشـــــةW بـــصــــــفـــته نــــــائــب مـــــديـــــر
لالحتــاد األوروبي بـــوزارة الــتــجــارةW لــتــكــلـــيــفه بــوظــيــفــة

أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم مـرســوم رئــاسيرئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 30 رجب عـام  رجب عـام 1429 اHـوافـق  اHـوافـق 2
غــــشت ســــنـــة غــــشت ســــنـــة W2008 يــــتـــضــــمW يــــتـــضــــمّن إنــــهـــاء مــــهـــام مــــديـــرن إنــــهـــاء مــــهـــام مــــديـــر
دراسـات مكـلدراسـات مكـلّف بـالتـطـبيـقـات الفـضـائيـة بـالوكـالةف بـالتـطـبيـقـات الفـضـائيـة بـالوكـالة

الفضائية اجلزائريالفضائية اجلزائريّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Rــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 30 رجـب عـــام
1429 اHــــوافـق 2 غـــشت ســـنـــة 2008 تـــنـــهـى مـــهـــام الــــسّـــيـــد

فـــتــحـي بن حــمـــودةW بــصــفـــته مــديـــرا لــلـــدّراســاتW مــكـــلّــفــا
Wبـالـتطـبـيـقـات الفـضـائـيـة بـالوكـالـة الـفـضائـيـة اجلـزائـريّة

لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم مـرســوم رئــاسيرئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 30 رجب عـام  رجب عـام 1429 اHـوافـق  اHـوافـق 2
غـشت سنة غـشت سنة W2008 يتـضـمW يتـضـمّن إنهـاء مـهام نـائب مـديرن إنهـاء مـهام نـائب مـدير

بوزارة السبوزارة السّكن والعمران.كن والعمران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Rــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 30 رجـب عـــام
1429 اHــــوافـق 2 غـــشت ســـنـــة 2008 تـــنـــهـى مـــهـــام الــــسّـــيـــد

إلـيـاس فـروخيW بـصـفــته نـائب مـديـر لـلــتـرقـيـة الـعـقـاريـة
Wـــســـاعـــدات الــــعـــمـــومـــيـــة بــــوزارة الــــسّـــكن والـــعـــمـــرانHوا

لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم مـرســوم رئــاسيرئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 30 رجب عـام  رجب عـام 1429 اHـوافـق  اHـوافـق 2
غـــشت ســـنـــة غـــشت ســـنـــة W2008 يـــتـــضـــمW يـــتـــضـــمّن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــكـــلن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــكـــلّف
بالـدبالـدّراسـات والـتراسـات والـتّلـخـيص بـوزارة العـمل والـضـمانلـخـيص بـوزارة العـمل والـضـمان

االجتماعي - سـابقـا.االجتماعي - سـابقـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Rــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 30 رجـب عـــام
1429 اHوافـق 2 غـشت سنة 2008 تنهـى مهام الـسّيد رابح

خـــنـــيشW بـــصـــفـــتــه مـــكـــلـّـــفـــا بـــالـــدّراســــات والــتّــــلـــخــــيص
Wبـــــوزارة الــــعــــمــل والــــضــــمــــــان االجــــتــــمــــاعـي - ســـــابــــقــــا

لتكليفــه بوظيفــة أخـرى.

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
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17 غشت سنة  غشت سنة 2008 م

مرسمرسـوم رئاسيوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30 رجب عام  رجب عام 1429 اHوافـق  اHوافـق 2
غـشت سشت سـنة نة W2008 يW يـتضتضـمّن تعن تعـيـa مديa مديـر دراساتر دراسات
مــــــــــــكــــــــــــلّف بف بــــــــــــإدارة خإدارة خــــــــــلــــــــــــيــــــــــة اHة اHــــــــــــواكواكــــــــــبــــــــــــة الة الــــــــــعــــــــــــلــــــــــمــــــــــــيــــــــــة

والتكنولوجية بالوكالة الفضائية اجلزائريوالتكنولوجية بالوكالة الفضائية اجلزائريّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Rــــوجب مــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 30 رجـب عـــام
1429 اHـوافـق 2 غــشت سـنـة 2008 يــعـيّـن الـسّــيـد فــتــــحي

بن حمودةW مديرا للـدّراساتW مكلّفا بإدارة خلية اHواكبة
العلمية والتكنولوجية بالوكالة الفضائية اجلزائرية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم مرسـوم   رئـاسيرئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30 رجب عـام  رجب عـام 1429 اHـوافـق  اHـوافـق 2
غــشت ســنــة غــشت ســنــة W2008 يــتــضــمW يــتــضــمّن تــعــيــa مــديــر اHــعــهــدن تــعــيــa مــديــر اHــعــهــد
الـوطـني اHـتـخـصص في الـتـكـوين اHـهـني بـسـنـاوةالـوطـني اHـتـخـصص في الـتـكـوين اHـهـني بـسـنـاوة

في واليـة ميلـة.في واليـة ميلـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Rــــوجب مــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 30 رجـب عـــام
aـوافـق 2 غــشت سـنـة 2008 يـعـيّن الـسّــيـد سـمـاعـH1429 ا

بن زيانW مديرا للـمعهد الوطني اHتخصص في التكوين
اHهني بسناوة في والية ميلة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم مرسـوم   رئـاسيرئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30 رجب عـام  رجب عـام 1429 اHـوافـق  اHـوافـق 2
غــشت سـنـة غــشت سـنـة W2008 يـتـضـمW يـتـضـمّن تـعـيـa مـديـر دراسـاتن تـعـيـa مـديـر دراسـات

بوزارة السبوزارة السّكن والعمران.كن والعمران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Rــــوجب مــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 30 رجـب عـــام
1429 اHــوافـق 2 غــشت ســنــة 2008 يــعــيّـن الــسّــيــد إلــيــاس

فروخيW مديرا للدّراسات بوزارة السّكن والعمران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم  مرسـوم  رئـاسيرئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30 رجب عـام  رجب عـام 1429 اHـوافـق  اHـوافـق 2
غــشت ســنـة غــشت ســنـة W2008 يـتــضــمW يـتــضــمّن تــعـيــa رئــيس ديـوانن تــعـيــa رئــيس ديـوان

وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي.وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Rــــوجب مــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 30 رجـب عـــام
1429 اHــــوافـق 2 غــــشت ســــنـــة 2008 يــــعـــيّـن الــــسّـــيــــد رابح

خـــنــــيشW رئــــيــــســـا لــــديــــوان وزيـــــر الـــعــــمـل والــــتــــشـــغــــيل
والضمـان االجتمـاعي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم مرسـوم   رئـاسيرئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30 رجب عـام  رجب عـام 1429 اHـوافـق  اHـوافـق 2
غـشت سنة غـشت سنة W2008 يـتضـمW يـتضـمّن تعـيa رئـيس دراساتن تعـيa رئـيس دراسات

باHفتشية العامة للعمـل.باHفتشية العامة للعمـل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Rــــوجب مــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 30 رجـب عـــام
1429 اHـوافـق 2 غــشت سـنـة 2008 يــعـيّن الــسّـيـد مــحـمــود

بــن سعيدW رئيسا للدّراسات باHفتشية العامة للعمل.

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 30 رجب عـام  رجب عـام 1429 اHـوافـق  اHـوافـق 2
غــشت سـنـة غــشت سـنـة W2008 يـتـضــمW يـتـضــمّن تـعـيــa اHـديـر اجلـهـوين تـعـيــa اHـديـر اجلـهـوي

للجمارك باجلزائر - اHينـاء.للجمارك باجلزائر - اHينـاء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Rــــوجب مــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 30 رجـب عـــام
1429 اHـوافـق 2 غــشت سـنـة 2008 يــعـيّن الـسّـيــد سـلـيـمـان

زموريW مديرا جهويا للجمارك باجلزائر - اHينـاء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم مـرســوم رئـاسيرئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 30 رجب عـام  رجب عـام 1429 اHـوافـق  اHـوافـق 2
غشت سنة غشت سنة W2008 يتضـمW يتضـمّن التن التّعيa بعنوان وزارةعيa بعنوان وزارة

الطاقـة واHنـاجم.الطاقـة واHنـاجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Rــــوجب مــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 30 رجـب عـــام
1429 اHــوافـق 2 غـــشت ســـنــة 2008 يـــعــيّن الـــسّــادة اآلتـــيــة

أسماؤهم بعنوان وزارة الطاقة واHناجم :
Wمكلّفا بالدّراسات والتلخيص Wمهوب فضيل -

- أمــحـمــــد مـورايـــــةW مــديــــــر اHــــوارد اHــعـدنــيـــــة
Wديرية العامة للمناجمHفي ا

- مــحــمــــــد ســلــيــمــانـيW مــديــر تــطــويــر الــنــشــاطـات
Wديرية العامة للمناجمHنجمية في اHا

- رشـيـد حـمودةW مـديـر الـكهـربـاء والـغاز والـطـاقات
Wديرية العامة للطاقةHتجددة في اHا

- خلـضـر بـن مـعــــزوزW مـديـــر الـتــحــويل والـتـوزيع
في اHديرية العامة للمحروقات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســوم مـرســوم رئـاسيرئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 30 رجب عـام  رجب عـام 1429 اHـوافـق  اHـوافـق 2
غـــشت ســـنــة غـــشت ســـنــة W2008 يـــتــضــمW يـــتــضــمّـن تــعـــيــa نــائـب مــديــرـن تــعـــيــa نــائـب مــديــر

بوزارة التبوزارة التّجارة.جارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Rــــوجب مــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 30 رجـب عـــام
1429 اHــــوافـق 2 غــــشت ســــنـــــة 2008 يــــعــــــيــّن الــــســّـــــــيـــد

عـبــــد الـعـزيز بـوشـةW نـائب مديـر Hـنطـقـة التـبـادل احلـــر
العربية ولالحتاد اإلفريقي بوزارة التجارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم مرسـوم   رئـاسيرئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30 رجب عـام  رجب عـام 1429 اHـوافـق  اHـوافـق 2
غــشت ســنــة غــشت ســنــة W2008 يــتــضـــمW يــتــضـــمّن تــعــيــa عـــمــيــد كــلــيــةن تــعــيــa عـــمــيــد كــلــيــة

اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة باتنـة.اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة باتنـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Rــــوجب مــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 30 رجـب عـــام
1429 اHوافـق 2 غـشت سنة 2008 يـعيّن الـسّيـد عبـد اجمليد

عـــمــــرانيW عـــمـــيـــدا لـــكـــلــــيـــة اآلداب والـــعـــلــــوم اإلنـــســـانـــيـــة
بجامعــة باتنــة.
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وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني
قـرار وزاري مرار وزاري مـشـتـرك مرك مـؤرخ في ؤرخ في 18  ج  جـمـادى األولى عامادى األولى عام
1429 اH اHــــوافق وافق 24  م  مــــايايــــــو سو ســــنــــة ة W2008 يW يــــتــــضــــــمن فمن فــــتحتح

شــــعــــبــــة في الة في الــــــتــــكــــوين موين مــــا با بــــعــــــد الد الــــتــــدردرّج اHج اHــــتــــخــــصصصص
ويويــــــــحــــــدّد عد عــــــدد اHدد اHــــــــقــــــاعاعــــــــد الد الــــــبــــــيــــــــداغداغــــــوجوجــــــــيــــــة اHة اHــــــفــــــــتــــــوحوحــــــة
بـاHدرسة الاHدرسة الـعسعسـكرية اHكرية اHـتعتعـددة التددة التـقنيقنيـات / النات / النـاحيةاحية

العسكرية األولى للسنة اجلامعية العسكرية األولى للسنة اجلامعية 2007 -  - 2008.
ـــــــــــــــــــــــــــ

Wإن وزير الدفاع الوطني

Wووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- Rــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم رقم 83 -  363 اHــــؤرخ في15
شـعــبــان عـام 1403 اHــوافق 28 مـايــو ســنـة 1983 واHــتــعـلق
Rـمــارسـة الــوصــايـة الــتــربـويــة عـلـى مـؤســسـات الــتــكـوين

Wالعالي

- وRــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 95 - 197
اHــؤرخ في 24 صـــفـــر عـــام 1416 اHــوافق 22 يـــولـــيـــو ســـنـــة
aـدرســة الـوطــنـيــة لـلــمـهــنـدسـHـتــضـمن حتــويل اH1995 وا

والــتـقــنــيــa اجلــزائـريــa إلى مــدرســة عــســكـريــة مــتــعـددة
Wالتقنيات ويضبط قانونها األساسي

- وRــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 05 - 162
اHـؤرخ في23 ربــيـع األول عـام 1426 اHـوافق 2 مـايــو ســنـة
2005 الذي يـحدد مـهام الـوزير اHـنتـدب لدى وزيـر الدفاع

Wالوطني وصالحياته

- وRــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اHــؤرخ في18 جــمــادى األولى عــام 1428 اHــوافق 4 يــونــيــو

Wأعضاء احلكومة aتضمن تعيHسنة 2007 وا

- وRــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 260
اHؤرخ في19 ربيع األول عام 1415 اHوافق 27 غـشت سنة
1994 الــــذي يـــــحــــدد صالحــــيــــات وزيــــر الــــتــــعــــلـــــيم الــــعــــالي

Wوالبحث العلمي

- وRــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 98 - 254
اHــؤرّخ في 24  ربــيع الــثــانـي عـام 1419 اHــوافق 17 غــشت
سـنـة 1998 واHــتــعـلّق بــالــتـكــوين في الــدكــتـوراه ومــا بــعـد

WتمّمHعدّل واHا Wتخصّص والتأهيل اجلامعيHالتدرج ا

يقـرران ما يأتي :يقـرران ما يأتي :

اHــادة األولى :اHــادة األولى : يــهـــدف هـــذا الــقـــرار إلى فـــتح شــعـــبــة
واحدة في الـتـكوين مـا بـعد الـتـدرج اHتـخـصّص باHـدرسة
الــعــســكـريــة اHــتــعــددة الــتـقــنــيــات / الــنــاحـيــة الــعــســكــريـة

األولى للسنة اجلامعية  2007 - 2008.

اHــــادة اHــــادة 2 : : يــــحـــدّد اسـم الـــشــــعــــبـــة وكــــذا عــــدد اHـــقــــاعـــد
البيداغوجية اHفتوحة Rلحق هذا القرار.

اHـادة اHـادة 3 : : يـنــشـر هـذا الـقـرار فـي اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الدwقراطيـة الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 18 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1429
اHوافق 24 مايو سنة 2008.

قرارات: مقرقرارات: مقرّرات: آراءرات: آراء

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
 والبحث العلمي والبحث العلمي

رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

عن وزير الدفاع الوطنيعن وزير الدفاع الوطني
الوزير الوزير اHنتدباHنتدب

عبد عبد اHالك قنايزيةاHالك قنايزية

التالتّخصصخصص
الرقمالرقم

عدد  اHقاعد البيداغوجيةعدد  اHقاعد البيداغوجيةالشعبــةالشعبــة

24االتصاالت السلكية والالسلكية والشبكات1

اHلحــقاHلحــق

تكنولوجياتكنولوجيا
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- وRــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 260
اHؤرخ في19 ربيع األول عام 1415 اHوافق 27 غـشت سنة
1994 الــــذي يـــــحــــدد صالحــــيــــات وزيــــر الــــتــــعــــلـــــيم الــــعــــالي

Wوالبحث العلمي

- وRــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 98 - 254
اHــؤرّخ في 24 ربــيع الـــثــاني عــام 1419 اHــوافق 17 غــشت
سـنـة 1998 واHــتــعـلّق بــالــتـكــوين في الــدكــتـوراه ومــا بــعـد

WتمّمHعدّل واHا Wتخصّص والتأهيل اجلامعيHالتدرج ا

يقـرران ما يأتي :يقـرران ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : يــهــدف هــذا الـقــرار إلى فــتح ست (6)
شــــعب وتــــســــعــــة (9) فــــروع في اHـــــاجــــســــتــــيــــر بــــاHــــدرســــة
الــعــســكـريــة اHــتــعــددة الــتـقــنــيــات / الــنــاحـيــة الــعــســكــريـة

األولى للسنة اجلامعية  2007 - 2008.

اHــادة اHــادة 2 : : حتــدّد أســمــاء الـــشــعب والـــفــروع وكــذا عــدد
اHقاعد البيداغوجية اHفتوحة Rلحق هذا القرار.

اHـادة اHـادة 3 : : يـنــشـر هـذا الـقـرار فـي اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الدwقراطيـة الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 18 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1429
اHوافق 24 مايو سنة 2008.

قـرار وزاري مرار وزاري مـشـتـرك مرك مـؤرخ في ؤرخ في 18  ج  جـمـادى األولى عامادى األولى عام
1429 اH اHــــوافق وافق 24  م  مــــايايــــــو سو ســــنــــة ة W2008 يW يــــتــــضــــــمن فمن فــــتحتح

شـعب وفروع  في اHعب وفروع  في اHـاجساجسـتـير بير بـاHدرساHدرسـة العة العـسكسكـريةرية
اHاHـتــــعـددة الددة الـتــــقـنــــيـات / الات / الـنــــاحاحـيـة الة الــــعـســــكـريريـة األولىة األولى
ويويـحدحدّد عد عـدد اHقاعدد اHقاعـد البد البـيداغيداغـوجيوجيـة اHفة اHفـتوحتوحـة حلسابة حلساب

السنة اجلامعية السنة اجلامعية 2007 -  - 2008.
ـــــــــــــــــــــــــــ

Wإن وزير الدفاع الوطني
Wووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- Rــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم رقم 83 - 363 اHــــؤرخ في15
شـعــبــان عـام 1403 اHــوافق 28 مـايــو ســنـة 1983 واHــتــعـلق
Rـمــارسـة الــوصــايـة الــتــربـويــة عـلـى مـؤســسـات الــتــكـوين

Wالعالي
- وRــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 95 - 197
اHــؤرخ في 24 صـــفـــر عـــام 1416 اHــوافق 22 يـــولـــيـــو ســـنـــة
aـدرســة الـوطــنـيــة لـلــمـهــنـدسـHـتــضـمن حتــويل اH1995 وا

والــتـقــنــيــa اجلــزائـريــa إلى مــدرســة عــســكـريــة مــتــعـددة
Wالتقنيات ويضبط قانونها األساسي

- وRــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 05 - 162
اHـؤرخ في23 ربــيـع األول عـام 1426 اHـوافق 2 مـايــو ســنـة
2005 الذي يـحدد مـهام الـوزير اHـنتـدب لدى وزيـر الدفاع

Wالوطني وصالحياته
- وRــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اHــؤرخ في18 جــمــادى األولى عــام 1428 اHــوافق 4 يــونــيــو

Wأعضاء احلكومة aتضمن تعيHسنة 2007 وا

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
 والبحث العلمي والبحث العلمي

رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

عن وزير الدفاع الوطنيعن وزير الدفاع الوطني
الوزير الوزير اHنتدباHنتدب

عبد عبد اHالك قنايزيةاHالك قنايزية

التالتّخصصخصص
عدد  اHقاعد البيداغوجيةعدد  اHقاعد البيداغوجيةالشعــبالشعــبالرقمالرقم

1

2

3

كيمياء تطبيقية

آلية

أنظمة كهروتقنية

6

6

6

6

اHلحــقاHلحــق

تكنولوجياتكنولوجيا

الفروعالفروع

إعـــداد وفــيـــزيــاء كـــيــمـــيــائـــيــة
اHواد

مراقبة وحتكم

تـكــيــيف الــطـاقــة والـتــشــغـيل
الكهربائي

أنظمة كهرومغناطيسية



يقــريقــرّر مــا يأتي :ر مــا يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : يــــعـــدّل هــــذا الــــقـــرار ويــــتــــمّم الــــقـــرار
اHؤرّخ في 3  جمـادى الثانية عام 1415 اHوافق 7 نوفـمبر
W ــتـعـلّـق بـسـلّم أتــعـاب مــحـافـظي احلــسـابـاتHسـنـة 1994 وا

اHعدّل واHتمّم.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : تــعـدّل وتــتــمّم اHـادة 11 من  الــقــرار اHـؤرّخ
في 3  جـمـادى الـثـانـيـة عام 1415 اHـوافق 7 نـوفـمـبـر سـنـة

1994 واHذكور أعالهW كما يأتي :

"اHادة 11 : ال يطبق الـسلم اHنصـوص عليه في اHادة
2 أعاله على اHؤسسات ................... :

WاليةHؤسسات اHالبنوك وا -
Wشركات االستثمار -
Wشركات البورصة -

- اHــؤســـســـات الــعـــمـــومــيـــة ذات الــطـــابع الـــصـــنــاعي
Wوالتجاري

.aو/أو إعادة التأم aشركات التأم -
............. (الباقي بدون تغيير) .............."

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يــنـشـر هــذا الـقـرار في اجلــريـدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدwّقراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 21 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1429
اHوافق 25 يونيو سنة 2008.

كر� جوديكر� جودي

وزارة ا<اليةوزارة ا<الية
قـرار مؤررار مؤرّخ في خ في 21 جم جمـادى الثانادى الثانـية عـام ية عـام 1429 اHوافق  اHوافق 25
يونيو يونيو سنة سنة W2008 يعدW يعدّل ويل ويـتمتمّم القرار اHؤرم القرار اHؤرّخ فيخ في
3 ج جــــمــــــادى الادى الــــثــــانانــــيــــة عة عــــام ام 1415 اH اHــــوافق وافق 7 ن نــــوفوفــــمــــبــــر
1994 واH واHــــــــتــــــعــــــــلّق بق بــــــــســــــلّـم أتم أتــــــعــــــــاب ماب مــــــحــــــــافافــــــظيظي ســــــنــــــة ة 

احلسابات.احلسابات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

WاليّةHإنّ وزير ا
- Rــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91 - 08 اHــــؤرّخ في 12
شـــوّال عــام 1411 اHــوافق 27 أبـــريل ســـنــة 1991 واHـــتـــعــلّق
Rــهــنــة اخلــبــيــر احملـــاسب ومــحــافظ احلــســابــات واحملـــاسب

Wادّة 44 منهHالسيّما ا WعتمدHا
- وRــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اHـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

WعدّلHا Wأعضاء احلكومة aتضمن تعيHسنة 2007 وا
- وRقتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 92 - 20 اHؤرّخ
في 8 رجب عـام 1412 اHـوافق 13 يــنــايــر ســنـة 1992 الّـذي
aيحدّد تشكيل مجلس النقابة الوطنية للخبراء احملاسب
ومــحــافــظي احلــســابــات واحملــاســبــa اHــعـتــمــدين ويــضــبط

WتمّمHعدّل واHا Wاختصاصاته وقواعد عمله
- وRــقــتــضى الــقــرار اHـؤرّخ في 3 جــمــادى الــثــانــيـة
عـام 1415 اHـوافق 7 نـوفــمــبـر ســنـة 1994 واHــتـعــلّق بــسـلّم

WتمّمHعدّل واHا Wأتعاب محافظي احلسابات

التالتّخصصخصص
الرقمالرقم

عدد  اHقاعد البيداغوجيةعدد  اHقاعد البيداغوجيةالشعــبالشعــب

4

5
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أنظمة إلكترونية

ديناميكية السوائل والطاقوية

هندسة األنظمة اHيكانيكية

6

6

6

6

6

اHلحــق (تابع)اHلحــق (تابع)

تكنولوجياتكنولوجيا

الفروعالفروع

الــتــقـــنــيــات اHــتــقـــدمــة Hــعــاجلــة
اإلشارة

االتـــــــــصـــــــــاالت الـــــــــســـــــــلـــــــــكـــــــــيــــــــة
والالسلكية

الديناميكية الهوائية والدفع

منشآت وإنتاج

ميكانيكية اHواد
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