
العدد العدد 48
السالسّنة السابعة واألربعوننة السابعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب 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 السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 15  رمضان عام  رمضان عام 1431 هـهـ
اHوافق اHوافق 25  غشت سنة  غشت سنة 2010 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتsW 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 للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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اعتمـاد في ميزانية الدولة...........................................................................................................................
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اHفتشية العامّـة للماليّـة بوزارة اHاليّـة.........................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20  شـعـبـان عـام 1431 اHــوافق أوّل  غـشـت سـنـة s2010 يـتـضــمّن تـعـيـW مــديـر األنـظـمــة اجلـمـركـيـة
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تيسمسيلت................................................................................................................................................
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مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 20  شـعـبـان عام 1431 اHـوافق أوّل  غـشت سـنة s2010 يتـضـمّن تعـيـW نائب مـديـر بوزارة الـسّـكن
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قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء

وزارة السوزارة السّـكن والعمرانـكن والعمران

قرار مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1431 اHوافق  31 مارس سنة s2010 يحدّد القائمــة االسمــية ألعضــاء اللجنـة القطاعيـة
الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولـوجي في وزارة السّــكن والعمـران......................................................
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مرسـوم تنـفيذي رقممرسـوم تنـفيذي رقم 10 -  - 196 مؤرخ في  مؤرخ في 15 رمـضان عام رمـضان عام
1431  اHـوافـق اHـوافـق 25 غـشت سـنة  غـشت سـنة s2010 يتـضـمن إحداثs يتـضـمن إحداث

أبواب وحتويل اعتمـاد في ميزانية الدولة.أبواب وحتويل اعتمـاد في ميزانية الدولة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ          

sإنّ الوزير األول
sاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدّســتــورs ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 85 - 3
sو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

s تمّمHعدّل واHا sاليةHا Wبقوان
- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 09 - 09  اHــؤرخ في 13 
مـــــحـــــرم عـــــام 1431 اHـــــوافق  30 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 2009 

s2010 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقـم 10 - 44
اHؤرخ في 9 صـفر عام 1431 اHوافق 25  ينـاير سـنة 2010
واHتضمن توزيع االعـتمادات اخملصصة لوزير اHالية من

s2010 الية  لسنةHميزانية التسيير �وجب قانون ا
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : حتــدث في جــدول مــيــزانــيــة تــســيــيـر
وزارة االســــتــــشــــراف واإلحــــصــــاءs األبـــــواب اHــــبــــيــــنــــة في

اجلدول "ب" اHلحق بهذا اHرسوم.
2 : : يــلـــغى من مــيــزانــيــة ســـنـــة 2010 اعــتــمـاد اHــاداHــادّة ة 
قدره خمسمائـة وسبعة وسبعون ملـيونا وستة وسبعون
ألف ديـنار (577.076.000 دج) مـقـيّد في مـيـزانـية تـسـيـير
وزارة اHالـية وفي األبـواب اHبـينـة في اجلدول "أ" اHـلحق

بهذا اHرسوم.
اHاداHادّة ة 3 : : يخـصص Hـيزانيـة سنة 2010 اعتـماد قدره
خمسـمائة وسـبعة وسبـعون ملـيونا وستـة وسبعون ألف
ديـــنـــار (577.076.000 دج) يـــقـــيّـــد في مــــيـــزانـــيـــة تـــســـيـــيـــر
وزارة االســتـشــراف واإلحـصــاء وفي األبـواب اHــبـيــنـة في

اجلدول "ب" اHلحق بهذا اHرسوم.
اHــاداHــادّة ة 4 : : يـكــلف وزيــر اHــالـيــة ووزيــر االسـتــشـراف
واإلحـصـاءs كـل فـيـمـا يـخــصهs بـتـنـفـيــذ هـذا اHـرسـوم الـذي
يــنـشــر في اجلــريـدة الــرّســمـيّـــة لــلـجــمـهــوريّـــة اجلـزائــريّــة

الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 15 رمـضـان عام 1431 اHـوافق 25

غشت سنة 2010.
أحمد أويحيىأحمد أويحيى

اجلدول "أ"اجلدول "أ"

االعتمادات اHلغاة (دج)االعتمادات اHلغاة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

وزارة اHاليةوزارة اHالية
الفرع الثامنالفرع الثامن

احملافظة العامة للتخطيط واالستشرافاحملافظة العامة للتخطيط واالستشراف
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اHركزية - الراتب الرئيسي للنشاط....................................
اإلدارة اHركزية - التعويضات واHنح اخملتلفة..................................
اإلدارة اHـركـزية - اHـسـتـخـدمـون اHتـعـاقـدونs الـرواتبs مـنح ذات طابع
عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................................
مجموع القسم األول

89.049.000

44.300.000

5.167.000

138.516.000



5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 48 15 رمضان عام  رمضان عام 1431 هـ هـ
25 غشت  سنة  غشت  سنة 2010 م م

اجلدول "أ"اجلدول "أ"  (تابع) (تابع)

االعتمادات اHلغاة (دج)االعتمادات اHلغاة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

01 -  32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34 

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 36

01 - 37

02 - 37

القسم الثانيالقسم 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 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 اHـركـزية - الـنـفقـات الـقضـائـيـة - نفـقـات اخلبـرة - الـتعـويـضات
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

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

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اجمللس الوطني لإلحصائيات - نفقات التسيير................................
اإلدارة اHركزية - اHؤتمرات واHلتقيات.........................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

5.000

5.000

1.304.000

15.000

33.338.000

1.424.000

36.081.000

3.811.000

1.450.000

1.567.000

5.000.000

111.000

3.800.000

350.000

10.000

16.099.000

975.000

975.000

380.000.000

380.000.000

2.400.000

2.000.000

4.400.000

576.076.000



15 رمضان عام  رمضان عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 648
25 غشت  سنة غشت  سنة 2010 م م

اجلدول أاجلدول أ  (تابع) (تابع)

االعتمادات اHلغاة (دج)االعتمادات اHلغاة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

01 - 43

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اHـركــزيـة - اHـنح - تـعــويـضـات الــتـدريب - الـرواتب اHــسـبـقـة -
نفقات التكوين........................................................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئى األول
مجموع الفرع الثامن
مجموع االعتمادات اHلغاةمجموع االعتمادات اHلغاة

1.000.000

1.000.000

1.000.000

577.076.000

577.076.000

577.076.000

اجلدول "ب"اجلدول "ب"

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

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

01 - 33

02 - 33

وزارة االستشراف واإلحصاءوزارة االستشراف واإلحصاء
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 - الراتب الرئيسي للنشاط....................................
اإلدارة اHركزية - التعويضات واHنح اخملتلفة..................................
اإلدارة اHـركـزية - اHـسـتـخـدمـون اHتـعـاقـدونs الـرواتبs مـنح ذات طابع
عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم 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.................................................

89.049.000

44.300.000

5.167.000

138.516.000

5.000

5.000

1.304.000

15.000



7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 48 15 رمضان عام  رمضان عام 1431 هـ هـ
25 غشت  سنة  غشت  سنة 2010 م م

اجلدول ب (تابع)اجلدول ب (تابع)

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

03 -  33

04 - 33

01 - 34 

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 36

01 - 37

02 - 37

01 - 43

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 اHركزية - حظيرة السيارات..............................................
اإلدارة اHركزية - اإليجار.............................................................
اإلدارة اHـركـزية - الـنـفقـات الـقضـائـيـة - نفـقـات اخلبـرة - الـتعـويـضات
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

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

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اجمللس الوطني لإلحصائيات - نفقات التسيير................................
اإلدارة اHركزية - اHؤتمرات واHلتقيات.........................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اHـركــزيـة - اHـنح - تـعــويـضـات الــتـدريب - الـرواتب اHــسـبـقـة -
نفقات التكوين........................................................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئى األول
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصةمجموع االعتمادات اخملصصة

33.338.000

1.424.000

36.081.000

3.811.000

1.450.000

1.567.000

5.000.000

111.000

3.800.000

350.000

10.000

16.099.000

975.000

975.000

380.000.000

380.000.000

2.400.000

2.000.000

4.400.000

576.076.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

577.076.000

577.076.000

577.076.000



15 رمضان عام  رمضان عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 848
25 غشت  سنة غشت  سنة 2010 م م

مرسـوم تنـفيذي مرسـوم تنـفيذي رقمرقم 10 -  - 197  مؤرخ في مؤرخ في 15 رمـضان عام رمـضان عام
1431  اHوافـق اHوافـق 25 غـشت سنة  غـشت سنة s2010    يتـضمن إحداثيتـضمن إحداث

أبواب وحتويل اعتمـاد في ميزانية الدولةأبواب وحتويل اعتمـاد في ميزانية الدولة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

sاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدّســتــورs ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 85 - 3
sو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

s تمّمHعدّل واHا sاليةHا Wبقوان

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســـــوم الــــتــــشــــريــــعي رقم 92 - 04
اHـؤرخ في 14 ربـيع الـثـانـي عام 1413 اHـوافق 11 أكـتـوبر
ســنــة 1992 واHــتــضــمن قــانـون اHــالــيــة الــتــكــمــيــلي لــســنـة

sادة 81 منهHال سيما ا s1992

- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 09 - 09  اHــؤرخ في 13 
مـــــحـــــرم عـــــام 1431 اHـــــوافق  30 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 2009 

s2010 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- و�قتـضى اHرسوم التنفيذي رقـم 10 - 47 اHؤرخ
في 9 صـــــفـــــر عـــــام 1431 اHـــــوافق 25  يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة 2010
واHـتضـمن توزيع االعـتمـادات اخملصـصة لـوزير الـصنـاعة
وتـرقــيـة االســتــثـمــارات من مــيـزانــيــة الـتــسـيــيــر �ـوجب

s2010 الية  لسنةHقانون ا

- و�قتـضى اHرسوم التنفيذي رقـم 10 - 51 اHؤرخ
في 9 صـــــفـــــر عـــــام 1431 اHـــــوافق 25  يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة 2010
واHتـضـمن تـوزيع االعـتـمادات اخملـصـصـة لـوزير الـتـهـيـئة
الـعـمـرانــيـة والـبـيــئـة والـســيـاحـة من مـيــزانـيـة الـتــسـيـيـر

s2010 الية  لسنةHوجب قانون ا�

- و�قتـضى اHرسوم التنفيذي رقـم 10 - 59 اHؤرخ
في 9 صـــــفـــــر عـــــام 1431 اHـــــوافق 25  يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة 2010
واHـــــتـــــضـــــمـن تـــــوزيع االعــــــتـــــمـــــادات اخملـــــصـــــصـــــة لـــــوزيـــــر
اHـؤسـسـات الـصـغـيـرة واHـتـوسـطـة والـصـنـاعـة الـتـقـلـيـدية
s2010 الية  لسنةHمن ميزانية التسيير �وجب قانون ا

sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية  -

يرسميرسم  ما يأتي :   ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : حتدث فـي جداول مـيزانـيات تـسيـير
الـــــوزارات اآلتـــــيـــــةs األبـــــواب اHــــبـــــيـــــنـــــة فـي اجلــــدول "ب"

اHلحق بهذا اHرسوم : 
sوزارة السياحة والصناعة التقليدية  -

- وزارة الــــــصــــــنــــــاعــــــة واHــــــؤســــــســــــات الــــــصــــــغــــــيـــــرة
sتوسطة وترقية االستثمارHوا

- وزارة التهيئة العمرانية والبيئة.

اHــاداHــادّة ة 2 : : يـلــغى من مـيـزانـيـة ســنــة 2010  اعـتــمــاد
قـدره :

- مـــلـــيـــار وســـبـــعـــمـــائـــة وســـتـــة وســـبـــعـــون مـــلـــيـــونـــا
وثــالثــــــــــمـــــــــــائــــــــــة واثـــــــــــنـــــــــان وأربــــــــــعـــــــــون ألـف ديــــــــــنــــــــــار
(1.776.342.000 دج)  مـقــيّـــد في مــيـزانــيـة تــسـيــيـر وزارة
اHـؤسـسـات الـصـغـيـرة واHـتـوسـطـة والـصـنـاعـة الـتـقـلـيـدية
سابقاs كمـا هو محدد في اHرسـوم التنفيذي رقم 10 - 59
اHؤرخ في 9 صـفر عام 1431 اHوافق 25  ينـاير سـنة 2010
واHــــذكــــور أعالهs وفـي األبــــواب اHــــبــــيـــــنــــة في اجلــــدول "أ"

 sرسومHلحق بهذا اHا

- خــــــمــــــســــــة مـاليــــــيـــــر وســــــبــــــعــــــمـــــائــــــة وأربــــــعـــــة
وثــــمـــانـــــون مــــلـــيــــونــــــا وتـــســــعــــــة وســـتـــــون ألف ديــــنـــــار
(5.784.069.000 دج) مـقــيـّـــد في مــيــزانــيــة تــســيــيـر وزارة
التـهـيئـة العـمرانـية والـبيـئة والـسيـاحــة سـابقـاs كمــا هو
مـحـــدد فــي اHـرســـوم الـتـنـفـيذي رقم 10 - 51 اHـؤرخ في
 9 صـفـر عام 1431 اHـوافق 25  يـنـايـر سـنة 2010 واHـذكور

أعـالهs وفي األبـواب اHــبــيــنـة فـي اجلـدول "أ" اHــلــحق بــهـذا
s رسومHا

- مــلــيــاران وثــمــانــيــة وثـالثــون مــلــيــونــا وثــمــا�ــائـة
وألــــفــــا ديــــنـــار (2.038.802.000 دج) مــــقـــيّــــد فـي مـــيــــزانــــيـــة
sتـســيـيـر وزارة الـصــنـاعـة وتـرقــيـة االسـتـثــمـارات سـابـقـا
كـــمــــا هـــو مـــحــــدد  في اHـــرســــوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 10 - 47
اHؤرخ في 9 صـفر عام 1431 اHوافق 25  ينـاير سـنة 2010
واHـــــذكـــــور أعالهs وفـي األبـــــواب اHــــبـــــيـــــنــــة فـي اجلــــدول"أ"

اHلحق بهذا اHرسوم. 

اHاداHادّة ة 3 : :  يخـصـص Hـيزانيـــة سـنـة 2010  اعــتـمــاد
قــدره :

- ملـياران وسـبعـة وسـتون مـليـونا وسـتمـائة واثـنا
عـشــر ألف ديـنـار (2.067.612.000 دج) يـقـيّــد في مـيــزانـيـة
تــســيـــيــر وزارة الــســـيــاحــة والــصـــنــاعــة الـــتــقــلـــيــديــة وفي

sرسومHلحق بهذا اHبينة في اجلدول "ب" اHاألبواب ا
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4 :  :  يـكــلـف وزيــر اHــالــيـــة ووزيــــر الــســيــاحـة اHــاداHــادّة ة 
والــصـــنــاعــة الــتـــقــلــيــديـــة ووزيــر الــصــنـــاعــة واHــؤســســات
الـصغيرة واHتـوسطة وترقيـة االستثمار ووزيـر التهيئة
الــعــمــرانــيــة والــبــيــئــةs كـل فــيــمــا يــخــصهs بــتــنــفــيــذ هــــذا
اHــــــرســــــوم الــــــــذي يــــــنــــــشــــــــر فـي اجلــــــريــــــدة الــــــرّســــــمــــــيّــــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حـرّر بـاجلـزائـر في 15 رمـضـان عام 1431 اHـوافق 25
غشت سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

- ثـالثـة ماليـيــر وخـمـســمـائــة وأربـعـة ماليــW ومـائـة
وثالثـــة عــــشـــر ألف ديـــنـــار (3.504.113.000 دج) يـــقـــيّـــد في
مـيـزانيـة تسـييـر وزارة الـصنـاعة واHـؤسـسات الـصغـيرة
واHـتوسـطة وتـرقيـة االستـثمـار وفي األبواب اHـبيـنة في

sرسومHلحق بهذا اHاجلدول "ب" ا
- أربـــعــــة ماليـــيــــر وســـبــــعـــــة وعـــشــــــرون مـــلــــيـــونـــــا
وأربــــــعــــــمــــــائــــــة وثــــــمــــــانـــــــيــــــــة وثــــــمــــــانـــــــون ألـف ديــــــنـــــــار
(4.027.488.000 دج) يـــقــيّـــد في مـــيــزانــيــة تـــســيــيــر وزارة
الـتــهـيــئـة الـعــمـرانـيــة والـبــيـئـة وفي األبــواب اHـبــيـنـة في

اجلدول"ب" اHلحق بهذا اHرسوم.

اجلدول "أ"اجلدول "أ"

العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

وزارة اHؤسسات الصغيرة واHتوسطةوزارة اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة
والصناعة التقليدية - سابقاوالصناعة التقليدية - سابقا

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول
اHوظفون اHوظفون  � مرتبات العملمرتبات العمل

اإلدارة اHركزية  � الراتب الرئيسي للنشاط...............................

اإلدارة اHركزية  � التعويضات و اHنح اخملتلفة............................
اإلدارة اHــركــزيـة  � اHــســتــخــدمــون اHــتــعــاقــدونs الــرواتبs مــنح ذات

طابع عائلي و اشتراكات الضمان االجتماعي...........................

                                         مجموع القسم األول 

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

89.800.000

51.520.000

17.340.000

158.660.000

1.814.000

10.000

35.343.000

3.600.000

40.767.000

االعتمادات اHلغاة (دج)االعتمادات اHلغاة (دج)
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اجلدول "أ" (تابع)اجلدول "أ" (تابع)

العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

06 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 36

03 - 36

01 - 37

03 - 37

05 - 37

07 - 37

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات و تسيير اHصالحاألدوات و تسيير اHصالح

اإلدارة اHركزية  � تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اHركزية  � األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اHركزية  � اللوازم ........................................................
اإلدارة اHركزية  � التكاليف اHلحقة............................................
اإلدارة اHركزية  � األلبسة.........................................................
اإلدارة اHركزية  � طبع وتوزيع الكتب ذات الطابع احلرفي............
اإلدارة اHركزية  � حظيرة السيارات...........................................
اإلدارة اHركزية  � اإليجار........................................................

اإلدارة اHركزية  � النفقات القضائية - نفقات اخلبرة - التعويضات
اHترتبة على الدولة...............................................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامس  القسم اخلامس  
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اHركزية  � صيانة اHباني................................................

                مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانات Hراكز التسهيل للمؤسسات الصغيرة واHتوسطة...............

إعانة للوكالة الوطنية لتطوير اHؤسسات الصغيرة   اHتوسطة......

          مجموع القسم السادس 

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اHركزية  � اHؤتمرات و اHلتقيات....................................
إعـــانـــة Hـــصـــاريف تـــســـيـــيـــر اجملـــلس الـــوطـــنـي االســـتـــشـــاري لـــتـــرقـــيــة
������........�..........��������اHؤسسات الصغيرة و اHتوسطة
اإلدارة اHركـزيـة - مصـاريف مـرتـبطـة بـتـنفـيـذ مذكـرات الـتـفاهم في
إطار الـتعـاون الدولي فـي ميـدان اHؤسـسات الـصغـيرة واHـتوسـطة
والصناعة التقليدية..............................................................
اإلدارة اHركزية - نـفقات مـتعلقـة باجلائـزة  الوطنيـة لالبتكـار لفائدة
���������.....................����اHؤسسات الصغيرة و اHتوسطة

                                       مجموع القسم السابع

                                      مجموع العنوان الثالث

23.570.000

1.090.000

4.340.000

20.000.000

260.000

812.000

2.330.000

800.000

10.000

53.212.000

2.730.000

2.730.000

230.000.000

105.000.000

335.000.000

23.000.000

13.000.000

9.000.000

6.000.000

51.000.000

641.369.000

االعتمادات اHلغاة (دج)االعتمادات اHلغاة (دج)
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اجلدول "أ" (تابع)اجلدول "أ" (تابع)

العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

01 - 43

02 - 43

01 - 44

02 - 44

04 - 44

05 - 44

07 - 44

08 - 44

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي و الثقافيالنشاط التربوي و الثقافي

اإلدارة اHـركزية  � اHنح - تعويـضات التدريب - الـرواتب اHسبقة -
نفقات التكوين.....................................................................
اإلدارة اHركزية  � التظاهرات احلرفية........................................
مجموع القسم الثالث

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

اإلدارة اHركزية  � اHساهمة في اجلمعيات ذات اHنفعة العامة.........
مساهمة في الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية واحلرف...............
اHساهمة في غرف الصناعة التقليدية واحلرف.............................
.���..���اHساهمة في الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية ..........
 ..�������........��اHساهمة في مشاتل اHؤسسات.......................
اHساهمة لتطـبيق اتفاقية التعـاون بW اجلزائر واجملموعة األوروبية
اHــــتـــضــــمـــنــــة بــــرنـــامج دعـم اHـــؤســــســـات والــــصـــنــــاعـــات الــــصـــغــــيـــرة
 �������واHتوسطة والتحكم في تكنولوجيات اإلعالم و االتصال

                مجموع القسم الرابع
         مجموع العنوان الرابع
               مجموع الفرع اجلزئي األول

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون اHوظفون  � مرتبات العمل مرتبات العمل
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة  � الراتب الرئيسي للنشاط......
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة  � التعويضات و اHنح اخملتلفة....
sــتـعــاقـدونHـســتـخــدمـون اHــصـالح الـالمـركــزيـة الــتــابـعــة لـلــدولـة  � اHا
�الرواتبs منح ذات طابع عائلي و اشتراكات الضمان االجتماعي
  مجموع القسم األول

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 ..............
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة -  اHساهمة في اخلدمات االجتماعية

مجموع القسم الثالث

10.000.000

3.000.000

13.000.000

20.000.000

15.000.000

124.000.000

30.000.000

65.000.000

35.000.000

289.000.000

302.000.000

943.369.000

340.831.000

182.646.000

86.967.000

610.444.000

5.678.000

480.000

129.745.000

1.676.000

137.579.000

االعتمادات اHلغاة (دج)االعتمادات اHلغاة (دج)



15 رمضان عام  رمضان عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1248
25 غشت  سنة غشت  سنة 2010 م م

اجلدول "أ" (تابع)اجلدول "أ" (تابع)

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 و تسيير اHصالحاألدوات و تسيير اHصالح

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة  � تسديد النفقات....................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة  � األدوات و األثاث...................
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...............................
اHـصـالح الالمـركـزيـة الـتـابـعـة لـلـدولة  � الـنـفـقـات الـقـضـائـيـة- نـفـقات
اخلبرة - التعويضات اHترتبة  على الدولة...............................
                    مجموع القسم الرابع

القسم اخلامس القسم اخلامس 
 أشغال الصيانة أشغال الصيانة

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

مـجمـوع االعـتـمادات اHـلـغـاة لوزيـر اHـؤسـسات الـصـغـيرة واHـتـوسـطةمـجمـوع االعـتـمادات اHـلـغـاة لوزيـر اHـؤسـسات الـصـغـيرة واHـتـوسـطة
والصناعة التقليدية - سابقا...................................................والصناعة التقليدية - سابقا...................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة التهيئة العمرانية و البيئة و السياحة - سابقاوزارة التهيئة العمرانية و البيئة و السياحة - سابقا
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

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

اHوظفون اHوظفون  � مرتبات العملمرتبات العمل
اإلدارة اHركزية  � الراتب الرئيسي للنشاط................................
اإلدارة اHركزية  � التعويضات واHنح اخملتلفة...............................
اإلدارة اHــركــزيـة  � اHــســتــخــدمــون اHـــتــعــاقــدونs الــرواتبs مــنح ذات
طابع عائلي و اشتراكات الضمان االجتماعي.............................

           مجموع القسم األول

23.000.000

5.200.000

18.000.000

28.000.000

784.000

3.408.000

1.500.000

258.000

80.150.000

4.800.000

4.800.000

832.973.000

832.973.000

1.776.342.000

1.776.342.000

236.200.000

84.000.000

52.800.000

373.000.000

االعتمادات اHلغاة (دج)االعتمادات اHلغاة (دج)



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 48 15 رمضان عام  رمضان عام 1431 هـ هـ
25 غشت  سنة  غشت  سنة 2010 م م

اجلدول "أ" (تابع)اجلدول "أ" (تابع)

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

07 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 36

02 - 36

03 - 36

04 - 36

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون اHوظفون  � اHعاشات و اHنحاHعاشات و اHنح

اإلدارة اHركزية  � ريوع حوادث العمل........................................
اإلدارة اHركزية  � معاش اخلدمة و األضرار 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 و تسيير اHصالحاألدوات و تسيير اHصالح

اإلدارة اHركزية  � تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اHركزية  � األدوات و األثاث.............................................
اإلدارة اHركزية  � اللوازم ........................................................
اإلدارة اHركزية  � التكاليف اHلحقة............................................
اإلدارة اHركزية  � األلبسة.........................................................
اإلدارة اHركزية - طبع وتوزيع الكتب واجملالت ذات الطابع السياحي
اإلدارة اHركزية  � حظيرة السيارات...........................................
اإلدارة اHركزية  � اإليجار.........................................................
اإلدارة اHركزية  � النفقات القضائية - نفقات اخلبرة - التعويضات
اHترتبة على الدولة...............................................................

                                  مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اHركزية  � صيانة اHباني و منشآتها التقنية...................
                                مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للمركز الوطني لتنمية اHوارد البيولوجية........................
إعانة للمحافظة الوطنية للساحل...............................................
إعانة للوكالة الوطنية للتغيرات اHناخية....................................
إعانة للمرصد الوطني للمدينة..................................................

1.000.000

810.000

1.810.000

6.700.000

50.000

80.000.000

8.000.000

94.750.000

86.100.000

15.810.000

30.000.000

69.740.000

928.000

1.500.000

7.703.000

4.692.000

40.000

216.513.000

21.000.000

21.000.000

62.000.000

53.500.000

35.000.000

20.000.000

االعتمادات اHلغاة (دج)االعتمادات اHلغاة (دج)



15 رمضان عام  رمضان عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1448
25 غشت  سنة غشت  سنة 2010 م م

اجلدول "أ" (تابع)اجلدول "أ" (تابع)

العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

05 - 36

06 - 36

07 - 36

08 - 36

03 - 37

04 - 37

07 - 37

08 - 37

09 - 37

01 - 43

03 - 43

01 - 44

02 - 44

03 - 44

04 - 44

05 - 44

08 - 44

09 - 44

إعانة للديوان الوطني للسياحة..................................................
إعانة للمدرسة الوطنية العليا للسياحة......................................
إعانة للمعهد الوطني لتقنيات الفندقة و السياحة........................
إعانة Hركز الفندقة والسياحة....................................................

                                مجموع القسم السادس
القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة
اإلدارة اHركزية  � اHؤتمرات و اHلتقيات.....................................
اإلدارة اHركزية  � عمل التوعية.................................................
اإلدارة اHركزية   � مصاريف تسيير السلطة الوطنية اHعينة........
اإلدارة اHركزية   � نفقات متعلقة بتمويل تدريبات مكافحة التلوث

البحري تل بحر........................................................
اإلدارة اHركزية  � دعم مؤسساتي لتنـفيذ سياسة التهيئة و التنمية
اHستدامة لإلقليم باجلزائر.....................................................
                                مجموع القسم السابع
                                مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي و الثقافيالنشاط التربوي و الثقافي

اإلدارة اHـركزية  � اHنح - تعويـضات التدريب - الـرواتب اHسبقة -
نفقات التكوين.....................................................................
اإلدارة اHـــركـــزيــة  � مـــســاعـــدات لـــلـــجـــمــعـــيـــات ذات اHـــنـــفــعـــة الـــعـــامــة
والدواوين احمللية للسياحة.....................................................
                                مجموع القسم الثالث

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

اإلدارة اHركزية  � مساهمة في الوكالة الوطنية للنفايات..............

اإلدارة اHركزية  � مساهمة في الوكالة الوطنية لتهيئة اإلقليم.......
اإلدارة اHـركـزية  � مـسـاهـمـة في اHـرصــد الـوطـني لـلـبـيـئـة والـتـنـمـيـة
اHستدامة.............................................................................
اإلدارة اHركزية  � مساهمة في اHركز الوطني للتكوين في البيئة..
اإلدارة اHـركزية  � مـساهمة في اHـركز الوطني لـتقنيـات إنتاج أكثر
نقاء.....................................................................................
تخصيص Hتابعة وإجناز مشروع حظيرة دنيا ..............................
دراسات متعلقة بتحسW و تطوير السياحة................................

                            مجموع القسم الرابع
                           مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

440.000.000

72.000.000

95.000.000

80.000.000

857.500.000

54.000.000

50.000.000

5.000.000

150.000.000

33.000.000

292.000.000

1.856.573.000

41.000.000

13.125.000

54.125.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

1.000.000.000

976.000.000

2.076.000.000

2.130.125.000

3.986.698.000

االعتمادات اHلغاة (دج)االعتمادات اHلغاة (دج)



15 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 48 15 رمضان عام  رمضان عام 1431 هـ هـ
25 غشت  سنة  غشت  سنة 2010 م م

اجلدول "أ" (تابع)اجلدول "أ" (تابع)

العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

11 - 35

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية للبيئةاHصالح الالمركزية للبيئة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون اHوظفون  � مرتبات العملمرتبات العمل
اHصالح الالمركزية للبيئة � الراتب الرئيسي للنشاط..................
اHصالح الالمركزية للبيئة � التعويضات واHنح اخملتلفة................
sالـرواتب sـتــعـاقـدونHـسـتــخـدمـون اHـصـالـح الالمـركـزيـة لــلـبـيـئـة � اHا
منح ذات طابع عائلي و اشتراكات الضمان االجتماعي................

                                    مجموع القسم األول
القسم الثانيالقسم الثاني

اHوظفون اHوظفون  � اHعاشات و اHنحاHعاشات و اHنح
اHصالح الالمركزية للبيئة � ريوع حوادث العمل..........................
اHصالح الالمركزية للبيئة � معاش اخلدمة و األضرار اجلسدية........

مجموع القسم الثاني
القسم الثالثالقسم الثالث

اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية
اHصالح الالمركزية للبيئة � اHنح العائلية...................................
اHصالح الالمركزية للبيئة � اHنح االختيارية...............................
اHصالح الالمركزية للبيئة � الضمان االجتماعي ..........................
اHــــــصــــــالـح الالمــــــركـــــــزيــــــة لــــــلــــــبــــــيــــــئــــــة � اHــــــســــــاهــــــمـــــــة في اخلــــــدمــــــات
االجتماعية...........................................................................

                                  مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات و تسيير اHصالحاألدوات و تسيير اHصالح
اHصالح الالمركزية للبيئة � تسديد النفقات................................
اHصالح الالمركزية للبيئة � األدوات و األثاث..............................
اHصالح الالمركزية للبيئة � اللوازم ..........................................
اHصالح الالمركزية للبيئة � التكاليف اHلحقة.............................
اHصالح الالمركزية للبيئة � األلبسة..........................................
اHصالح الالمركزية للبيئة � حظيرة السيارات............................
اHصالح الالمركزية للبيئة � اإليجار...........................................

                                  مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اHصالح الالمركزية للبيئة � صيانة اHباني ومنشآتها التقنية........
                                مجموع القسم اخلامس

345.000.000

164.000.000

96.000.000

605.000.000

-
-
-

10.000.000

66.000

127.000.000

9.700.000

146.766.000

27.300.000

16.830.000

20.000.000

22.000.000

850.000

4.960.000

2.020.000

93.960.000

15.750.000

15.750.000

االعتمادات اHلغاة (دج)االعتمادات اHلغاة (دج)



15 رمضان عام  رمضان عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1648
25 غشت  سنة غشت  سنة 2010 م م

اجلدول "أ" (تابع)اجلدول "أ" (تابع)

العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

13 - 37

14 - 37

21 - 31

22 - 31

23 - 31

21 - 33

22 - 33

23 - 33

24 - 33

21 - 34

22 - 34

23 - 34

24 - 34

25 - 34

92 - 34

94 - 34

98 - 34

21 - 35

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اHصالح الالمركزية للبيئة � اHؤتمرات و اHلتقيات......................
اHصالح الالمركزية للبيئة -  عمل التوعية..................................

                                مجموع القسم السابع
                                مجموع العنوان الثالث
                         مجموع الفرع اجلزئي الثاني

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
اHصالح الالمركزية للسياحةاHصالح الالمركزية للسياحة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون اHوظفون  � مرتبات العملمرتبات العمل
اHصالح الالمركزية للسياحة  � الراتب الرئيسي للنشاط..............
اHصالح الالمركزية للسياحة  � التعويضات و اHنح اخملتلفة............
sالرواتب sـتعـاقدونHـستـخدمون اHـصالح الالمـركزية لـلسـياحة  � اHا
منح ذات طابع عائلي و اشتراكات الضمان االجتماعي...............

                                    مجموع القسم األول 
القسم الثالثالقسم الثالث

اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية
اHصالح الالمركزية للسياحة  � اHنح العائلية..............................
اHصالح الالمركزية للسياحة  � اHنح االختيارية...........................
اHصالح الالمركزية للسياحة  � الضمان االجتماعي ......................
اHـــــصـــــالح الـالمـــــركـــــزيــــــة لـــــلـــــســـــيـــــاحـــــة  � اHــــــســـــاهـــــمـــــة فـي اخلـــــدمـــــات
االجتماعية...........................................................................

                                  مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات و تسيير اHصالحاألدوات و تسيير اHصالح
اHصالح الالمركزية للسياحة  � تسديد النفقات............................
اHصالح الالمركزية للسياحة  � األدوات و األثاث...........................
اHصالح الالمركزية للسياحة  � اللوازم ......................................
اHصالح الالمركزية للسياحة  � التكاليف اHلحقة.........................
اHصالح الالمركزية للسياحة �  األلبسة.......................................
اHصالح الالمركزية للسياحة  � حظيرة السيارات.........................
اHصالح الالمركزية للسياحة  � اإليجار.......................................
اHـصالح الالمـركزية لـلسـياحة  � النـفقـات القضـائيـة - نفقـات اخلبرة
- التعويضات اHترتبة على الدولة...........................................

                                  مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اHصالح الالمركزية للسياحة  � صيانة اHباني..............................
                                مجموع القسم اخلامس

3.360.000

12.000.000

15.360.000

876.836.000

876.836.000

389.500.000

181.700.000

53.400.000

624.600.000

8.700.000

320.000

142.700.000

11.560.000

163.280.000

24.675.000

2.040.000

20.750.000

35.750.000

580.000

7.400.000

1.530.000

480.000

93.205.000

9.450.000

9.450.000

االعتمادات اHلغاة (دج)االعتمادات اHلغاة (دج)



17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 48 15 رمضان عام  رمضان عام 1431 هـ هـ
25 غشت  سنة  غشت  سنة 2010 م م

اجلدول "أ" (تابع)اجلدول "أ" (تابع)

العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

24 - 37

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اHــصــالـح الالمــركـــزيــة لــلـــســيــاحــة  � اHــصــاريـف اHــرتــبـــطــة بــتـــنــظــيم
النشاطات السياحية و األسفار...............................................

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

 مــجـمــوع االعــتــمـادات اHـلــغـاة لــوزيـر الــتـهــيـئـة الــعـمــرانـيــة والـبــيـئـة مــجـمــوع االعــتــمـادات اHـلــغـاة لــوزيـر الــتـهــيـئـة الــعـمــرانـيــة والـبــيـئـة
والسياحة - سابقا ................................................................والسياحة - سابقا ................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الصناعة و ترقية االستثمارات - سابقا وزارة الصناعة و ترقية االستثمارات - سابقا 

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

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

اHوظفون اHوظفون  � مرتبات العمل مرتبات العمل
اإلدارة اHركزية  � الراتب الرئيسي للنشاط................................
اإلدارة اHركزية  � التعويضات و اHنح اخملتلفة..............................
اإلدارة اHــركــزيـة  � اHــســتــخــدمــون اHـــتــعــاقــدونs الــرواتبs مــنح ذات
طابع عائلي و اشتراكات الضمان االجتماعي.............................

                      مجموع القسم األول
القسم الثانيالقسم الثاني

اHوظفون اHوظفون  � اHعاشات و اHنحاHعاشات و اHنح
.����������....................�اإلدارة اHركزية  �ريوع حوادث العمل
اإلدارة اHركزية  �معاش اخلدمة و األضرار 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 و تسيير اHصالحاألدوات و تسيير اHصالح
اإلدارة اHركزية  � تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اHركزية  � األدوات و األثاث.............................................
اإلدارة اHركزية  � اللوازم..........................................................

30.000.000

30.000.000

920.535.000

920.535.000

5.784.069.000

5.784.069.000

293.331.000

157.393.000

36.273.000

486.997.000

21.000

2.500.000

2.521.000

6.435.000

154.000

114.681.000

10.500.000

131.770.000

80.000.000

6.500.000

15.000.000

االعتمادات اHلغاة (دج)االعتمادات اHلغاة (دج)



15 رمضان عام  رمضان عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1848
25 غشت  سنة غشت  سنة 2010 م م

اجلدول "أ" (تابع)اجلدول "أ" (تابع)

العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 36

09 - 36

01 - 37

03 - 37

01 - 43

03 - 44

04 - 44

05 - 44

06 - 44

07 - 44

اإلدارة اHركزية  � التكاليف اHلحقة............................................
اإلدارة اHركزية �  األلبسة.........................................................
اإلدارة اHركزية  � حظيرة السيارات...........................................
اإلدارة اHركزية  � اإليجار.........................................................
اإلدارة اHركزية  � النفقات القضائية - نفقات اخلبرة - التعويضات
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

إعانة للوكالة الوطنية لترقية االستثمار....................................

إعانة للديوان الوطني للقياسة القانونية....................................
         مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اHركزية  � اHؤتمرات و اHلتقيات.....................................
�.....�اإلدارة اHركزية � النفقات اHتعلقة باجلائزة اجلزائرية للجودة

                                                    مجموع القسم السابع

                                       مجموع العنوان الثالث
العنوان الرابعالعنوان الرابع

التدخالت العموميةالتدخالت العمومية
القسم الثالثالقسم الثالث

النشاط التربوي و الثقافيالنشاط التربوي و الثقافي
اإلدارة اHـركزية  � اHنح - تعويـضات التدريب - الـرواتب اHسبقة -
نفقات التكوين.....................................................................

  مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

النشاط االقتصادي - التشجيعات و التدخالتالنشاط االقتصادي - التشجيعات و التدخالت
�������..................�����اHساهمة في اHعهد اجلزائري للتقييس
.��...��اHساهمة في اHعهد الوطني لإلنتاجية والتطوير الصناعي 
���....���اHساهمة في اHعهد الوطني اجلزائري للملكية الصناعية 
..�������................����اHساهمة في الهيئة اجلزائرية لالعتماد 
..�.....��اHساهمة في الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري 

          مجموع القسم الرابع
         مجموع العنوان الرابع
                مجموع الفرع اجلزئي األول 

46.000.000

765.000

5.825.000

2.492.000

20.000

156.602.000

17.600.000

17.600.000

220.000.000

203.332.000

423.332.000

7.000.000

3.000.000

10.000.000

1.228.822.000

4.000.000

4.000.000

40.000.000

-
10.000.000

30.000.000

-
80.000.000

84.000.000

1.312.822.000

االعتمادات اHلغاة (دج)االعتمادات اHلغاة (دج)



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 48 15 رمضان عام  رمضان عام 1431 هـ هـ
25 غشت  سنة  غشت  سنة 2010 م م

اجلدول "أ" (تابع)اجلدول "أ" (تابع)

العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

11 - 31

12 - 31

13 - 31

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

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون اHوظفون  � مرتبات العملمرتبات العمل
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة  � الراتب الرئيسي للنشاط......
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة  � التعويضات و اHنح اخملتلفة....
sــتـعــاقـدونHـســتـخــدمـون اHــصـالح الـالمـركــزيـة الــتــابـعــة لـلــدولـة  � اHا
الرواتبs منح ذات طابع عائلي و اشتراكات الضمان االجتماعي..

                                         مجموع القسم األول
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 ..............
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة  � اHساهمة في اخلدمات االجتماعية

  مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات و تسيير اHصالحاألدوات و تسيير اHصالح
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة  � تسديد النفقات....................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة  � األدوات و األثاث...................
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...............................
اHـصالح الـالمركـزيـة الـتـابعـة لـلـدولة  � الـنـفقـات الـقضـائـية - نـفـقات
اخلبرة -  التعويضات اHترتبة على الدولة................................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامس القسم اخلامس 
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

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

مــــجـــــمــــوع االعـــــــتــــمـــــادات اHــــلــــــغـــــاة لــــوزيـــــر الــــصــــــنـــــاعــــة وتـــــــرقــــيــــةمــــجـــــمــــوع االعـــــــتــــمـــــادات اHــــلــــــغـــــاة لــــوزيـــــر الــــصــــــنـــــاعــــة وتـــــــرقــــيــــة
االستثمارات - سابقا............................................................االستثمارات - سابقا............................................................

315.000.000

126.000.000

12.000.000

453.000.000

8.000.000

-
110.000.000

-
118.000.000

30.000.000

9.600.000

22.000.000

48.000.000

900.000

-
20.000.000

480.000

130.980.000

24.000.000

24.000.000

725.980.000

725.980.000

2.038.802.000

2.038.802.000

االعتمادات اHلغاة (دج)االعتمادات اHلغاة (دج)



15 رمضان عام  رمضان عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2048
25 غشت  سنة غشت  سنة 2010 م م

اجلدول"ب"اجلدول"ب"

العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

وزارة السياحة والصناعة التقليديةوزارة السياحة والصناعة التقليدية

الفرع األولالفرع األول

فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول

اHوظفوناHوظفون � مرتبات العملمرتبات العمل

اإلدارة اHركزية � الراتب الرئيسي للنشاط.................................
اإلدارة اHركزية � التعويضات واHنح اخملتلفة...............................
اإلدارة اHــركــزيـة  � اHـســتــخــدمــون اHــتــعــاقـدونs الــرواتبs مــنح ذات
طابع عائلي و اشتراكات الضمان االجتماعي.............................

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني

اHوظفوناHوظفون � اHعاشات و اHنح اHعاشات و اHنح

اإلدارة اHركزية  � ريوع حوادث العمل........................................
اإلدارة اHركزية  � معاش اخلدمة و األضرار 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

58.748.000

46.860.000

23.943.000

129.551.000

16.000

16.000

32.000

834.000

21.000

25.745.000

2.856.000

29.456.000

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)



21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 48 15 رمضان عام  رمضان عام 1431 هـ هـ
25 غشت  سنة  غشت  سنة 2010 م م

اجلدول"ب" (تابع)اجلدول"ب" (تابع)

العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

06 - 34

07 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 36

02 - 36

03 - 36

04 - 36

01 - 37

02 - 37

05 - 37

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات و تسيير اHصالحاألدوات و تسيير اHصالح

اإلدارة اHركزية - تسديد النفقات...............................................
اإلدارة اHركزية - األدوات و األثاث.............................................
اإلدارة اHركزية - اللوازم .........................................................
اإلدارة اHركزية - التكاليف اHلحقة.............................................
اإلدارة اHركزية - األلبسة..........................................................
اإلدارة اHركزية - طبع وتوزيع الكتب ذات الطابع احلرفي.............
اإلدارة اHركزية - طبع وتوزيع الكتب ذات الطابع السياحي...........
اإلدارة اHركزية - حظيرة السيارات...........................................
اإلدارة اHركزية - اإليجار..........................................................
اإلدارة اHركزية - الـنفقـات القضـائية- نـفقات اخلـبرة - التـعويضات
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

إعانة للديوان الوطني للسياحة.................................................
إعانة للمدرسة الوطنية العليا للسياحة......................................
إعانة للمعهد الوطني لتقنيات الفندقة و السياحة........................
إعانة Hركز الفندقة والسياحة....................................................

مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اHركزية - اHؤتمرات و اHلتقيات......................................
اإلدارة اHركزية - عمل التوعية..................................................
اإلدارة اHركـزيـة - مصـاريف مـرتـبطـة بـتـنفـيـذ مذكـرات الـتـفاهم في
إطار التعاون الدولي في ميدان الصناعة  التقليدية..................

مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

36.942.000

3.811.000

6.996.000

33.940.000

174.000

812.000

1.479.000

2.575.000

1.892.000

15.000

88.636.000

5.730.000

5.730.000

220.000.000

36.000.000

47.500.000

40.000.000

343.500.000

14.580.000

5.000.000

2.970.000

22.550.000

619.455.000

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)



15 رمضان عام  رمضان عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2248
25 غشت  سنة غشت  سنة 2010 م م

اجلدول"ب" (تابع)اجلدول"ب" (تابع)

العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

01 - 43

02 - 43

03 - 43

01 - 44

02 - 44

03 - 44

04 - 44

05 - 44

06 - 44

11 - 31

12 - 31

13 - 31

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي و الثقافيالنشاط التربوي و الثقافي

اإلدارة اHركزيـة - اHنح - تـعويـضات الـتدريب - الـرواتب اHسـبقة -
نفقات التكوين.....................................................................
اإلدارة اHركزية - التظاهرات احلرفية.........................................
اإلدارة اHـــركـــزيـــة - مـــســـاعـــدات لـــلـــجـــمـــعـــيـــات ذات اHـــنـــفـــعـــة الـــعـــامـــة
والدواوين احمللية للسياحة......................................................

مجموع القسم الثالث

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

مساهمة في اجلمعيات ذات اHنفعة العامة للصناعة التقليدية.........
مساهمة في الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية و احلرف.............
مساهمة في غرف الصناعة التقليدية و احلرف............................
مساهمة في الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية.........................

مساهمة في الوكالة الوطنية للتنمية السياحية...........................
دراسات متعلقة بتحسW و تطوير السياحة................................

مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية للسياحةاHصالح الالمركزية للسياحة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول
اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHصالح الالمركزية للسياحة - الراتب الرئيسي للنشاط...............
اHصالح الالمركزية للسياحة - التعويضات واHنح اخملتلفة.............
sالرواتب sـتـعاقـدونHـستـخـدمون اHـصالح الالمـركـزية لـلسـيـاحة - اHا
منح ذات طابع عائلي و اشتراكات الضمان االجتماعي................

مجموع القسم األول

20.600.000

3.000.000

13.125.000

36.725.000

-
15.000.000

124.000.000

30.000.000

-
976.000.000

1.145.000.000

1.181.725.000

1.801.180.000

222.071.000

27.986.000

4.420.000

254.477.000

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)



23 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 48 15 رمضان عام  رمضان عام 1431 هـ هـ
25 غشت  سنة  غشت  سنة 2010 م م

اجلدول"ب" (تابع)اجلدول"ب" (تابع)

العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

11 - 32

12 - 32

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

92 - 34

98 - 34

21 - 35

القسم الثانيالقسم الثاني

اHوظفون - اHعاشات و اHنحاHوظفون - اHعاشات و اHنح

اHصالح الالمركزية للسياحة - ريوع حوادث العمل.......................
اHصالح الالمركزية للسياحة - معاش اخلدمة و األضرار اجلسدية.....

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث

اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية للسياحة - اHنح العائلية................................

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

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات و تسيير اHصالحاألدوات و تسيير اHصالح

اHصالح الالمركزية للسياحة - تسديد النفقات.............................
اHصالح الالمركزية للسياحة - األدوات و األثاث...........................
اHصالح الالمركزية للسياحة - اللوازم .......................................
اHصالح الالمركزية للسياحة - التكاليف اHلحقة..........................
اHصالح الالمركزية للسياحة - األلبسة........................................
اHصالح الالمركزية للسياحة - حظيرة السيارات.........................
اHصالح الالمركزية للسياحة - اإليجار........................................
اHصالح الالمركزية للسياحة - النفقات القضائية- نفقات اخلبرة -
التعويضات اHترتبة على الدولة................................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس

أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اHصالح الالمركزية للسياحة - صيانة اHباني..............................

مجموع القسم اخلامس

-
-
-

-
-

5.500.000

-
5.500.000

775.000

120.000

1.750.000

2.150.000

4.000

-
126.000

60.000

4.985.000

1.470.000

1.470.000

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)



15 رمضان عام  رمضان عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2448
25 غشت  سنة غشت  سنة 2010 م م

اجلدول"ب" (تابع)اجلدول"ب" (تابع)

العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

24 - 37

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

02 - 32

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اHـــصــالـح الالمــركـــزيــة لـــلــســـيــاحــة - اHـــصــاريـف اHــرتـــبــطــة بـــتــنـــظــيم
النشاطات السياحية و األسفار...............................................

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

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير السياحة و الصناعة التقليدية.مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير السياحة و الصناعة التقليدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطةوزارة الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة
 وترقية االستثمار وترقية االستثمار

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول
اHوظفوناHوظفون � مرتبات العملمرتبات العمل

اإلدارة اHركزية � الراتب الرئيسي للنشاط.................................
اإلدارة اHركزية � التعويضات واHنح اخملتلفة...............................
اإلدارة اHــركــزيــة  �اHـــســتــخــدمـــون اHــتــعــاقـــدونs الــرواتبs مــنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.............................

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفوناHوظفون � اHعاشات و اHنح اHعاشات و اHنح

اإلدارة اHركزية  � ريوع حوادث العمل........................................
اإلدارة اHركزية  � معاش اخلدمة و األضرار اجلسدية.....................

مجموع القسم الثاني

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)

-
-

266.432.000

266.432.000

2.067.612.000

2.067.612.000

340.925.000

184.699.000

45.983.000

571.607.000

21.000

2.500.000

2.521.000



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 48 15 رمضان عام  رمضان عام 1431 هـ هـ
25 غشت  سنة  غشت  سنة 2010 م م

اجلدول"ب" (تابع)اجلدول"ب" (تابع)

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

09 - 36

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 و تسيير اHصالحاألدوات و تسيير اHصالح

اإلدارة اHركزية - تسديد النفقات...............................................
اإلدارة اHركزية - األدوات و األثاث.............................................
اإلدارة اHركزية - اللوازم .........................................................
اإلدارة اHركزية - التكاليف اHلحقة.............................................
اإلدارة اHركزية - األلبسة..........................................................
اإلدارة اHركزية - حظيرة السيارات...........................................
اإلدارة اHركزية - اإليجار..........................................................
اإلدارة اHركزية - الـنفقـات القضـائية- نـفقات اخلـبرة - التـعويضات
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

إعانة للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار...................................
إعانات Hراكز التسهيل للمؤسسات الصغيرة واHتوسطة..............
إعانة للوكالة الوطنية لتطوير اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة......
إعانة للديوان الوطني للقياسة القانونية....................................

مجموع القسم السادس

7.415.000

159.000

133.766.000

12.444.000

153.784.000

92.728.000

7.089.000

17.344.000

56.800.000

905.000

7.083.000

2.492.000

25.000

184.466.000

17.600.000

17.600.000

220.000.000

230.000.000

105.000.000

203.332.000

758.332.000

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)



15 رمضان عام  رمضان عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2648
25 غشت  سنة غشت  سنة 2010 م م

اجلدول"ب" (تابع)اجلدول"ب" (تابع)

العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

01 - 37

02 - 37

03 - 37

04 - 37

05 - 37

01 - 43

01 - 44

03 - 44

04 - 44

05 - 44

06 - 44

07 - 44

08 - 44

09 - 44

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اHركزية - اHؤتمرات و اHلتقيات......................................
اإلدارة اHـــــركــــزيـــــة - إعــــانـــــة Hــــصـــــاريف تـــــســــيـــــيــــر اجملـــــلس الـــــوطــــني
������.....�االستشاري لترقية اHؤسسات الصغيرة و اHتوسطة
��اإلدارة اHركزية - النفقات اHتعلقة باجلائزة اجلزائرية للجودة.....
اإلدارة اHركـزيـة - مصـاريف مـرتـبطـة بـتـنفـيـذ مذكـرات الـتـفاهم في
إطار التعاون الدولي في ميدان اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة..
اإلدارة اHــركـزيــة - الــنـفــقــات اHــتـعــلــقـة بــاجلــائـزة الــوطــنــيـة لالبــتــكـار
��������������....���لفائدة اHؤسسات الصغيرة و اHتوسطة

مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي و الثقافيالنشاط التربوي و الثقافي

اإلدارة اHركزيـة - اHنح - تـعويـضات الـتدريب - الـرواتب اHسـبقة -
نفقات التكوين.....................................................................

مجموع القسم الثالث

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

اإلدارة اHركزية - مساهمة في اجلمعيات ذات اHنفعة العامة...........

مساهمة في اHعهد اجلزائري للتقييس.........................................
مساهمة في اHعهد الوطني لإلنتاجية والتطوير الصناعي.............
مساهمة في اHعهد الوطني اجلزائري للملكية الصناعية................
مساهمة في الهيئة اجلزائرية لالعتماد........................................
مساهمة في الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري..............
مــســاهــمـــة لــتــطــبــيـق اتــفــاقــيــة الـــتــعــاون مــا بــW اجلـــزائــر واجملــمــوعــة
األوروبـيـة تـتـضـمن بـرنـامـج دعم اHـؤسـسـات الـصـغـيـرة واHـتـوسـطة
والتحكم في تكنولوجيات اإلعالم واالتصال...............................
مساهمة في مشاتل اHؤسسات...................................................

مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

19.420.000

13.000.000

3.000.000

6.030.000

6.000.000

47.450.000

1.735.760.000

9.400.000

9.400.000

20.000.000

40.000.000

-
10.000.000

30.000.000

-

35.000.000

65.000.000

200.000.000

209.400.000

1.945.160.000

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 48 15 رمضان عام  رمضان عام 1431 هـ هـ
25 غشت  سنة  غشت  سنة 2010 م م

اجلدول"ب" (تابع)اجلدول"ب" (تابع)

العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة اHصالح الالمركزية التابعة للدولة 

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول
اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط.......
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات و اHنح اخملتلفة.....
sـتــعــاقـدونHــســتـخــدمــون اHــصــالح الالمــركـزيــة الــتــابـعــة لــلـدولــة - اHا
الرواتبs منح ذات طابع عائلي و اشتراكات الضمان االجتماعي..

مجموع القسم األول

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...............
اHـــصـــالح الـالمـــركـــزيـــة الـــتـــابـــعــة لـــلـــدولـــة - اHـــســـاهـــمـــة فـي اخلـــدمــات
االجتماعية...........................................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات و تسيير اHصالحاألدوات و تسيير 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................................
اHصـالح الـالمركـزيـة الـتـابـعـة للـدولـة - الـنـفـقـات القـضـائـيـة - نـفـقات
اخلبرة - التعويضات اHترتبة  على الدولة................................

مجموع القسم الرابع

315.000.000

126.000.000

12.000.000

453.000.000

8.000.000

-
110.000.000

-

118.000.000

30.000.000

9.600.000

22.000.000

48.000.000

900.000

-
20.000.000

480.000

130.980.000

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)



15 رمضان عام  رمضان عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2848
25 غشت  سنة غشت  سنة 2010 م م

اجلدول"ب" (تابع)اجلدول"ب" (تابع)

العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

11 - 35

21 - 31

22 - 31

23 - 31

21 - 33

22 - 33

23 - 33

24 - 33

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
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة اHصالح الالمركزية التابعة للدولة 

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول
اHوظفون اHوظفون  � مرتبات العملمرتبات العمل

اHـــصــــــالح الالمـــركـــزيـــة الـــتـــــابـــعـــــة لـــلـــدولـــــة - الـــراتــب الـــرئـــيـــسي
للنشاط...............................................................................
اHــــصـــالـح الالمــــركـــزيــــة الـــتـــــابـــعــــة لـــلــــدولـــة - الــــتـــعــــويـــضــــات و اHـــنح
اخملتلفة.................................................................................
sــتـعــاقـدونHــسـتــخــدمـون اHــصـالح الـالمـركــزيـة الــتــابــعــة لـلــدولـة - اHا
الــــــرواتـبs مــــــنـح ذات طــــــابـع عــــــائـــــــلي و اشـــــــتـــــــراكــــــات الـــــــضــــــمــــــان
االجتماعي............................................................................

مجموع القسم األول

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...............
اHـــصـــالح الـالمـــركـــزيـــة الـــتـــابـــعــة لـــلـــدولـــة - اHـــســـاهـــمـــة فـي اخلـــدمــات
االجتماعية...........................................................................

مجموع القسم الثالث

24.000.000

24.000.000

725.980.000

725.980.000

340.831.000

182.646.000

86.967.000

610.444.000

5.678.000

480.000

129.745.000

1.676.000

137.579.000

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)



29 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 48 15 رمضان عام  رمضان عام 1431 هـ هـ
25 غشت  سنة  غشت  سنة 2010 م م

اجلدول"ب" (تابع)اجلدول"ب" (تابع)

العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

21 - 34

22 - 34

23 - 34

24 - 34

25 - 34

94 - 34

95 - 34

96 - 34

21 - 35

01 - 31

02 - 31

03 - 31

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات و تسيير اHصالحاألدوات و تسيير 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................................
اHصـالح الـالمركـزيـة الـتـابـعـة للـدولـة - الـنـفـقـات القـضـائـيـة - نـفـقات
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 الثالث
مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملـصصة لوزير الصناعـة واHؤسسات الصغيرةمجموع االعتمادات اخملـصصة لوزير الصناعـة واHؤسسات الصغيرة
واHتوسطة وترقية االستثمار.................................................واHتوسطة وترقية االستثمار.................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول
اHوظفون اHوظفون  � مرتبات العملمرتبات العمل

اإلدارة اHركزية -  الراتب الرئيسي للنشاط................................
اإلدارة اHركزية - التعويضات واHنح  اخملتلفة...............................
اإلدارة اHـــركــزيــة - اHــســـتــخــدمـــون اHــتــعــاقـــدونs الــرواتبs مــنح ذات
طابع عائلي و اشتراكات الضمان االجتماعي.............................

مجموع القسم األول

23.000.000

5.200.000

18.000.000

28.000.000

784.000

3.408.000

1.500.000

258.000

80.150.000

4.800.000

4.800.000

832.973.000

832.973.000

3.504.113.000

3.504.113.000

219.658.000

61.354.000

36.487.000

317.499.000

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)



15 رمضان عام  رمضان عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3048
25 غشت  سنة غشت  سنة 2010 م م

اجلدول"ب" (تابع)اجلدول"ب" (تابع)

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

07 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

القسم الثانيالقسم الثاني

اHوظفوناHوظفون � اHعاشات و اHنح اHعاشات و اHنح

اإلدارة اHركزية  � ريوع حوادث العمل........................................
اإلدارة اHركزية  � معاش اخلدمة و األضرار 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 و تسيير اHصالحاألدوات و تسيير اHصالح

اإلدارة اHركزية - تسديد النفقات...............................................
اإلدارة اHركزية - األدوات و األثاث.............................................
اإلدارة اHركزية - اللوازم .........................................................
اإلدارة اHركزية - التكاليف اHلحقة.............................................
اإلدارة اHركزية - األلبسة..........................................................
اإلدارة اHركزية - طبع وتوزيع الكتب واجملالت ذات الطابع السياحي
اإلدارة اHركزية - حظيرة السيارات...........................................
اإلدارة اHركزية - اإليجار..........................................................
اإلدارة اHركزية - الـنفقـات القضـائية- نـفقات اخلـبرة - التـعويضات
اHترتبة  على الدولة..............................................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اHركزية - صيانة اHباني ومنشآتها التقنية.....................

مجموع القسم اخلامس

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)

984.000

794.000

1.778.000

6.700.000

34.000

70.513.000

6.800.000

84.047.000

60.000.000

12.500.000

25.000.000

45.000.000

874.000

21.000

6.200.000

3.600.000

30.000

153.225.000

18.000.000

18.000.000



31 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 48 15 رمضان عام  رمضان عام 1431 هـ هـ
25 غشت  سنة  غشت  سنة 2010 م م

62.000.000

53.500.000

35.000.000

20.000.000

220.000.000

36.000.000

47.500.000

40.000.000

514.000.000

50.000.000

45.000.000

5.000.000

150.000.000

33.000.000

283.000.000

1.371.549.000

25.000.000

-
25.000.000

اجلدول"ب" (تابع)اجلدول"ب" (تابع)

العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

01 - 36

02 - 36

03 - 36

04 - 36

05 - 36

06 - 36

07 - 36

08 - 36

03 - 37

04 - 37

07 - 37

08 - 37

09 - 37

01 - 43

03 - 43

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للمركز الوطني لتنمية اHوارد البيولوجية.........................

إعانة للمحافظة الوطنية للساحل...............................................

إعانة للوكالة الوطنية للتغيرات اHناخية....................................
إعانة للمرصد الوطني للمدينة...................................................
إعانة للديوان الوطني للسياحة..................................................
إعانة للمدرسة الوطنية العليا للسياحة.......................................
إعانة للمعهد الوطني لتقنيات الفندقة و السياحة........................
إعانة Hركز الفندقة والسياحة....................................................

مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اHركزية - اHؤتمرات و اHلتقيات......................................
اإلدارة اHركزية - عمل التوعية..................................................
اإلدارة اHركزية - نفقات تسيير السلطة الوطنية اHعينة...............
اإلدارة اHركزية - نـفقات مـتعلقـة بتمـويل تدريبات مـكافحـة التلوث
البحري تل بحر....................................................................
اإلدارة اHـــركــزيـــة - الــدعم اHـــؤســـســاتي لـــتــنـــفـــيــذ ســـيــاســـة الــتـــهــيـــئــة
والتنمية اHستدامة لإلقليم باجلزائر........................................

مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي و الثقافيالنشاط التربوي و الثقافي

اإلدارة اHركزيـة - اHنح - تـعويـضات الـتدريب - الـرواتب اHسـبقة -
نفقات التكوين.....................................................................
اإلدارة اHـــركـــزيـــة - مـــســـاعـــدات لـــلـــجـــمـــعـــيـــات ذات اHـــنـــفـــعـــة الـــعـــامـــة
والدواوين احمللية للسياحة......................................................

مجموع القسم الثالث

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



15 رمضان عام  رمضان عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3248
25 غشت  سنة غشت  سنة 2010 م م

اجلدول"ب" (تابع)اجلدول"ب" (تابع)

العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

01 - 44

02 - 44

03 - 44

04 - 44

05 - 44

08 - 44

09 - 44

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

القسم الرابعالقسم الرابع

النشاط االقتصادي - التشجيعات و التدخالتالنشاط االقتصادي - التشجيعات و التدخالت

اإلدارة اHركزية - مساهمة في الوكالة الوطنية للنفايات...............

اإلدارة اHركزية - مساهمة في الوكالة الوطنية لتهيئة اإلقليم........
اإلدارة اHــركـزيـة - مـسـاهــمـة في اHـرصـد الـوطــني لـلـبـيـئــة والـتـنـمـيـة
اHستدامة.............................................................................
اإلدارة اHركزية - مساهمة في اHركز الوطني للتكوين في البيئة...
اإلدارة اHـركزية - مـساهـمة في اHركـز الوطـني لتـقنيـات إنتـاج أكثر
نقاء.....................................................................................
تخصيص Hتابعة إجناز مشروع حظيرة دنيا................................
دراسات متعلقة بتحسW و تطوير السياحة................................

مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية للبيئةاHصالح الالمركزية للبيئة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول
اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHصالح الالمركزية للبيئة - الراتب الرئيسي للنشاط..................
اHصالح الالمركزية للبيئة - التعويضات و اHنح اخملتلفة...............
sالـرواتب sـتـعـاقـدونHـسـتـخـدمــون اHـصـالح الالمــركـزيـة لـلـبـيــئـة - اHا
منح ذات طابع عائلي و اشتراكات الضمان االجتماعي................

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني

اHوظفوناHوظفون � اHعاشات و اHنح اHعاشات و اHنح

اHصالح الالمركزية للبيئة � ريوع حوادث العمل..........................
اHصالح الالمركزية للبيئة � معاش اخلدمة و األضرار اجلسدية.......

مجموع القسم الثاني

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

1.000.000.000

-

1.100.000.000

1.125.000.000

2.496.549.000

345.000.000

164.000.000

96.000.000

605.000.000

-
-

-



33 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 48 15 رمضان عام  رمضان عام 1431 هـ هـ
25 غشت  سنة  غشت  سنة 2010 م م

اجلدول"ب" (تابع)اجلدول"ب" (تابع)

العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

11 - 35

13 - 37

14 - 37

القسم الثالثالقسم الثالث

اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية للبيئة � اHنح العائلية..................................
اHصالح الالمركزية للبيئة � اHنح االختيارية...............................
اHصالح الالمركزية للبيئة � الضمان االجتماعي..........................
اHصالح الالمركزية للبيئة � اHساهمة في اخلدمات االجتماعية.......

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات و تسيير اHصالحاألدوات و تسيير اHصالح

اHصالح الالمركزية للبيئة � تسديد النفقات...............................
اHصالح الالمركزية للبيئة � األدوات و األثاث..............................
اHصالح الالمركزية للبيئة � اللوازم ..........................................
اHصالح الالمركزية للبيئة � التكاليف اHلحقة.............................
اHصالح الالمركزية للبيئة  � األلبسة.........................................
اHصالح الالمركزية للبيئة � حظيرة السيارات............................
اHصالح الالمركزية للبيئة � اإليجار...........................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اHصالح الالمركزية للبيئة � صيانة اHباني ومنشآتها التقنية......

مجموع القسم اخلامس
القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اHصالح الالمركزية للبيئة � اHؤتمرات و اHلتقيات......................
������.....�اHصالح الالمركزية للبيئة � عمل التوعية.................

مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)

10.000.000

66.000

127.000.000

9.700.000

146.766.000

27.300.000

16.830.000

20.000.000

22.000.000

850.000

4.960.000

2.020.000

93.960.000

15.750.000

15.750.000

3.360.000

12.000.000

15.360.000

876.836.000

876.836.000



15 رمضان عام  رمضان عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3448
25 غشت  سنة غشت  سنة 2010 م م

اجلدول"ب" (تابع)اجلدول"ب" (تابع)

العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

21 - 31

22 - 31

23 - 31

21 - 33

22 - 33

23 - 33

24 - 33

21 - 34

22 - 34

23 - 34

24 - 34

25 - 34

92 - 34

94 - 34

98 - 34

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
اHصالح الالمركزية للسياحة اHصالح الالمركزية للسياحة 

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول
اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHصالح الالمركزية للسياحة - الراتب الرئيسي للنشاط...............
اHصالح الالمركزية للسياحة - التعويضات و اHنح اخملتلفة............
sالرواتب sـتـعاقـدونHـستـخـدمون اHـصالح الالمـركـزية لـلسـيـاحة - اHا
منح ذات طابع عائلي و اشتراكات الضمان االجتماعي................

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية للسياحة - اHنح العائلية................................

اHصالح الالمركزية للسياحة - اHنح االختيارية............................
اHصالح الالمركزية للسياحة -  الضمان االجتماعي.......................
اHـــــصـــــالـح الـالمـــــركـــــزيــــــة لـــــلـــــســــــيـــــاحــــــة - اHـــــســـــاهــــــمـــــة فـي اخلـــــدمـــــات
االجتماعية...........................................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات و تسيير اHصالحاألدوات و تسيير اHصالح

اHصالح الالمركزية للسياحة � تسديد النفقات.............................
اHصالح الالمركزية للسياحة � األدوات و األثاث...........................
اHصالح الالمركزية للسياحة � اللوازم .......................................
اHصالح الالمركزية للسياحة � التكاليف اHلحقة..........................
اHصالح الالمركزية للسياحة � األلبسة........................................
اHصالح الالمركزية للسياحة � حظيرة السيارات.........................
اHصالح الالمركزية للسياحة � اإليجار........................................
اHصالح الالمركزية للسياحة � النفقات القضائية - نفقات اخلبرة -
التعويضات اHترتبة على الدولة..............................................

مجموع القسم الرابع

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)

167.429.000

153.714.000

48.980.000

370.123.000

8.700.000

320.000

137.200.000

11.560.000

157.780.000

23.900.000

1.920.000

19.000.000

33.600.000

576.000

7.400.000

1.404.000

420.000

88.220.000



35 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 48 15 رمضان عام  رمضان عام 1431 هـ هـ
25 غشت  سنة  غشت  سنة 2010 م م

اجلدول"ب" (تابع)اجلدول"ب" (تابع)

العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

21 - 35

24 - 37

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اHصالح الالمركزية للسياحة  � صيانة اHباني..............................

مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اHــصـــالح الالمــركــزيـــة لــلــســيــاحــة  � اHــصـــاريف اHــرتــبــطـــة بــتــنــظــيم
النشاطات السياحية واألسفار................................................

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

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة......مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة......

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)

7.980.000

7.980.000

30.000.000

30.000.000

654.103.000

654.103.000

4.027.488.000

4.027.488.000

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 10 -  - 198 مؤرخ في  مؤرخ في 15 رمـضان عام رمـضان عام
1431  اHــوافـق اHــوافـق 25 غـــشت ســـنــة  غـــشت ســـنــة s s2010 يــــعـــدل ويـــتــمميــــعـــدل ويـــتــمم

اHــــرســـوم الــــتــــنــــفـــيــــذي رقم اHــــرســـوم الــــتــــنــــفـــيــــذي رقم 01-270  اHـــــؤرخ في  اHـــــؤرخ في 30
جمـادى الثانـية عـام جمـادى الثانـية عـام 1422 اHوافق  اHوافق 18 سبـتمبـر سنة سبـتمبـر سنة

2001 واHتضمن إنشاء جامعة األغواط. واHتضمن إنشاء جامعة األغواط.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ  الوزير األول

- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
sالعلمي

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورs ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
sو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

sأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 01 - 270
اHـــــؤرخ في 30 جـــــمـــــادى الــــثـــــانــــيـــــة عــــام 1422 اHـــــوافق 18
sـتــضـمن إنــشـاء جـامــعـة األغـواطHسـبــتـمـبــر سـنـة 2001 وا

sعدّلHا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 279
اHؤرخ في 24 جـمـادى الثـانيـة عام 1424 اHوافق 23 غشت
ســنــة 2003 الــذي يـحــدد مــهــام اجلــامــعـة والــقــواعــد اخلــاصـة
بـتـنـظـيـمـهـا وسـيـرهـاs اHـعـدّل واHـتـمّمs ال سـيـمـا اHـادتـان 3

sو25 منه

sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــــــاداHــــــــادّة األولى :ة األولى : تــــــــعـــــــدل وتــــــــتــــــــمم اHــــــــادة األولـى من
اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 01 - 270 اHـؤرخ في 30 جـمـادى
الثـانيـة عام 1422 اHوافق 18 سـبـتمـبر سـنة s2001 اHـعدّل

واHذكور أعالهs وحترر كما يأتي :

"اHـادّة األولى : تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 3 من اHـرسـوم
الــتــنـفــيــذي رقم 03 - 279 اHـؤرخ في 24 جــمــادى الــثــانــيـة
عــام 1424 اHــوافق 23 غـــشت ســـنــة s2003 اHـــعـــدّل واHـــتــمم
واHذكـور أعالهs تـنشـأ مـؤسسـة عـمومـية ذات طـابع عـلمي
s"وثـقافي ومهـني تدعى في صـلب النص "جامـعة األغواط

تتمتع بالشخصية اHعنوية واالستقالل اHالي.

يــحــدد عــدد الــكــلــيــات واHــعــاهــد الــتي تــتــكــون مــنــهــا
جامعة األغواط واختصاصها كما يأتي :
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واHذكـور أعالهs تضم مـديريـة اجلامعـةs زيادة عـلى األمانة
العامة واHكتبة اHركزيةs أربع (4) نيابات مديرية تكلف

على التواليs باHيادين اآلتية :
- الـــتـــكــــوين الـــعـــالـي في الـــطـــوريـن األول والـــثـــاني
والــتـكـوين اHــتـواصل والـشـهــاداتs وكـذا الـتـكــوين الـعـالي

sفي التدرج
- الـــتــكــوين الـــعــالي فـي الــطــور الـــثــالث والـــتــأهــيل
اجلــامـعي والــبـحث الــعـلــمي والـتــكـوين الــعـالي فــيـمــا بـعـد

sالتدرج
- الــــعالقـــــات اخلــــارجــــيـــــة والــــتــــعـــــاون والــــتــــنـــــشــــيط

sواالتصال والتظاهرات العلمية
- التنمية واالستشراف والتوجيه". 

اHاداHادّة  3 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 15 رمـضـان عام 1431 اHـوافق 25
غشت سنة 2010.

أحمد أويحيى أحمد أويحيى 

sكلية التكنولوجيا -
sكلية العلوم -

sكلية احلقوق والعلوم السياسية -
- كـــلـــيــة الـــعـــلـــوم االقــتـــصـــاديــة والـــتـــجــاريـــة وعـــلــوم

sالتسيير
sكلية اآلداب واللغات -

sكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية -
- مـــعـــهـــد عـــلـــوم وتـــقـــنـــيــــات الـــنـــشـــاطـــات الـــبـــدنـــيـــة

والرياضية".

2 :  : تـــــــعـــــــدل وتــــــــتـــــــمم اHـــــــادة 3 مـن اHـــــــرســـــــوم اHــــــاداHــــــادّة ة 
الــتــنـفــيــذي رقم 01 - 270 اHـؤرخ في 30 جــمــادى الــثــانــيـة
عام 1422 اHوافق 18 سبتمبر سنة s2001 اHعدّل واHذكور

أعالهs وحترر كما يأتي : 

"اHـــــادّة 3 : طــــــبـــــقـــــا ألحــــــكـــــام اHـــــادة 25 مـن اHـــــرســـــوم
الــتــنـفــيــذي رقم 03 - 279 اHـؤرخ في 24 جــمــادى الــثــانــيـة
عــام 1424 اHــوافق 23 غـــشت ســـنــة s2003 اHـــعـــدّل واHـــتــمم

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20  شـعـبـان عـام   شـعـبـان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل غــشت ســنــة ل غــشت ســنــة s2010 يــتــضــمs يــتــضــمّـن إنــهــاء مــهــام مــديـرـن إنــهــاء مــهــام مــديـر
اHـــركــــز الـــوطـــني لــــلـــوثـــائق واإلعـالم لـــدى اHـــديـــريـــةاHـــركــــز الـــوطـــني لــــلـــوثـــائق واإلعـالم لـــدى اHـــديـــريـــة

العامالعامّـة للجمارك.ـة للجمارك.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعــبــان عـام
1431 اHــوافق أوّل غـــشت ســنــة 2010 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

عــبــد الــكـــر£ الــعــايبs بــصــفـــته مــديــرا لــلـــمــركــز الــوطــني
sــــديـــريــــة الـــعــــامّــــة لــــلـــجــــمـــاركHلــــلـــوثــــائق واإلعـالم لـــدى ا

لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـومـان رئــاسـيمــرسـومـان رئــاسـيّــان مـؤرــان مـؤرّخـان في خـان في 20  شـعــبـان عـام   شـعــبـان عـام 1431
اHوافق أواHوافق أوّل غشت سنة ل غشت سنة s2010 يتضـمs يتضـمّنان إنهاء مهامنان إنهاء مهام

مديرين جهويW للجمارك.مديرين جهويW للجمارك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعــبــان عـام
1431 اHــوافق أوّل غـــشت ســنــة 2010 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

ســـلــيـــمـــان زمـــوريs بـــصـــفـــته مـــديـــرا جــهـــويـــا لـــلـــجـــمــارك
باجلزائر - اHيناءs لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20  شـعـبـان عـام  شـعـبـان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل  غــشت ســنـة  غــشت ســنـة s2010 يــتــضــمs يــتــضــمّن إنــهــاء مــهـام نــائبن إنــهــاء مــهـام نــائب

مدير بوزارة اHاليمدير بوزارة اHاليّة.ة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعــبــان عـام
1431 اHــوافق أوّل غـــشت ســنــة 2010 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

كــمــال بن مــيــمـــونs بــصــفــته نــائب مـــديــر لــلــجــان الــطــعن
بوزارة اHاليّةs لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20  شـعـبـان عـام   شـعـبـان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل غــشت سـنـة ل غــشت سـنـة s2010 يـتــضـمs يـتــضـمّن إنــهـاء مـهــام مـفـتشن إنــهـاء مـهــام مـفـتش

في اHفتشية العامفي اHفتشية العامّة للمصالح اجلبائية.ة للمصالح اجلبائية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعــبــان عـام
1431 اHــوافق أوّل غـــشت ســنــة 2010 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

عــبــد الـعــزيــز مــحــســاسs بــصــفـتـه مـفــتــشــا في اHــفــتــشــيـة
العامّة للمصالح اجلبائيةs لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.
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مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20  شـعـبـان عـام  شـعـبـان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
أوأّول  غــشت سـنـة  غــشت سـنـة s2010 يــتـضـمs يــتـضـمّن إنـهــاء مـهـام نـائـبين إنـهــاء مـهـام نـائـبي

مدير بوزارة الثقافة.مدير بوزارة الثقافة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعــبــان عـام
1431 اHوافق أوّل غـشت سـنة 2010 تـنهـى مهـام الـسّـيدين

sاآلتي اسـمـاهـما بـصـفـتـهمـا نـائـبي مـديـر بوزارة الـثـقـافة
لتكليف كل منهما بوظيفة أخـرى :

- رشـــيـــد فـــركـــوسs نـــائـب مـــديـــر لـــتـــوزيع اإلنـــتـــاج
sالثقافي

- مــراد شــويــحيs نــائب مــديــر لــدعم اإلبــداع الــفــني
.Wووضع الفنان

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20  شـعـبـان عـام  شـعـبـان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
أوأّول  غـشت سـنة  غـشت سـنة s2010 يـتـضـمs يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـفـتشن إنـهـاء مـهـام مـفـتش

بوزارة السبوزارة السّـكن والعمران.ـكن والعمران.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعــبــان عـام
1431 اHــوافق أوّل غـــشت ســنــة 2010 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

sبـصـفتـه مفـتـشا بـوزارة الـسّـكن والـعـمران sكـر£ شـتوف
بنـاء على طلبـه.

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20  شـعـبـان عـام  شـعـبـان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
أوأّول  غـشت سـنة  غـشت سـنة s2010 يـتـضـمs يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام اHـديرةن إنـهـاء مـهـام اHـديرة

العامالعامّـة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.ـة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعــبــان عـام
1431 اHـوافق أوّل غــشت ســنـة 2010 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـدة

فــاطـــمــة شــارفs زوجــة ســداويs بـــصــفــتــهـــا مــديــرة عــامّـــة
للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20  شـعـبـان عـام  شـعـبـان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
أوأّول  غــشت سـنـة  غــشت سـنـة s2010 يـتـضـمs يـتـضـمّن إنــهـاء مـهـام رئـيسن إنــهـاء مـهـام رئـيس

ديوان وزير الصديوان وزير الصّيد البحري واHوارد الصيد البحري واHوارد الصّيدية.يدية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعــبــان عـام
1431 اHـوافق أوّل غــشت سـنـة 2010 تـنــهىs ابـتـداء من 27

مايو سنة s2010 مهام السّيـد العربي بوعبد اللهs بصفته
رئـيـسا لـديـوان وزير الـصّـيد الـبـحري واHـوارد الـصّيـدية

بسبب الوفـاة.

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعــبــان عـام
1431 اHــوافق أوّل غـــشت ســنــة 2010 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

أحمد بن يوسف الطـيبs بصفته مديرا جـهويا للجمارك
بتامنغستs لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20  شـعـبـان عـام   شـعـبـان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل غـشت سـنة ل غـشت سـنة s2010 يتـضـمs يتـضـمّن إنـهاء مـهـام مـديرينن إنـهاء مـهـام مـديرين

.Wللحفظ العقاري في واليت.Wللحفظ العقاري في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعــبــان عـام
1431 اHوافق أوّل غـشت سـنة 2010 تـنهـى مهـام الـسّـيدين

اآلتي اسـمـاهـمـا بـصـفــتـهـمـا مـديـرين لـلـحـفظ الـعـقـاري في
الواليتW اآلتيتsW لتكليف كل منهما بوظيفة أخـرى :

sفي والية الوادي sسليمان قيدوم -
- خلضر جعالبs في والية عW الدفلى.
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20  شـعـبـان عـام  شـعـبـان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل غــشت ســنـة غــشت ســنـة s2010 يــتــضــمs يــتــضــمّن إنــهــاء مـهــام نــائــبـةن إنــهــاء مـهــام نــائــبـة

مدير بوزارة اHوارد اHائية.مدير بوزارة اHوارد اHائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعــبــان عـام
1431 اHـوافق أوّل غــشت ســنـة 2010 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـدة

زكـيـة رنـاعيs بـصـفـتـهـا نـائـبـة مـديـر لـلـمـسـاحـات الـكـبرى
بوزارة اHوارد اHائيةs لتكليفها بوظيفـة أخـرى.

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20  شـعـبـان عـام  شـعـبـان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل غـشت سـنة ل غـشت سـنة s2010 يـتـضـمs يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام بـوزارةن إنـهـاء مـهـام بـوزارة

النالنّـقــل.ـقــل.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعــبــان عـام
1431 اHـوافق أوّل غــشت ســنـة 2010 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـدة

والـــسّــيــد اآلتي اســـمــاهــمــا بــوزارة الـــنّـــقـلs لــتـــكــلــيف كل
منهما بوظيفة أخـرى :

- ســعــيــدة بــلــبــوابs بــصــفــتــهــا مــكــلّــفــة بــالــدّراســات
sوالتّلخـيص

- محمد جمعةs بصفته مديرا إلدارة الوسائل.
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مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20  شـعـبـان عـام  شـعـبـان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
أوأّول  غـشت سنـة  غـشت سنـة s2010 يـتضـمs يـتضـمّـن تعـيـW مـفتش فيـن تعـيـW مـفتش في
اHفتشية العامة للمصالح اجلبائية بوزارة اHالياHفتشية العامة للمصالح اجلبائية بوزارة اHاليّـة.ـة.

ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعــبــان عـام
1431 اHـوافق أوّل غــشت ســنـة 2010 يــعـيّـن الـسّــيـد كــمـــال

بن مــيـــمــونs مــفـــتــشــا فـي اHــفــتـــشــيـــة الــعــامّـــة لــلــمـــصــالح
اجلبائية بوزارة اHاليّـة.

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20  شـعـبـان عـام  شـعـبـان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
WــفــWمــكـــلّــفــ Wمــكـــلن تــعـــيــ Wيــتـــضــمّن تــعـــيــ sيــتـــضــم s2010 أوأّول  غـــشت ســـنـــة  غـــشت ســـنـــة
بـالـتـفـتـيش في اHـفـتــشـيـة الـعـامبـالـتـفـتـيش في اHـفـتــشـيـة الـعـامّــة لـلـمـالـيــة لـلـمـالـيّــة بـوزارةــة بـوزارة

اHالياHاليّـة.ـة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعــبــان عـام
1431 اHــــــوافق أوّل غـــــشـت ســـــنـــــة 2010 تـــــعــــــيّن الــــــسّـــــيـــــدة

والسّادة اآلتية أسمـاؤهم مكلّفW بالتـفتيش في اHفتشية
العامّـة للماليّـة بوزارة اHاليّـة :

sسعاد قـادري -

sعياش بوحلية -

sسعيد قاوج -

sعلي بركات -

sعبد الوهاب خيشان -

sمحمد صالحي -

sمحمد بداوي -

- عبد احلكيم أوشيش.
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20  شـعـبـان عـام  شـعـبـان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
أوأّول  غــــشـت ســــنــــة  غــــشـت ســــنــــة s2010 يــــتـــضــــمs يــــتـــضــــمّـن تـــعــــيــــW مــــديـــرـن تـــعــــيــــW مــــديـــر

األنظمة اجلمركية باHديرية العاماألنظمة اجلمركية باHديرية العامّـة للجمارك.ـة للجمارك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعــبــان عـام
1431 اHوافق أوّل غـشت سنة 2010 يـعيّن الـسّيـد سلـيمان

زمــوريs مــديــرا لألنــظــمــة اجلــمــركــيـة بــاHــديــريــة الــعــامّــة
للجمـارك.

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20  شـعـبـان عـام  شـعـبـان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل  غـشت سـنة  غـشت سـنة s2010 يتـضـمs يتـضـمّن تـعيـW نـائب مـديرن تـعيـW نـائب مـدير

بوزارة اHاليبوزارة اHاليّـة.ـة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعــبــان عـام
1431 اHـوافق أوّل غــشت سـنـة 2010 يـعــيّن الـسّــيـد مـوسى

بن غـــوبـــةs نـــائـب مـــديـــر لـــوضع اHـــيـــزانـــيـــة في اHـــديـــريـــة
العامّـة للميزانية بوزارة اHاليّـة.

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20  شـعـبـان عـام  شـعـبـان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل  غــــشت ســــنـــة  غــــشت ســــنـــة s2010 يــــتـــضـــمs يــــتـــضـــمّن تـــعـــيـــW مـــديـــرن تـــعـــيـــW مـــديـــر
دراسـات فـي اHــديـريــة الــعــامدراسـات فـي اHــديـريــة الــعــامّــة لــلــضـرائـب بـوزارةــة لــلــضـرائـب بـوزارة

اHالياHاليّـة.ـة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعــبــان عـام
1431 اHــــوافــق أوّل غــــشـت ســــنــــة 2010 يــــعــــيّــن الــــسّــــــيـــد

عــبــــد الـعـزيـز مـحـسـاسs مـديـرا لـلـدّراسـات في اHـديـريـة
العامّـة للضرائب بوزارة اHاليّة.

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20  شـعـبـان عـام  شـعـبـان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل  غــــشت ســــنـــة  غــــشت ســــنـــة s2010 يـــتـــضــــمs يـــتـــضــــمّن تـــعــــيـــW نـــون تـــعــــيـــW نـــوّاباب
مــديــرين في اHــديــريــة الـعــاممــديــرين في اHــديــريــة الـعــامّــة لــلــضــرائب بـوزارةــة لــلــضــرائب بـوزارة

اHالياHاليّـة.ـة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعــبــان عـام
1431 اHوافق أوّل غشت سنة 2010 تعيّن السّيدة واآلنسة

والـــسّــادة اآلتــيـــة أســمـــاؤهم نــوّاب مـــديــرين في اHـــديــريــة
العامّـة للضرائب بوزارة اHاليّـة :

- ســـــهــــيــــلـــــــة خــــجــــاجــــــةs نـــــائــــبـــــة مــــديـــــــر Hــــعــــاجلـــــة
sعلـومـات وحتليلهاHا

- حـــيــاة مــقـــرانيs نـــائــبــة مــديـــر لــتــطــبـــيق أنــظــمـــة
sاإلعـالم اآللي

- سـمـيـر شـبـيـلـةs نــائب مـديـر لـلـتـشـريع والـتـنـظـيم
sواإلجراءات اجلبائية

- نــــور الـــــدين احلــــاجـنs نــــائـب مــــديــــر لـــــلــــبـــــحث عن
sعلومات والوثائقHا

- محمد كبورs نائب مدير للدّراسات اجلبائية.
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مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20  شـعـبـان عـام  شـعـبـان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
أوأّول  غـــشت ســـنــة  غـــشت ســـنــة s2010 يـــتــضـــمs يـــتــضـــمّن تـــعــيـــW مــفـــتــشــةن تـــعــيـــW مــفـــتــشــة

بوزارة اHوارد اHائية.بوزارة اHوارد اHائية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعــبــان عـام
1431 اHـوافق أوّل غــشت سـنـة 2010 تـعـيّـن الـسّـيــدة زكـيـة

رناعيs مفتشة بوزارة اHوارد اHائية.
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20  شـعـبـان عـام  شـعـبـان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
أوأّول  غـــشت ســـنــة  غـــشت ســـنــة s2010 يــتـــضــمs يــتـــضــمّن تـــعــيـــW مــديــرينن تـــعــيـــW مــديــرين

بوزارة النبوزارة النّـقـل.ـقـل.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعــبــان عـام
1431 اHوافق أوّل غـشت سنة 2010 تعيّن الـسّيدة والسّيد

اآلتي اسماهما مديرين بوزارة النّـقـل :
sمديرة للنّقـل البري واحلضري sسعيدة بلبواب -

- محمد جمعةs مديرا لإلدارة العامّـة.
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20  شـعـبـان عـام  شـعـبـان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
أوأّول  غـشت سنة  غـشت سنة s2010 يـتضـمs يـتضـمّن تعيـW نائـبي مديرن تعيـW نائـبي مدير

بوزارة الثقافة.بوزارة الثقافة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعــبــان عـام
1431 اHـوافق أوّل غـشـت سـنة 2010 يـعـيّن الـسّـيدان اآلتي

اسماهما نائبي مدير بوزارة الثقافة :
- رشـيـد فـركـوسs نــائب مـديـر لــدعم اإلبـداع الـفـني

sWووضـع الفنان
- مــــراد شــــويــــحيs نــــائـب مــــديــــر لــــتــــوزيع اإلنــــتــــاج

الثقافي.
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20  شـعـبـان عـام  شـعـبـان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
أوأّول  غـشت سـنة  غـشت سـنة s2010 يتـضـمs يتـضـمّن تـعيـW نـائب مـديرن تـعيـW نـائب مـدير

بوزارة السبوزارة السّـكن والعمران.ـكن والعمران.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعــبــان عـام
Wـوافق أوّل غــشت سـنـة 2010 يـعـيّـن الـسّـيــد يـاسـH1431 ا

لــكــحـلs نــائب مـــديــر Hــراقـــبــة نــوعـــيــة اإلجنــازات بــوزارة
السّـكن والعمران.

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20  شـعـبـان عـام  شـعـبـان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل  غــــشت ســــنــــة  غــــشت ســــنــــة s2010 يـــتـــضــــمs يـــتـــضــــمّن تــــعـــيـــW مــــكـــلن تــــعـــيـــW مــــكـــلّف

بالتفتيش في اHفتشية العامبالتفتيش في اHفتشية العامّـة للجمارك.ـة للجمارك.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعــبــان عـام
1431 اHـوافق أوّل غــشت سـنـة 2010 يــعـيّـن الـسّــيـد أحــمـــد

بن يــوسـف الــطــيـبs مــكــلّـــفــا بـــالــتــفـــتــيش فـي اHــفــتـــشــيــة
العامّـة للجمـارك.

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20  شـعـبـان عـام  شـعـبـان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل  غــــشت ســــنــــة  غــــشت ســــنــــة s2010 يــــتـــضــــمs يــــتـــضــــمّن تــــعــــيـــW اHــــديـــرن تــــعــــيـــW اHــــديـــر

اجلهوي للجمارك بتامنغست.اجلهوي للجمارك بتامنغست.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعــبــان عـام
1431 اHــــوافــق أوّل غــــشـت ســــنــــة 2010 يــــعــــيّــن الــــسّــــــيـــد

عـــــبــــــــد الـــــكــــر£ الـــــعـــــايبs مـــــديــــرا جـــــهــــويـــــا لـــــلــــجـــــمــــارك
بتامنغست.

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20  شـعـبـان عـام  شـعـبـان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل  غـشت سنة  غـشت سنة s2010 يـتضـمs يـتضـمّن تعـيW مـدير أمالكن تعـيW مـدير أمالك

الدولة في والية تيسمسيلت.الدولة في والية تيسمسيلت.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعــبــان عـام
1431 اHـوافق أوّل غـشـت سـنة 2010 يـعيّـن السّـيـد الـعربي

بن تركيةs مديرا ألمالك الدولة في والية تيسمسيلت.
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـومـان رئــاسـيمــرسـومـان رئــاسـيّــان مـؤرــان مـؤرّخـان في خـان في 20  شـعــبـان عـام   شـعــبـان عـام 1431
Wــنــان تــعــيــWيــتــضــمّــنــان تــعــيــ sيــتــضــم s2010 ــوافق أوّل غـــشت ســنــة ل غـــشت ســنــةHــوافق أواHا

مديرين للحفظ العقاري في الواليات.مديرين للحفظ العقاري في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعــبــان عـام
1431 اHـوافق أوّل غــشت ســنـة 2010 يـعــيّن الــسّـادة اآلتــيـة

أسماؤهم مديرين للحفظ العقاري في الواليات اآلتية :
sفي والية الوادي sسليمان درعيوي -

sالدفلى Wفي والية ع sسليمان قيدوم -
- خلضر جعالبs في والية غيليزان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعــبــان عـام
1431 اHــوافق أوّل غــشـت ســنـة 2010 يــعــيّن الــسّــيــد رفـيق

معافةs مديرا للحفظ العقاري في والية خنشلة.



قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
1 - ¦ - ¦ــــثــــــلــــــو اHو اHــــؤسؤســــــســــــات والات والــــهــــــيــــــئــــات اخملات اخملــــــتــــــارة حارة حــــسبسب

ميدان اختصاصهاs السيميدان اختصاصهاs السيّدة والسادة :دة والسادة :
- حميـد عزوزs الـرئيس اHـدير الـعام Hـركز اHـراقبة

sالتقنية للبناء - الشلف
- بــومـــدين أوقــاسـيs الــرئــيـس اHــديـــر الــعـــام Hــركــز

sراقبة التقنية للبناء للوسطHا
- عـبد احلـفيظ أ�ـورs اHديـر العـام للـمخـبر الـوطني

sللسّكن والبناء
- مـلــيـكــة مـســعـود نــاصـرs الــرئـيــسـة اHــديـرة الــعـامـة

sللمركز الوطني لهندسة البناء
- مـحـمــد بـلـعــزوقيs مـديــر اHـركـز الــوطـني لــلـبـحث

sطبق في هندسة مقاومة الزالزلHا
- حــمــيــد عـــفــرةs مــديــر اHــركــز الــوطــني لــلــدراســات

sتكاملة للبناءHواألبحاث ا
- الـطـاهـر بـوشـقورs اHـديـر الـعـام Hـكـتـب الـدراسات

والبحث والهندسة العامة.

2 - ش - شــــــخــــصــــــيــــــات مات مــــخــــــتــــــارة من الارة من الــــوزيوزيــــــر عر عــــــلى أسلى أســــاساس
كفاءتها العلميـةs السيكفاءتها العلميـةs السيّدان :دان :

- جـــــياللـي بن نــــــوارs أســـــتـــــاذ بــــــجـــــامـــــعــــــة الـــــعـــــلـــــوم
sاجلزائر sوالتكنولوجيا هواري بومدين

- مــحـــمـــد الــطـــاهــــر عــبـــادلــيـــةs أســـتــــاذ بــجـــامــعـــــة
بومـرداس.

تلغى أحكام القرار اHؤرّخ في 7 ذي احلجة عام 1425
اHوافق 18 ينـاير سـنة 2005 الـذي يحـدّد القائـمة االسـمية
ألعــضـــاء الــلــجـــنــة الـــقــطــاعـــيــة الـــدائــمـــة لــلــبـــحث الــعـــلــمي

والتطوير التكنولوجي في وزارة السّكن والعمران.

وزارة السوزارة السّـكن والعمرانـكن والعمران
قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 15 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1431 اHــــوافق  اHــــوافق 31
مارس سنة مارس سنة s2010 يحدs يحدّد القـائمــة االسمـية ألعضــاءد القـائمــة االسمـية ألعضــاء
الـــلـــجـــنــــة الـــقـــطـــاعـــيــــة الـــدائـــمــــة لـــلـــبـــحث الـــعـــلـــميالـــلـــجـــنــــة الـــقـــطـــاعـــيــــة الـــدائـــمــــة لـــلـــبـــحث الـــعـــلـــمي
والــــتــــطـــــويــــر الــــتـــــكــــنــــولــــــوجي في وزارة الـــــسوالــــتــــطـــــويــــر الــــتـــــكــــنــــولــــــوجي في وزارة الـــــسّــــــكنــــــكن

والعمـران.والعمـران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 15 ربـيع الــثــاني عـام 1431
اHــوافق 31 مـــارس ســـنــة 2010 حتـــدّد الـــقـــائـــمـــة االســـمـــيــة
ألعــضـــاء الــلّــجـــنــة الـــقــطــاعـــيــة الـــدائــمـــة لــلــبـــحث الــعـــلــمي
sوالــتــطــويـر الــتــكــنـولــوجي فـي وزارة الـسّــكن والــعــمـران
تـطـبـيــقـــا ألحـكـــام اHـادّة 4 من اHــرســــوم الـتّـنـفـيـذيّ رقــم
99 -243 اHــــــــــــــؤرّخ فـي 21 رجــب عـــــــــــــام 1420 اHــــــــــــــوافـق 31

أكتــوبـر سـنة 1999 الذي يـحدّد تـنظيـم اللـجان الـقطـاعية
الـــدائـــمـــة لـــلـــبـــحث الـــعـــلـــمـي والـــتـــطـــويـــر الـــتـــكـــنـــولـــوجي

وسيرهـاs كما يأتي :

أ) أ) بــــــــــــعــــــــــنــــــــــوان اإلدارة اHوان اإلدارة اHــــــــــركركــــــــــــزيزيــــــــــة في وزارة الة في وزارة الــــــــــــسّــــــــــكنكن
والعمرانs السيوالعمرانs السيّدة والسيدة والسيّدان :دان :

sمــديـــرة الـــبــحـث والــبـــنــاء sصـــلــحـــيــة بـــلـــوشــرانـي -
sرئيسة

sنائب مدير ألدوات التعمير sصديق حماش -

- كمـال نـاصـريs نـائب مـديـر لـلبـحث وتـكـنـولـوجـية
البنـاء.

ب) بعنوان اHؤسسات والهيئات التابعة للقطاع :ب) بعنوان اHؤسسات والهيئات التابعة للقطاع :

اSطبعة الرسمياSطبعة الرسميّة8  ة8  حي البسات8O بئر مراد رايس8 ص.ب حي البسات8O بئر مراد رايس8 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة
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