
العدد العدد 44
السالسّنة الثامنة واألربعوننة الثامنة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اJغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اJغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 10  رمضان عام  رمضان عام 1432 هـهـ
اJوافق اJوافق 10  غشت سنة   غشت سنة 2011 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اJطبعة الراJطبعة الرّسميسمّية

حي البساتtX بئر مراد رايسt ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس
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صــفــر عــام 1386 اJـوافــق  8 يونـيو سـنـة 1966 واJتضمن قانـون العقوبـات......................................................

قـانون رقم 11 - 15 مؤرخ في 2 رمضـان عام 1432 اJــوافق 2 غشـت سنة t2011 يـعدل ويـتمـم القـانون رقم 06-01 اJؤرخ في
21 محرم عام 1427 اJوافق 20 فبراير سنة 2006 واJتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.......................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
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مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 11 - 271 مـــؤرخ في 7 رمــضــان عــام 1432 اJـــوافق 7 غــشـت ســنـة t2011 يــتــضــمـن تــوزيع االعــتــمــادات
اخملــصـصــة لــوزيـر الـتـضـامن الـوطـني واألســرة مـن مـيــزانـيــة الـتســيــيـر �ـوجـب  قانــون اJـالــية الـتـكـميـلي لــسـنـة
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فهرسفهرس (تابع)(تابع)
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 اJوافق 10  يوليو سنـة t2011 يتضمّـن تعـيX مدير الطاقة واJناجم في والية
عX الدفلى...............................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعـبان عام 1432 اJوافق 10  يـولـيو سـنـة t2011 يـتضـمّـن تعـيX اJـدير الـعامّ لـلوكـالة الـوطنـية
لتسيير القرض اJصغّـر.............................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 8 شـعـبـان عام 1432 اJوافق 10  يـولـيو سـنـة t2011 يـتضـمّـن تـعيـX مديـر اJدرسـة الـعلـيا ألسـاتذة
التعليم التكنولوجي بسكيكدة.....................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 اJوافق 10  يوليو سنـة t2011 يتضمّـن تعيX مدير اJعهد الوطني اJتخصص
في التكوين اJهني �غنية في والية تلمسان.................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 8 شــعــبــان عـام 1432 اJـوافق 10  يــولــيــو ســنــة t2011 يــتــضــمّـن تــعــيـX مــديــر الــعالقــات اJــهــنــيـة
ومراقبـة ظـروف العمــل باJفتشية العامّـة للعمـل..........................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 8 شـعـبـان عام 1432 اJـوافق 10  يـولـيـو سـنـة t2011 يتـضـمّـن تـعـيـX مـفتـش في اJـفتـشـيـة الـعـامّة
بوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال.............................................................................................

قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراء

وزارة الثوزارة الثّقافةقافة

قـرار مؤرّخ في 17 جـمـادى األولـى عام 1432 اJـوافق 21 أبـريـل سـنة t2011 يـتـضمن تـعـيX أعـضـاء اجملـلس التـوجـيـهي للـمـركز
الوطني للمخطوطات................................................................................................................................

وزارة الشوزارة الشّباب والرياضةباب والرياضة

قــرار مــؤرّخ في 28 ربــيع األول عــام 1432  اJـــوافق 3 مــارس ســـنــة t2011 يـــتـــضـــمـن تــــفـــويض اإلمــــضــاء إلى اJــــديـــر الـــعــام
للرياضة.....................................................................................................................................................
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قــــــانـــــــون رقم قــــــانـــــــون رقم 11 -  - 14 مــــــؤرخ في  مــــــؤرخ في 2 رمــــــضـــــــان عــــــام  رمــــــضـــــــان عــــــام 1432
اJــــــوافق اJــــــوافق 2 غـــشت ســـنـــة  غـــشت ســـنـــة t t2011 يــــعــــدل األمــــــر رقـميــــعــــدل األمــــــر رقـم
66-156 اJــؤرخ فـي  اJــؤرخ فـي 18 صــــفـــر عـــام  صــــفـــر عـــام 1386 اJــوافــق اJــوافــق

8 يونـيو سـنـة  يونـيو سـنـة 1966 واJتضمن قانـون العقوبـات واJتضمن قانـون العقوبـات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

t إنّ رئيس اجلمهورية
-  بــنــاء عــلى الــدّســتــورt ال ســيّــمــا  اJـواد 119 و 120

tو122 و 126 منه
-  و�قـتـضى األمر رقم 66-156 اJؤرخ في 18 صـفر
عـام 1386 اJـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واJـتـضــمن قـانـون

tتممJعدل واJا tالعقوبات
tوبعد رأي مجلس الدولة -
tانJوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

اJـاداJـادّة األولى : ة األولى : يـعدل هـذا الـقانـون األمر رقم 156-66
اJؤرخ في 18 صـفر عام 1386 اJوافق 8 يونـيو سـنة 1966

واJتضمن قانون العقوباتt اJعدل واJتمم.

اJاداJادّة ة 2  :   :  تعدل اJواد 119 مكرر و 144 مكرر و 146
مـن األمـــــــر رقم 66-156 اJــــــؤرخ في 18 صــــــفـــــــر عــــــام 1386
اJـــوافـق 8 يـــونــــيـــو ســـنـــة 1966 واJــذكــور أعالهt وحتــرر

كما يأتي :

"اJــادّة 119 مـــكــرر :  يــعـــاقب بـــاحلـــبس من ســـتــة (6)
أشــهـــر إلى ثالث (3) ســنـــوات وبـــغــرامــــة مــن 50.000  دج
إلــى 200.000 دجt كل مـوظف عــمـومي في مـفـهـوم اJـادة 2
من القانون رقم  06-01 اJؤرخ في 20 فبـراير سنة 2006
واJتعلق بالوقـاية من الفساد ومكافـحتهt تسبب بإهماله
الـــواضح في ســرقــة أو اخــتـالس أو تــلف أو ضــيــاع أمــوال
عـمــومــيـة أو خــاصـة أو أشــيـاء تــقــوم مـقــامـهــا أو وثـائق أو
ســـنـــدات أو عـــقـــود أو أمـــوال مـــنـــقـــولـــة وضـــعت حتـت يــده

سواء بحكم وظيفته أو بسببها".

"اJـادّة 144 مـكرر :  يـعـاقب بـغـرامة من  100.000 دج
إلى 500.000 دجt كل مـن أســــاء إلى رئـــــيس اجلــــمـــــهــــوريــــة
بـعبـارات تتـضـمن إهانـة أو سبـا أو قـذفا ســواء كـان ذلك
عن طريــق الكتـابة أو الرســم أو التصــريح أو بأيـة آلية
لبــث الـصــوت أو الصـورة أو بـأية وسـيـلة إلـكـترونـية أو

معلوماتية أو إعالمية أخرى. 

قوان%قوان%
تـبـاشـر النـيـابـة الـعـامـة إجـراءات اJـتـابـعـة اجلـزائـية

تلقائيا.
وفي حالة العودt تضاعف الغرامة".

"اJـــــادّة 146 :  تـــــطــــــبق  عــــــلى اإلهــــــانـــــة أو الــــــسب أو
الـقـذف اJـوجه بـواسـطـة الـوسـائل الـتي حـددتـهـا اJادة 144
مـــكـــرر ضـــد الــبـــرJـــان أو إحـــدى غــرفـــتـــيه أو ضـــد اجلـــهــات
الـقـضـائـيـة أو ضـد اجلـيش الـوطـني الـشـعـبي أو أيـة هـيـئة
نـظـامـيـة أو عـمـومـيـة أخـرىt الـعـقـوبـات اJـنـصـوص عـلـيـها

tذكورة أعالهJادة اJفي ا

وفي حالة العودt تضاعف الغرامة".

اJــــاداJــــادّة ة 3  :   : تــــلــــغى اJـــادة 144 مـــكـــرر 1 مـن األمـــر رقم
66-156 اJــؤرخ في 18 صــفــر عــام 1386 اJــوافق 8 يــونــيــو

سنة 1966 واJتضمن قانون العقوبات.

اJاداJادّة ة 4  :   :  ينشر هذا القانون في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 2 رمــضــان عــام 1432 اJـــوافق 2
غشت سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــانـــــــون رقم قــــــانـــــــون رقم 11 -  - 15 مــــــؤرخ في  مــــــؤرخ في 2 رمــــــضـــــــان عــــــام  رمــــــضـــــــان عــــــام 1432
اJـــوافق اJـــوافق 2 غـشت سـنة  غـشت سـنة t t2011 يـعدل ويـتـمـم الـقـانونيـعدل ويـتـمـم الـقـانون
رقم رقم 06-01  اJــؤرخ في اJــؤرخ في 21 مــحــرم عــام  مــحــرم عــام 1427 اJــوافق اJــوافق
20 فبـراير سنة  فبـراير سنة 2006 واJتعـلق بالوقايـة من الفساد واJتعـلق بالوقايـة من الفساد

ومكافحتهومكافحته.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

t إنّ رئيس اجلمهورية
-  بــنــاء عــلى الــدّســتــورt ال ســيّــمــا  اJـواد 119 و 120

tو122 و 126 منه
-  و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 06-01 اJــــؤرخ في 21
مــحـرم عـام 1427 اJـوافق 20 فـبـرايـر سـنـة 2006 واJــتـعـلق

tتممJا tبالوقاية من الفساد ومكافحته
tوبعد رأي مجلس الدولة  -

tانJوبعد مصادقة البر -
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يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

اJـاداJـادّة األولى : ة األولى : يــعــدل هـذا الــقــانــون ويـتــمم الــقــانـون
رقم 06-01 اJـــــؤرخ في 21 مـــــحـــــرم عـــــام 1427 اJـــــوافق 20
فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2006 واJــــتـــعــــلق بــــالـــوقــــايـــة مـن الـــفــــســـاد

ومكافحتهt اJتمم.

اJــــــاداJــــــادّة ة 2  :   :  تـــــــعـــــــدل وتـــــــتــــــمـم اJــــــادتــــــان 26 و 29 من
الــــــقــــــانــــــون رقم 06-01 اJـــــؤرخ في 21 مـــــحــــــرم عـــــام 1427
اJـوافق 20 فـبـرايــر سـنـة 2006 واJــذكـور أعالهt وحتـرران

كما يأتي :

"اJــــادّة 26 :  يــــعـــاقـب بـــاحلــــبس من ســــنـــتـــX (2) إلى
عــــــــشـــــــر (10) ســــــــنــــــــوات وبـــــــغــــــــرامــــــــة من 200.000 دج إلـى

1.000.000 دج :

1 - كل مـوظف عـمومي �ـنحt عـمداt لـلغـيـر امتـيازا
غــيــر مــبــرر عـنــد إبــرام أو تــأشــيـــر عـقــــد أو اتــفــاقــيـــة أو

صــــفــــقــــــة أو مــــلــــحقt مـــــخــــالــــفــــة لألحــــكــــام الــــتــــشــــريــــعــــيــــة
Xـســاواة بـJـتــعــلـقــة بــحـريــة الــتـرشـح واJوالــتـنــظــيـمــيــة ا

اJترشحX وشفافية اإلجراءات.
( ... الباقي بدون تغيير ...)".

"اJــــادّة 29 :  يــــعـــاقـب بـــاحلــــبس من ســــنـــتـــX (2) إلى
عــــــــشـــــــر (10) ســــــــنــــــــوات وبـــــــغــــــــرامــــــــة من 200.000 دج إلـى
1.000.000 دج t كل مـوظف عمـومي يبدد عـمدا أو يـختلس

أو يــتـــلف أو يــحـــتــجـــز بــدون وجـه حق أو يــســـتــعـــمل عــلى
نـحـــو غــيــر شــرعـي لــصــاحلــه أو لـصــالح شــخص أو كــيـان
آخـرt أي �ــتـلـكـات أو أمـوال أو أوراق مـالــيـة عـمـومـيـة أو
خاصـة أو أي أشـيـاء أخـرى ذات قـيـمـة عـهـد بـهـا إليـه بحـكم

وظيفته أو بسببها".

اJاداJادّة ة 3  :  :  ينشر هـذا القانون في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 2 رمــضــان عــام 1432 اJـــوافق 2
غشت سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مــرسـوم رئــاسي رقم مــرسـوم رئــاسي رقم 11 -  - 265 مـؤرخ في  مـؤرخ في 2 رمــضــان عـام رمــضــان عـام
1432 اJـوافق  اJـوافق 2 غــشت سـنـة  غــشت سـنـة t2011 يــتـضــمن األحــكـامt يــتـضــمن األحــكـام

اخلـــاصـــة اJـــطـــبـــقـــة عـــلى مـــســـتـــخـــدمي ســـلـك احلــرساخلـــاصـــة اJـــطـــبـــقـــة عـــلى مـــســـتـــخـــدمي ســـلـك احلــرس
الــــبـــلــــدي اJــــوضـــوعــــX حتت وصــــايـــة وزارة الــــدفـــاعالــــبـــلــــدي اJــــوضـــوعــــX حتت وصــــايـــة وزارة الــــدفـــاع

الوطني.الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإن رئيس اجلمهورية
tبناء على تقرير وزير الدفاع الوطني -

- وبـنـاء على الـدسـتـورt ال سـيـمـا اJـادتان  77 (1  و2
tو8 ) و125 (الفقرة األولى)  منه

- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانــون رقم 83 - 11 اJــؤرّخ في 21 
رمــضـان عـام 1403 اJـوافق 2 يــولـيــو ســنـة 1983 واJــتــعـلق

tتممJعدل واJا tبالتأمينات االجتماعية
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانــون رقم 83 - 12 اJــؤرّخ في 21 
رمــضـان عـام 1403 اJـوافق 2 يــولـيــو ســنـة 1983 واJــتــعـلق

tتممJعدل واJا tبالتقاعد
- و�ــــــــقــــــــتــــــــضـى األمــــــــر رقم 06 - 03 اJــــــــؤرّخ في19
جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1427 اJـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006 

tتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةJوا

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 11 - 89 اJـؤرّخ
في 19 ربــــيـع األول عـــام 1432 اJــــوافق 22 فــــبــــرايــــر ســــنـــة
 2011 واJتضمن حتويل سلطة الوصاية على سلك احلرس

tالبلدي إلى وزارة الدفاع الوطني

- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 96 - 265
اJــــــؤرّخ في 18 ربــــــيـع األول عــــــام 1417 اJــــــوافق 3 غــــــشت
سـنة 1996 واJـتضـمن إنـشـاء سـلك احلـرس البـلـدي ويـحدّد

tمهامه وتنظيمه

- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 96 - 266
اJــــــؤرّخ في 18 ربــــــيـع األول عــــــام 1417 اJــــــوافق 3 غــــــشت
سـنـة 1996 واJـتـضــمن الـقـانـون األســاسي Jـوظـفي احلـرس

tتممJعدل واJا tالبلدي

- و�ـــــقـــــتــــضى اJــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 99 - 47
اJـــــؤرّخ في 27 شـــــوال عــــام 1419 اJـــــوافـق 13 فـــــبـــــرايـــــر
ســنـة  1999 واJـتـعـلق �ـنح تـعــويـضـات لـصـالح األشـخـاص
الــطـــبـــيـــعــــيـــيــن ضـــحـــايــا األضـــرار اجلــســديــة أو اJــاديـة
الـتـي حلـقت بــهم نــتـــيــجـــة أعــمـــال إرهــابـــيــة أو حــوادث
وقـــعــت فـي إطــار مــكـافــحـة اإلرهــابt و كـذا لــصـالح ذوي

حقوقهم.
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اJــــادة اJــــادة 10 :  : يــــســـتــــفــــيـــد مــــســــتـــخــــدمــــو احلـــرس و ذوو
حــقـــوقـــهم من الـــعــنـــايــة الـــصــحـــيـــة عــلى مـــســـتــوى هـــيــاكل
الـــصـــحــة الـــعـــســـكـــريــة �ـــوجب اتـــفـــاقـــيــة بـــX الـــصـــنــدوق
اJـــنــخـــرطــX فـــيه واJــديـــريــة اJـــركــزيـــة Jــصـــالح الـــصــحــة

العسكرية بوزارة الدفاع الوطني.

القسم  الثانيالقسم  الثاني
الراتبالراتب

اJــادة اJــادة 11 : : يـــســـتــفـــيـــد مــســـتـــخــدمـــو احلـــرس من أجــر
قاعدي وتعويضات حتدد عن طريق التنظيم.

القسم الثالثالقسم الثالث
احلماية القانونيةاحلماية القانونية

12 :  : حتـــمـي الـــدولـــة مـــســـتـــخـــدمي احلـــرس من اJــادة اJــادة 
الـــــــتــــــهــــــديـــــــدات أو اإلهــــــانـــــــات أو الــــــشـــــــتـم أو الــــــقــــــذف أو
االعــتـــداءات  ضــد شــخــصــهم  أثــنــاء أداء اخلــدمــة أو بــحــكم
قـانـونـهم األساسي. وتـعـوض الـدولة  الـضـحـايا وتـتـصرف

وفقا للحلول في الدعوى ضد مرتكبي هذه األفعال.

اJادة اJادة 13 :  : عـندمـا يـكون مـسـتخـدمـو احلرس مـوضوع
دعـوى مــبـاشــرة من الــغــيـر بــسـبـب أفـعــال مـرتــكــبـة أثــنـاء
اخلــدمـــة وال تــكــتــسي طــابـع خــطــأ مــهــنيt فـــإنه يــجب عــلى
الـدولة مـد يـد اJسـاعدة لـهم وتغـطـية الـتعـويضـات اJدنـية

اJنطوق بها ضدهم.

اJــــــــادة اJــــــــادة 14 :  : �ـــــــــكـن مــــــــنـح  تــــــــعـــــــــويـض عـن الــــــــضــــــــرر
Jــســتــخــدمي احلــرس الــذين تــكـــبــدوا خــســائــر في أمالكــهم
عـندمـا تـثـبت الـعالقـة الـسـبـبيـة لـفـعل الـضـرر مع صـفـتهم

القانونية أو مع اخلدمة. 
حتدد كيفيات التعويض عن طريق التنظيم.

اJادة اJادة 15 :  : ال يعتبر الـرؤساء السلّميون  Jستخدمي
Xشـــخــصـــيـــا عن مـــخـــالـــفـــات الـــقـــوانــ Xاحلـــرس مـــســـؤولـــ
والتـنظيـمات  اJرتـكبة من مـرؤوسيهمt إال إذا كـان يوجد
كـــتـــمــان  من طـــرفــهـم ألفــعـــال أو حــاالت تـــقــصـــيـــر تــتـــعــلق

باتخاذ إجراءات ضد مخالفاتها أو متابعة مرتكبيها.

القسم القسم الرابعالرابع
�ارسة احلقوق و احلريات�ارسة احلقوق و احلريات

اJـادة اJـادة 16 :  : �ــكن مـســتـخــدمي احلـرسt بــعـد تــرخـيص
من وزير الدفاع الوطنيt نشر أعمال أدبية أو فنية.

اJـادة اJـادة 17 :  : ال يـنـبــغي بـأي حــال من األحـوال أن تـمس
حــريــة تــنـــقل مــســتــخــدمي احلــرس خالل أداء اخلــدمــة عــلى
مـســتـوى الــتــراب الـوطــني �ـمــارسـة وظــائــفـهم. ويــخـضع
الـتـنـقل إلى خارج الـتـراب الـوطني  لـرخـصـة مسـبـقة من

السلطة السلّمية  طبقا للتنظيم اJعمول به.

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اJـــــادة األولى : اJـــــادة األولى : يـــــهـــــدف هــــــذا اJـــــرســـــوم إلـى حتـــــديـــــد
األحــكــام اخلـاصــة اJــطـبــقــة عـلى مــســتـخــدمي ســلك احلـرس
tحتـت وصـايـة وزارة الـدفـاع الـوطـني XـوضـوعـJالـبـلـدي ا

الذين يُدعون في صلب النص "مستخدمي احلرس".
اJادة اJادة 2 :  : يخـضع مستـخدمـو احلرس لنـظام التـعاقد.
وبــهــذه الــصــفــةt فــإنــهم يــكــتــتــبــون عــقــداً طــبــقــا لــلــشـروط

احملددة �وجب قرار من وزير الدفاع الوطني.   
اJـــــادة اJـــــادة 3 :  : رتب مــــــســـــتــــــخـــــدمـي احلـــــرس هـي الـــــرتب
احملـدّدة في اJـادة 4 مـن اJـرســوم الـتــنـفــيـذي رقم 96 - 266
اJـؤرّخ في 3 غــشت سـنـة t1996 اJـعـدّل واJـتـمّمt واJـذكـور

أعاله.
اJادة اJادة 4 :  : ال تتم التسـمية في رتبة رئيس مفرزة أو
نائب رئـيس مفـرزة أو رئـيس مجـمـوعة أو رئـيس زمرة
tــنــاصبJإال في إطــار االســتــخالف فــقط وتــبــعــا لــشــغـور ا
بــنـاء عــلى اقـتـراح الــسـلــطـة الـســلـمـيــة اJـبــاشـرة و�ـوجب

مقرر قائد الناحية العسكرية.
5 :  : يـــحــــدد الـــزّي وشـــارات الــــســـلك والــــقـــبـــعـــة اJــادة اJــادة 
والـرتــبــة وكــذا شــروط إعــداد الــبـطــاقــة اJــهــنــيــة وشـروط
التزود بـالوسائل والـتجهـيزات الفـردية واجلمـاعية طـبقا

للتنظيم اJعمول به.
الفصل الثانيالفصل الثاني

احلقـوقاحلقـوق
القسم األولالقسم األول

احلماية االجتماعيةاحلماية االجتماعية

6 : : يـــخـــضـع مـــســــتـــخـــدمــــو احلـــرس إلـى نـــظـــام اJــادة اJــادة 
الـــعـــمــــال األجـــراء فـــيـــمــــا يـــتـــعــــلق بـــالــــتـــقـــاعــــد والـــضـــمـــان
Xفي الـصنـاديق الـتابـع Xاالجـتـماعي. ويـبـقون مـنـخرطـ

لها.

اJــادة اJــادة 7 :  : يــرقّى مـــســتــخـــدمــو احلــرس اJـــتــوفــون في
tإطـار مــكـافــحـة اإلرهــاب والــتـخــريب إلى الــرتـبــة األعـلى

بعد الوفاة.

اJـادة اJـادة 8 :  : يـســتــفــيـد ذوو حــقــوق مـســتــخــدمي احلـرس
اJــــتـــوفــــX أثــــنـــاء  اخلــــدمـــة  مـن رأســـمــــال الـــوفــــاة طـــبــــقـــا

للتشريع والتنظيم اJعمول بهما.

اJادة اJادة 9 : : يستفيـد مستخدمو احلرس اJعطوبون في
إطــار مــكـافــحــة اإلرهـاب والــتــخـريـب من أحـكــام اJــرسـوم
الـتـنـفـيذي رقم 99 - 47 اJـؤرخ في 13 فـبـرايـر سـنة 1999

واJذكور أعاله.
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الفرع األولالفرع األول
اللجنة اجلهوية للتأديباللجنة اجلهوية للتأديب

اJـادة اJـادة 24 :  : حتـدث عــلى مـسـتــوى كل نـاحـيـة عــسـكـريـة
جلــنـة تـأديـبـيـة حتـدد تــشـكـيـلـتـهـا و صالحــيـاتـهـا و كـيـفـيـات

تسييرها بقرار من  وزير الدفاع الوطني.

الفرع الثانيالفرع الثاني
الطـعــنالطـعــن

اJــادة اJــادة 25 :  : �ــكـن مــســـتــخـــدمي احلـــرس الــذين كـــانــوا
مـوضـوع عــقـوبـة تـأديـبــيـة تـقـد¤ طــعن لـدى قـائــد الـنـاحـيـة
العـسكـريةt في األيـام اخلمـسة عـشر (15) الـتي تلي تاريخ
الـتــبـلـيغ بـالــعـقـوبــة. وفي حـالـة جتـاوز هــذا األجل ال يـقـبل

الطعن.
قرارات قائد الناحية العسكرية غير قابلة للطعن.

القـسـم الرابعالقـسـم الرابع
العقوباتالعقوبات

اJادة اJادة 26 :  : تُصنف العـقوبات حسب خطورة األخطاء
اJرتكبةt في أربع (4) درجات :

- الدرجة األولى :- الدرجة األولى :
tالتنبيـه -

tاإلنذار الكتابي -
tالتوبيخ -

- اخلـصم  من الراتـب من ثالثة (3) إلى ثمـانـية ((8)
أيام.

- الدرجة الثانية :- الدرجة الثانية :
- اخلصم من الراتب Jدة عشرة (10) أيام.

- الدرجة الثالثة :- الدرجة الثالثة :
tدة خمسة عشر (15) يوماJ اخلصم من الراتب -

- التنزيل في الرتبة مع أو بدون نقل.
- الدرجة الرابعة :- الدرجة الرابعة :

tالتسريح -
- الطـرد. 

اJـادة اJـادة 27 :  : �ــكن مــبـاشــرة اإليــقـاف من اخلــدمــةt عـلى
سبيل اإلجراء التحفظيt ألي مستخدم حرس :

- يـكون مـتسـببـا في خـطأ تـأديبي  جـسيم أو إهـمال
tلواجبات القانون األساسي

- يــكـون مـتـابــعـا من سـلــطـة قـضـائــيـةt ويـوضع حتت
رهـن احلـبس االحــتـيــاطي أو يـفــرج عـنه مــؤقـتــا أو يـصـدر
في حــقه حــكم ابـتــدائي يــقـدم بــشــأنه اسـتــئـنــافــا أو طـعــنـا

بالنقض.

اJادة اJادة 18 :  : زيادة عـلى العـطل القـانونـيةJ tـستـخدمي
احلرس خالل أداء اخلـدمةt احلق في االستـفادة من إجازات
مدفوعـة الراتب ضـمن الشروط وطـبقـا للكـيفـيات احملددة
عن طـريق الـتـنـظــيم. و�ـكن الـسـلـطـة الــسـلّـمـيـة  مـبـاشـرة

استدعائهم فوراt إن اقتضت الظروف ذلك. 

الفصل الثالثالفصل الثالث
الواجبات واالنضباطالواجبات واالنضباط

القسـم األولالقسـم األول
الواجـبـاتالواجـبـات

اJـادة اJـادة 19 : : يــبــقى مـســتــخـدمــو احلـرس خــاضــعـX إلى
الـواجــبـات اJــنـصــوص عـلــيـهــا في اJـواد  8 و9  و11 إلى14
من اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 96 - 266 اJـؤرخ في 3 غـشت

سنة t1996 اJعدل واJتممt واJذكور أعاله.

اJــادة اJــادة 20 :  : يـــلــزم مــســـتــخـــدمــو احلـــرس خالل كل مــدة
نشاطهم بواجب التحفظt وبهذه الصفة :

- ال يـحق لـهم نـشـر أو الـعـمل عـلى مـعـرفـة واقـعـة أو
tمكتوب أو معلومة ذات عالقة �مارسة مهامهم

- تـمــنع اإلضــرابــات والـتــجــمــعـات غــيــر الــقـانــونــيـة
وكـذا االنـخـراط في اجلـمـعـيـات ذات الـطـابع الـسـيـاسي أو

النقابي أو اJهني.

اJــادة اJــادة 21 :  : يـــتـم اســـتـــخـــدام الـــعـــتـــاد و الـــتـــجـــهـــيــزات
اJــوضــوعــة حتـت تــصــرف مــســتــخــدمي احلــرس خــصــيــصــا
لـغايـات عملـياتـية تأمـر بهـا السـلطة الـسلّـمية  الـعسـكرية

أو للدفاع عن النفس ضد عمل إرهابي.

القـسـم الثانيالقـسـم الثاني
اJسؤولية  اJاليةاJسؤولية  اJالية

اJادة اJادة 22 : : طبـقا لـلتـنظـيم اJعـمول بهt ودون اإلخالل
بـالــعـقـوبـات الــتـأديـبـيــة أو اجلـزائـيـةt  يــلـتـزم مـســتـخـدمـو
احلـرس بـاJـسؤولـيـة اJـالـيـة عـنـد ارتـكـابـهم أخـطـاء ترتـبط
بـتـسـيـيـر أو بـاسـتـعمـال وسـائـل موضـوعـة حتـت تصـرفـهم
واJــتـكــفل بــهـا وعــنــدمـا يــتـســبــبـون في هــدمــهـا أو إتالفــهـا

اجلزئي أو الكلي أو ضياعهاt  خارج تنفيذ اخلدمة. 

القـسـم الثالثالقـسـم الثالث
النظام التأديبيالنظام التأديبي

23 :  : دون اإلخـالل بـــاJـــتـــابـــعـــات اجلـــزائـــيـــةt كلّ اJــادة اJــادة 
تـــقــصــيــر فـي الــواجــبــات اJــهـــنــيــة و كل مـــســاس له عالقــة
بــاالنــضـبــاط و كل خــطـأ يــرتــكب أثــنـاء �ــارسـة وظــائــفـهم
يـعــرض مـســتـخــدمي احلـرس لــعـقــوبـة تــأديـبــيـة مــنـصـوص

عليها في اJادة 26 أدناه.
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مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 11 -  - 270 مـؤرخ في  مـؤرخ في 7 رمـضـان عام رمـضـان عام
1432 اJـوافق  اJـوافق 7 غــشت سـنـة  غــشت سـنـة t t2011 يـتـــضــمن تـوزيعيـتـــضــمن تـوزيع

االعـتـمــادات اخملصــصــة لــوزيـر الفالحـة  والتـنمـيةاالعـتـمــادات اخملصــصــة لــوزيـر الفالحـة  والتـنمـية
الــريـفـيــة مــن مـيــزانـيـة الــتـسـيــيـر  �ــوجب  قـانـونالــريـفـيــة مــن مـيــزانـيـة الــتـسـيــيـر  �ــوجب  قـانـون

اJالية التكميلي لسنة اJالية التكميلي لسنة 2011.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإن الوزير األول

tاليةJبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورt ال سيمـا اJادتان 85-3 و125
t(الفقرة 2) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اJؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـJـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واJعـام 1404 ا

tتممJعدل واJا tاليةJا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 10 - 13 اJــؤرّخ في 23
مــــــحــــــرّم عــــــام 1432 اJــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010

t2011 الية لسنةJتضمن قانون اJوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اJــــؤرخ في 16
شعـبان عام 1432 اJوافق 18 يولـيو سـنة 2011 واJـتضمن

t2011 الية التكميلي لسنةJقانون ا

tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اJـادة األولى :  اJـادة األولى :  تـــوزع االعــتـمـــادات اJــقــدر مــبــلــغــهـا
�ائــتــيـن وســتــة وتـسـعــيـن مــلــيــارا وتسـعـمـائـة وواحد
وثالثــــــX مــــــلــــــيــــــونــــــا ومــــــائـــــتــــــX وتــــــســــــعــــــة آالف ديــــــنـــــار
(296.931.209.000 دج) واخملـــــــصـــــــصــــــــة لـــــــوزيــــــــر الـــــــفـالحـــــــة
والتـنمـية الـريفيـة من ميـزانيـة التـسيـير �ـوجب قانون
اJالـية الـتكـميـلي لسـنة t2011 طبـقـا للـجدول اJـلحق بـهذا

اJرسوم.

اJــــادة اJــــادة 2 :  : يــــكــــلف وزيــــــر اJــــالــــيـــــة ووزيــــر الــــفالحــــة
والـتــنـمـيــة الـريـفــيـــةt كل فـيــمـا يـخــصــهt بـتـنــفـيـــذ هــــذا
اJـرسـوم الذي ينــشـر في اجلريدة الرّسـميّة  للـجمهوريّة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلـــزائــر في 7 رمـــضـــان عــام 1432 اJــوافق 7
غشت سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

اJـادة اJـادة 28 :  : يـســتـمــر مــسـتــخـدمــو احلــرس اJـوقــوفـون
بــســبب خــطـــأ جــســيم في انــتــظــار الــبـت في حــاالتــهمt في
تلـقي راتبـهمt باسـتثـناء التـعويـضات اJـرتبـطة �ـمارسة
وظــيـــفــتــهم. وال �ــكن أن تــتــجــاوز مــدة اإليــقــاف ثالثــة (3)

أشهر. 
وإذا لـم يــتــخــذ أي قـــرار عــقب هــذا األجلt يـــســتــعــيــد

مستخدمو احلرس كامل حقوقهم.
اJادة اJادة 29 :  : يستفيـد مستخدمو احلرس اJتابعون من
طــرف سـلـطـة قــضـائـيــة جـزائـيــةt غـيـر احملـبــوسـX والـذين
صـــدر بـــحـــقـــهـم قـــرار حـــكم ســـالـب لـــلـــحـــريـــةt قـــدم بـــشـــأنه
استئنافا أو طـعنا بالنقض من اإلبـقاء  على  حصة تُعادل
عــــلى  األكــــثـــر نــــصف الـــراتـب بـــاســــتـــثــــنـــاء أي تــــعـــويض.

ويحتفظ باJنح العائلية كاملة.
وفي حــــــالـــــة اإلفــــــراج أو الــــــبـــــراءة أو انــــــتـــــفــــــاء وجه

الدعوىt يستعيد مستخدمو احلرس كامل حقوقهم.
اJادة اJادة 30 :  : حتـدد كيـفـيات تـطـبيق األحـكـام اJنـصوص
عــــلــــيـــهــــا فـي الـــقــــسـم الـــرابـع من هــــذا الــــفــــصل عن طــــريق

التنظيم.
الفصل الرابعالفصل الرابع
إنهاء اخلدمةإنهاء اخلدمة

اJـادة اJـادة 31 : : تـنـتـهي عالقــة الـعـمل Jـســتـخـدمي احلـرس
بسبب :

- عـجز صـحي نـهـائي مسـنـد أو غـير مـسـنـد للـخـدمة
  tتقرره هيئة الضمان االجتماعي اخملتصة

tقبولة قانوناJاالستقالة ا -
tاإلحالة على  التقاعد -
tالطرد أو التسريح -

- الوفـاة.
الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام نهائيةأحكام نهائية

اJـادة اJـادة 32 :  : ال تـطــبق األحـكــام اJـعـمــول بـهـا في وزارة
الــــدفــــاع الــــوطــــنـي واJــــتــــعــــلــــقــــة بـــــالــــقــــوانــــX األســــاســــيــــة
لــــلــــمــــســـتــــخــــدمــــX الـــعــــســــكــــريـــX واJــــســــتــــخــــدمـــX شــــبه

العسكريX على مستخدمي احلرس.
اJـادة اJـادة 33 :  : تــبـقى أحــكـــام اJـرســوم الـتــنـــفــيــذي رقم
tـتـممJـعـدل واJا t1996 ـؤرخ في 3 غـشت سـنةJ96 - 266  ا

واJـذكور أعالهt غـيـر اخملالـفة ألحـكـام هذا اJـرسومt سـارية
اJفعول على مستخدمي احلرس.  

اJادة اJادة 34 :  : ينشر هـذا اJرسوم في اجلريـدة الرسمية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائــر في 2 رمـــضـــان عــام 1432 اJــوافق 2
غشت سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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 الفرع األول الفرع األول
اإلدارة اJركزيةاإلدارة اJركزية

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

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اJركزية - الراتب الرئيسي للنشاط...........................................
اإلدارة اJركزية - التعويضات و اJنح اخملتلفة.........................................

اإلدارة اJركـزيـة - اJـسـتخـدمـون اJـتـعاقـدونt الـرواتبt مـنح ذات طـابع عـائلي
واشتراكات الضمان االجتماعي............................................................
اإلدارة اJركزية - اJوظفون اJتعاونون - األجور الرئيسية.........................
اإلدارة اJــــــركـــــزيــــــة - اJـــــوظــــــفــــــون اJـــــتــــــعـــــاونــــــون -  الـــــتــــــعـــــويــــــضـــــات  واJــــــنح

اخملتلفة..........................................................................................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اJوظفون - اJعاشات واJنحاJوظفون - اJعاشات واJنح

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

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

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

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

اجلدول اJلحقاجلدول اJلحق

االعتمادات اخملصصة  لوزير الفالحة والتنمية الريفية  لسنة االعتمادات اخملصصة  لوزير الفالحة والتنمية الريفية  لسنة 2011 من ميزانية من ميزانية
 التسيير واJوزعة  بالترتيب في كل باب  التسيير واJوزعة  بالترتيب في كل باب 

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

01 - 31

02 - 31

03 - 31

81 - 31

82 - 31

01 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

230.550.000

172.880.000

48.868.000

350.000

100.000

452.748.000

300.000

300.000

4.525.000

77.000

100.865.000

8.917.000

114.384.000
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القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اJصالحاألدوات وتسيير اJصالح

اإلدارة اJركزية - تسديد النفقات........................................................
اإلدارة اJركزية - األدوات واألثاث........................................................
اإلدارة اJركزية - اللوازم...................................................................
اإلدارة اJركزية - التكاليف اJلحقة.....................................................

اإلدارة اJركزية - األلبسة....................................................................
اإلدارة اJركزية - حظيرة السيارات.....................................................
اإلدارة اJركزية - اإليجار....................................................................
اإلدارة اJــركــزيــة - الــنـفــقــات الــقـضــائــيــة - نــفـقــات اخلــبــرة -  الـتــعــويــضـات
اJترتبة على الدولة..........................................................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اJركزية - صيانة اJباني..........................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانات Jراكز التكوين في الغابات.......................................................
إعــــانـــات حملــــمــــيـــات الــــصـــيــــد - مــــراكـــز تــــربـــيــــة طـــيــــور الــــصـــيــــد واحلـــظــــائـــر
الوطنية.........................................................................................
إعانة للوكالة الوطنية للمحافظة على الطبيعة......................................
إعانة للمعهد الوطني لإلرشاد الفالحي..................................................
إعانات للمعاهدالتقنولوجية اJتوسطة الفالحية ...................................
إعانات Jراكز التكوين واإلرشاد الفالحي..............................................
إعانات للمعاهد التقنية لإلنتاج النباتي...............................................
إعانة للمعهد الوطني حلماية النباتات..................................................
إعانة للمعهد الوطني للطب البيطري ..................................................
إعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب.............................................
إعانة للمعهد الوطني لألراضي والسقي وصرف اJياه.............................
إعانة حملافظة تنمية الفالحة في اJناطق  الصحراوية.............................
إعانة للمركز الوطني Jراقبة  البذور والشتائل  واJصادقة عليها............
إعانة للمعهد التقني لتربية احليوانات................................................
مجموع القسم السادس

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

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

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 36

03 - 36

04 - 36

30 - 36

33 - 36

34 - 36

51 - 36

61 - 36

62 - 36

71 - 36

93 - 36

94 - 36

95 - 36

97 - 36

39.500.000

4.590.000

7.039.000

33.742.000

312.000

4.388.000

1.245.000

10.000

90.826.000

7.350.000

7.350.000

102.457.000

646.306.000

134.257.000

100.900.000

533.495.000

68.534.000

960.074.000

438.964.000

221.636.000

256.058.000

145.488.000

78.292.000

122.638.000

360.000.000

4.169.099.000



11 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 44 10 رمضان عام  رمضان عام  1432 هـ هـ
10 غشت  سنة غشت  سنة 2011 م م

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اJركزية - اJؤتمرات و اJلتقيات...............................................
اإلدارة اJركزية - نـفقات تسـيير مكـاتب تمثـيل هيئة األª اJـتحدة للـتغذية
والـــــــفالحـــــــة وهـــــــيـــــــئـــــــة مـــــــكـــــــافـــــــحـــــــة اجلـــــــراد الـــــــصـــــــحـــــــراوي بـــــــاJـــــــنـــــــطـــــــقـــــــة
الغربية..........................................................................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اJركزيـة - اJنح - تعـويضـات التدريب - الـرواتب اJسـبقة - نـفقات
التكوين..........................................................................................
مجموع القسم الثالث

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

اإلدارة اJركزية - األسواق واJعارض ...................................................
اإلدارة اJـــركـــزيـــة - مـــســـاهـــمــــة لـــلـــمـــركـــز الـــوطـــنـي لـــلـــتـــلـــقـــيـح االصـــطـــنـــاعي
والتحسX الوراثي..........................................................................
اإلدارة اJركزية - اإلعالم واإلرشاد.......................................................
إعانة حلديقة التسلية "الوئام اJدني"...................................................
إعانة للديوان اجلزائري اJهني للحبوب ...............................................
إعانة للغرفة الوطنية للفالحة.............................................................
إعانة للمعهد الوطني لألبحاث الغابية..................................................
إعانة للمعهد الوطني اجلزائري لألبحاث الزراعية.................................
إعانة للديوان الوطني اJهني للحليب..................................................
مجموع القسم الرابع

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

تـــــــعـــــــــويـض عن األمـالك اخملــــــــصـــــــصــــــــة لـــــــلــــــــصـــــــنــــــــدوق الــــــــوطـــــــنـي لـــــــلــــــــثـــــــورة
الزراعة.........................................................................................

مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع  اجلزئي األول

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

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

01 - 37

03 - 37

01 - 43

01 - 44

02 - 44

24 - 44

32 - 44

34 - 44

39 - 44

49 - 44

50 - 44

53 - 44

03 - 46

8.890.000

6.000.000

14.890.000

4.849.597.000

7.245.000

7.245.000

500.000

4.000.000

6.000.000

50.000.000

225.143.000.000

10.000.000

579.227.000

905.734.000

45.006.432.000

271.704.893.000

3.500.000.000

3.500.000.000

275.212.138.000

280.061.735.000



10 رمضان عام  رمضان عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1244
10 غشت  سنة  غشت  سنة 2011 م م

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط................
اJصالح الالمركزية التابعة للدولة -  التعويضات واJنح اخملتلفة..............
tالرواتب tـتعـاقـدونJسـتـخدمـون اJـصـالح الالمركـزيـة التـابـعة لـلـدولـة -  اJا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...........................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اJوظفون - اJعاشات واJنحاJوظفون - اJعاشات واJنح

اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل........................
اJـــــصــــــالح الـالمـــــركــــزيـــــة الـــــتـــــابــــعـــــة لـــــلـــــدولـــــة - مــــعـــــاش اخلـــــدمـــــة واألضــــرار
اجلسدية.........................................................................................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

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

اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - اJنح االختيارية.............................
اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي.........................
اJـــــصـــــالـح الالمـــــركــــــزيـــــة الـــــتـــــابـــــعـــــة لــــــلـــــدولـــــة - اJـــــســـــاهـــــمــــــة في اخلـــــدمـــــات
االجتماعية......................................................................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اJصالحاألدوات وتسيير اJصالح

اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات..............................
اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث..............................
اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم.........................................
اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف اJلحقة............................
اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة.........................................
اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات...........................
اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - اإليجار.........................................

اJصـالح الالمركزيـة التابـعة للـدولة - النـفقات الـقضائـية - نفـقات اخلبرة -
التعويضات اJترتبة على الدولة........................................................
مجموع القسم الرابع

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)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

98 - 34

4.053.000.000

2.166.302.000

531.920.000

6.751.222.000

1.866.000

9.500.000

11.366.000

218.802.000

1.152.000

1.563.660.000

143.149.000

1.926.763.000

76.254.000

74.967.000

51.695.000

112.476.000

4.655.000

72.080.000

3.500.000

480.000

396.107.000
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10 غشت  سنة غشت  سنة 2011 م م

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

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

الفرع الثانيالفرع الثاني
اJديرية العامة للغاباتاJديرية العامة للغابات
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اJديرية العامة للغابات - الراتب الرئيسي للنشاط...............................
اJديرية العامة للغابات -  التعويضات  واJنح اخملتلفة............................
اJـديــريـة الـعـامــة لـلـغـابــات - اJـسـتـخــدمـون اJـتـعــاقـدونt الـرواتبt مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي........................................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اJوظفون - اJعاشات واJنحاJوظفون - اJعاشات واJنح

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

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعية

اJديرية العامة للغابات - اJنح العائلية................................................

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

مجموع القسم الثالث

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

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

11 - 35

01 - 31

02 - 31

03 - 31

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

36.382.000

36.382.000

9.121.840.000

9.121.840.000

289.183.575.000

79.500.000

61.178.000

18.275.000

158.953.000

9.200.000

9.200.000

2.699.000

50.000

35.171.000

3.254.000

41.174.000



10 رمضان عام  رمضان عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1444
10 غشت  سنة  غشت  سنة 2011 م م

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اJصالحاألدوات وتسيير اJصالح

اJديرية العامة للغابات - تسديد النفقات.............................................
اJديرية العامة للغابات - األدوات واألثاث.............................................
اJديرية العامة للغابات - اللوازم........................................................
اJديرية العامة للغابات - التكاليف اJلحقة...........................................
اJديرية العامة للغابات - األلبسة........................................................
...............................Xالتقني XوظفJديرية العامة للغابات - ألبسة اJا
اJديرية العامة للغابات - حظيرة السيارات.........................................

اJـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلـــغـــابـــات - الـــنـــفـــقـــات الـــقـــضـــائـــيـــة - نـــفـــقـــات اخلـــبــرة -
التعويضات اJترتبة على الدولة........................................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اJديرية العامة للغابات - صيانة اJباني...............................................
اJديرية العامة للغابات - مكافحة احلشرات اJضرة بالغابات...................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابع القسم السابع 
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اJديرية العامة للغابات - اJؤتمرات واJلتقيات....................................

اJديرية العامة للغابات - مكافحة احلرائق - اJراقبة.............................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اJديرية العامة لـلغابات - اJنح - تعويضات التدريب - الرواتب اJسبقة -
نفقات التكوين...............................................................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
النشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالت

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

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

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

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

07 - 34

90 - 34

97 - 34

01 - 35

02 - 35

01 - 37

03 - 37

01 - 43

01 - 44

9.360.000

1.836.000

3.347.000

1.495.850.000

212.000

96.639.000

1.500.000

10.000

1.608.754.000

4.399.000

4.000.000

8.399.000

1.500.000

5.334.000

6.834.000

1.833.314.000

11.500.000

11.500.000

1.000.000

1.000.000

12.500.000

1.845.814.000
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الفرع  اجلزئي الثانيالفرع  اجلزئي الثاني
اJصالح الالمركزية التابعة للدولةاJصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اJصالح الالمركزية للغابات - الراتب الرئيسي للنشاط.........................
اJصالح الالمركزية للغابات -  التعويضات واJنح اخملتلفة.......................
اJـصـالح الالمــركـزيـة لـلـغـابـات -  اJــسـتـخـدمـون اJـتــعـاقـدونt الـرواتبt مـنح
ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي..................................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اJوظفون - اJعاشات واJنحاJوظفون - اJعاشات واJنح

اJصالح الالمركزية للغابات - ريوع حوادث العمل.................................
اJصالح الالمركزية للغابات - معاش اخلدمة  و األضرار اجلسدية..............
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

اJصالح الالمركزية للغابات - اJنح العائلية..........................................
اJصالح الالمركزية للغابات - اJنح االختيارية.....................................
اJصالح الالمركزية للغابات - الضمان االجتماعي.................................
اJصالح الالمركزية للغابات - اJساهمة  في اخلدمات  االجتماعية............
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اJصالحاألدوات وتسيير اJصالح

اJصالح الالمركزية للغابات - تسديد النفقات.......................................
اJصالح الالمركزية للغابات - األدوات واألثاث......................................
اJصالح الالمركزية للغابات - اللوازم..................................................
اJصالح الالمركزية للغابات  - التكاليف اJلحقة....................................
اJصالح الالمركزية للغابات - األلبسة..................................................
اJصالح الالمركزية للغابات - حظيرة السيارات....................................
اJصالح الالمركزية للغابات - اإليجار..................................................

اJــصـالـح الالمــركــزيــة لــلــغــابــات - الــنــفــقــات الــقــضــائــيــة - نــفــقــات اخلــبـرة -
التعويضات اJترتبة على الدولة........................................................
مجموع القسم الرابع

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)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

98 - 34

2.150.000.000

1.115.814.000

486.944.000

3.752.758.000

2.080.000

22.139.000

24.219.000

163.000.000

670.000

816.454.000

61.555.000

1.041.679.000

55.271.000

24.560.000

28.325.000

53.000.000

5.753.000

63.920.000

2.385.000

480.000

233.694.000
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القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اJصالح الالمركزية للغابات - صيانة اJباني.........................................
اJصالح الالمركزية للغابات - صيانة الغابات ......................................

مجموع القسم اخلامس

القسم السابع القسم السابع 
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اJصالح الالمركزية للغابات - مكافحة حرائق الغابات ...........................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي  الثاني
مجموع الفرع  الثاني
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الفالحة والتنمية الريفية......مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الفالحة والتنمية الريفية......

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

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

11 - 35

12 - 35

11 - 37

51.397.000

298.813.000

350.210.000

499.260.000

499.260.000

5.901.820.000

5.901.820.000

7.747.634.000

296.931.209.000

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اJـادة األولى :  اJـادة األولى :  تـــوزع االعــتـمـــادات اJــقــدر مــبــلــغــهـا
�ــائــة وأربــعــة وخــمــســX مــلــيــارا وخــمــســمــائــة وثــمــانــيـة
وسـبعـX مـليـونا وسـتمـائة وثـمـانيـة وتسـعX ألف ديـنار
(154.578.698.000 دج) واخملـــــصـــــصـــــة لـــــوزيــــــر الـــــتـــــضـــــامن
الـوطـني واألسـرة من مـيـزانــيـة الـتـسـيـيـر �ـوجب قـانـون
اJالـية الـتكـميـلي لسـنة t2011 طبـقـا للـجدول اJـلحق بـهذا

اJرسوم.

اJــادة اJــادة 2 :  : يـــكـــلـف وزيـــر اJـــالــيـــة ووزيـــر الــتـــضــامن
الـــوطــني واألســـرةt كل فـــيـــمــا يـــخــصـــهt بــتـــنـــفــيـــــذ هـــــذا
اJـرسـوم الذي ينــشـر في اجلريدة الرّسـميّة  للـجمهوريّة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلـــزائــر في 7 رمـــضـــان عــام 1432 اJــوافق 7
غشت سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 11 -  - 271 مـؤرخ في  مـؤرخ في 7 رمـضـان عام رمـضـان عام
1432 اJــوافق  اJــوافق 7 غــشت ســنــة  غــشت ســنــة t t2011 يــتــضــمن تــوزيعيــتــضــمن تــوزيع

االعـتـمـادات اخملــصـصـــة لــوزيـر الـتضــامـن الوطـنياالعـتـمـادات اخملــصـصـــة لــوزيـر الـتضــامـن الوطـني
واألســرة مـن ميــزانـيـة التـسـيـيـر �ـوجب  قانـونواألســرة مـن ميــزانـيـة التـسـيـيـر �ـوجب  قانـون

اJالـية التكميلي لـسنـة اJالـية التكميلي لـسنـة 2011.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإن الوزير األول
tاليةJبناء على تقرير وزير ا -

- وبـنـاء على الـدسـتـورt السيـمـا اJـادتان 85-3 و125
t(الفقرة 2) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اJؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـJـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واJعـام 1404 ا

tتممJعدل واJا tاليةJا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 10 - 13 اJــؤرّخ في 23
مــــــحــــــرّم عــــــام 1432 اJــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010

t2011 الية لسنةJتضمن قانون اJوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اJــــؤرخ في 16
شعـبان عام 1432 اJوافق 18 يولـيو سـنة 2011 واJـتضمن

t2011 الية التكميلي لسنةJقانون ا
tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

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

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اJركزية - الراتب الرئيسي للنشاط..........................................
اإلدارة اJركزية - التعويضات واJنح اخملتلفة........................................
اإلدارة اJركزية - اJسـتخدمون اJتعاقدونt الرواتبt منح ذات طابع عائلي
واشتراكات الضمان االجتماعي........................................................

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اJوظفون - اJعاشات واJنحاJوظفون - اJعاشات واJنح

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

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

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

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

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اJصالحاألدوات وتسيير اJصالح

اإلدارة اJركزية - تسديد النفقات........................................................
اإلدارة اJركزية -  األدوات واألثاث.......................................................
اإلدارة اJركزية - اللوازم...................................................................
اإلدارة اJركزية - التكاليف اJلحقة......................................................
اإلدارة اJركزية - األلبسة ..................................................................
اإلدارة اJركزية - حظيرة السيارات.....................................................
اإلدارة اJركزية - اإليجار....................................................................
اإلدارة اJـركــزيـة  -  الــنــفـقــات الـقــضــائـيــة - نـفــقـات اخلــبــرة - الـتــعـويــضـات
اJترتبة على الدولة.........................................................................
مجموع القسم الرابع

اجلدول اJلحقاجلدول اJلحق
االعتمادات اخملصصة  لوزير االعتمادات اخملصصة  لوزير التضـامن الوطني واألسـرةالتضـامن الوطني واألسـرة  لسنة   لسنة 2011 من ميزانية من ميزانية

 التسيير واJوزعة  بالترتيب في كل باب  التسيير واJوزعة  بالترتيب في كل باب 

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

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

81 - 34

92 - 34

96 - 34

150.369.000

138.993.000

20.883.000

310.245.000

30.000

30.000

1.141.000

30.000

72.409.000

3.790.000

77.370.000

31.000.000

8.000.000

12.000.000

21.000.000

300.000

2.969.000

900.000

10.000

76.179.000



10 رمضان عام  رمضان عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1844
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القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اJركزية - صيانة اJباني...........................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانـة للـمركز الـوطني الستـقبال الـفتيـات والنسـاء ضحايـا العنف ومن هن
في وضع صعب ببوسماعيل...............................................................
إعانة للمركز الوطني للتكوين اJهني للمعوقX جسديا بخميستي ..........
إعـانة لـلمركـز الوطـني لتـكوين الـعمال اJـتخـصصX فـي الطفـولة واJـراهقة
واJساعدة االجتماعية ببئر خادم........................................................
XعوقJفي مؤسسـات ا XـتخصـصJإعانة للـمركز الوطـني لتكـوين العمال ا
بقسنطينة......................................................................................
إعانات للمؤسسات اJتخصصة............................................................
إعانة Jؤسسة دار الرحمة ببئر خادم....................................................
إعانة Jؤسسة دار الرحمة بقسنطينة....................................................
إعانة Jؤسسة دار الرحمة بوهران.......................................................
إعانة Jصلحة اJساعدة االجتماعية االستعجالية اJتنقلة بباتنة................
إعانـة للـمركز الـوطني الستـقبال الـفتيـات والنسـاء ضحايـا العنف ومن هن
في وضع صعب �ستغا¬...................................................................
مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اJركزية - اJؤتمرات واJلتقيات...............................................
اإلدارة اJركزية - نفقات تسيير اللجنة الوطنية للتضامن......................
اإلدارة اJركزية - نفقات تسيير اجمللس الوطني لألسرة واJرأة................
اإلدارة اJركزية - نفقات التوثيق التقني والطباعة...............................
اإلدارة اJـــركــــزيــــة - بـــرنـــامــج دعــم مــحـــاربـــة الـــفـــقـــر واإلقــــصـــاء بـــواليــة
سـوق أهراسt بلدية سيدي فرج.........................................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

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

01 - 35

01 - 36

02 - 36

03 - 36

04 - 36

05 - 36

08 - 36

09 - 36

10 - 36

13 - 36

14 - 36

01 - 37

03 - 37

04 - 37

05 - 37

06 - 37

10.500.000

10.500.000

49.268.000

100.667.000

83.388.000

146.944.000

9.814.961.000

115.428.000

48.601.000

61.895.000

10.640.000

10.640.000

10.442.432.000

51.300.000

6.000.000

5.000.000

9.800.000

2.200.000

74.300.000

10.991.056.000
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العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اJركزية - اJنح - تعـويضات التدريب - الرواتــب اJسبقة - نفقات
التكوين.........................................................................................
مجموع القسم الثالث

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

مـنــاصب الــشــغل االنــتـظــاريــة - جـهــاز اإلدمــاج االجـتــمــاعي لــلـشــبــاب حــامـلي
الشهادات.......................................................................................

مناصب الشغل االنتظارية - جهاز نشاطات اإلدماج االجتماعي.................
مجموع القسم الرابع

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

اإلدارة اJركزية - تشجيع للجمعيات ذات الطابع االجتماعي...................
اإلدارة اJـركـزيـة - نـفـقـات نـقل اJـكـفـوفـX ومـرافـقـيـهم واألشـخـاص مـعـدومي
الــدخل الــذين يــعــانــون من إعـاقــة ســمـــعــيــة أو حــركــيـة أو ذهــنــيــة أو مـرض
مستعص ترتب عنه عجز جسدي........................................................
اإلدارة اJركزية - اJساهمة في وكالة التنمية االجتماعية........................
تـخـصــيص لـفـائـدة صـنـدوق الـتـضـامن الـوطـني لـوضع حـيـز الـتـنـفـيـذ مـيـثـاق
السلم واJصاحلة الوطنية..................................................................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العمل
اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط................
اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واJنح اخملتلفة...............
tالرواتب tـتعـاقـدونJسـتـخدمـون اJـصـالح الالمركـزيـة التـابـعة لـلـدولـة -  اJا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...........................
مجموع القسم األول

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

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

01 - 43

04 - 44

05 - 44

02 - 46

03 - 46

05 - 46

09 - 46

11 - 31

12 - 31

13 - 31

20.000.000

20.000.000

11.230.000.000

13.177.000.000

24.407.000.000

357.812.000

110.000.000

103.136.700.000

1.500.000.000

105.104.512.000

129.531.512.000

140.522.568.000

667.291.000

642.111.000

87.036.000

1.396.438.000



10 رمضان عام  رمضان عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2044
10 غشت  سنة  غشت  سنة 2011 م م

القسم الثانيالقسم الثاني
اJوظفون - اJعاشات واJنحاJوظفون - اJعاشات واJنح

اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل........................
اJــــصـــــالـح الالمـــــركـــــزيـــــة الـــــتـــــابـــــعـــــة لـــــلـــــدولـــــة - مـــــعـــــاش اخلـــــدمـــــة واألضــــرار
اجلسدية..........................................................................................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

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

اJصالح الالمركزية التابعة للدولة -  الضمان االجتماعي........................
اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - اJساهمة في اخلدمات االجتماعية.....
 مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اJصالحاألدوات وتسيير اJصالح

اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديدالنفقات................................
اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث..............................
اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم.........................................
اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف اJلحقة............................
اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة.........................................
اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات...........................
اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - اإليجار..........................................
اJصـالح الالمركزيـة التابـعة للـدولة - النـفقات الـقضائـية - نفـقات اخلبرة -
التعويضات اJترتبة على الدولة........................................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

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

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

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

11 - 32

12 - 32

11 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

20.000

1.270.000

1.290.000

24.612.000

2.245.701.000

21.159.000

2.291.472.000

15.965.000

7.000.000

15.450.000

24.200.000

900.000

6.480.000

1.850.000

240.000

72.085.000

11.025.000

11.025.000

3.772.310.000
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العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

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

اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - األطفال اJسعفون وحماية الطفولة....
Xدفـوعـة للـمعـوقJـنح اJعـاشات واJصـالح الالمركـزيـة التـابعـة للـدولـة - اJا 
بنسبة %100...................................................................................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التضامن  الوطني واألسرة..............مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التضامن  الوطني واألسرة..............

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

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

10 - 46

15 - 46

190.860.000

10.092.960.000

10.283.820.000

10.283.820.000

14.056.130.000

154.578.698.000

154.578.698.000

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اJـادة األولى :  اJـادة األولى :  تـــوزع االعــتـمـــادات اJــقــدر مــبــلــغــهـا
بـــســـبـــعـــة عـــشـــر مـــلـــيـــارا وســـبـــعـــمـــائـــة وواحـــد وســــتــــيــن
مــــلــــيــــونـــا وخـــمـــســـمـــائـــة وأربـــعـــة وتـــســـعـــX ألف ديـــنـــار
(17.761.594.000 دج) واخملــــصــــصــــة لـــــوزيــــر الــــتــــجــــارة من
ميزانيـة التسـيير �ـوجب قانون اJالـية التـكميـلي لسنة

t2011 طبقا للجدول اJلحق بهذا اJرسوم.

اJـادة اJـادة 2 :  : يـكــلف وزيــر اJـالـيــة ووزيـر الـتـجـارةt كل
فــيــمــا يــخــصهt بــتــنــفـيــــذ هـــذا اJــرســـوم الــذي يــنـشــر في
اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة  لـلـجـمـهـوريّـة اجلـزائـريّـة الـدّ�ـقـراطـيّة

الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلـــزائــر في 7 رمـــضـــان عــام 1432 اJــوافق 7
غشت سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 11 -  - 272 مـؤرخ في  مـؤرخ في 7 رمـضـان عام رمـضـان عام
1432 اJـوافق  اJـوافق 7 غــشت سـنـة  غــشت سـنـة t t2011 يـتـــضــمن تـوزيعيـتـــضــمن تـوزيع

االعـــتــــمــــادات اخملـــصــــصـــــة لــــوزيـــر الـــتـــجــــــارة مـناالعـــتــــمــــادات اخملـــصــــصـــــة لــــوزيـــر الـــتـــجــــــارة مـن
مـــيـــــزانـــيـــة الـــتـــســـيــــيـــر �ــــوجــب  قــانـــون اJـــالـــيــةمـــيـــــزانـــيـــة الـــتـــســـيــــيـــر �ــــوجــب  قــانـــون اJـــالـــيــة

التكميلي لسنة التكميلي لسنة 2011.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإن الوزير األول
tاليةJبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورt ال سيمـا اJادتان 85-3 و125
t(الفقرة 2) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اJؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـJـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واJعـام 1404 ا

tتممJعدل واJا tاليةJا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 10 - 13 اJــؤرّخ في 23
مــــــحــــــرّم عــــــام 1432 اJــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010

t2011 الية لسنةJتضمن قانون اJوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اJــــؤرخ في 16
شعـبان عام 1432 اJوافق 18 يولـيو سـنة 2011 واJـتضمن

t2011 الية التكميلي لسنةJقانون ا
tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

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

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اJركزية - الراتب الرئيسي للنشاط..........................................
اإلدارة اJركزية - التعويضات واJنح اخملتلفة.........................................
اإلدارة اJركزية - اJسـتخدمون اJتعاقدونt الرواتبt منح ذات طابع عائلي
واشتراكات الضمان االجتماعي.........................................................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اJوظفون - اJعاشات  واJنحاJوظفون - اJعاشات  واJنح

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

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

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

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

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اJصالحاألدوات وتسيير اJصالح

اإلدارة اJركزية -  تسديد النفقات.......................................................
اإلدارة اJركزية - األدوات واألثاث.......................................................

اإلدارة اJركزية - اللوازم....................................................................
اإلدارة اJركزية - التكاليف اJلحقة......................................................
اإلدارة اJركزية - األلبسة....................................................................
اإلدارة اJركزية - النفقات اJرتبطة بإعداد وطبع اJطويات.....................
اإلدارة اJركزية - حظيرة السيارات.....................................................
اإلدارة اJركزية - اإليجار....................................................................
اإلدارة اJــركــزيــة - الــنــفــقــات الــقــضــائــيــة - نــفــقــات اخلــبــرة - الــتــعــويــضـات
اJترتبة على الدولة .........................................................................
مجموع القسم الرابع

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

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

06 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

268.000.000

249.065.000

35.768.000

552.833.000

210.000

600.000

810.000

4.871.000

250.000

141.516.000

11.000.000

157.637.000

52.850.000

4.293.000

25.250.000

56.400.000

576.000

15.000.000

6.600.000

1.400.000

10.000

162.379.000

اجلدول اJلحقاجلدول اJلحق
االعتمادات اخملصصة  لوزير االعتمادات اخملصصة  لوزير التجارةالتجارة لسنة  لسنة 2011 من ميزانية من ميزانية

 التسيير واJوزعة  بالترتيب في كل باب  التسيير واJوزعة  بالترتيب في كل باب 
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القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اJركزية - صيانة اJباني..........................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للوكالة الوطنية لترقية التجارة اخلارجية....................................
إعانة للمركز اجلزائري Jراقبة النوعية والتوضيب والرزم.....................
مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اJركزية - اJؤتمرات واJلتقيات................................................
اإلدارة اJركزيـة - النفقات اJـرتبطة بـانضمام اجلزائـر إلى اJنظمـة العاJية
للتجارة ........................................................................................
اإلدارة اJركزية - الدراسات ..............................................................

نفقات تسيير مجلس اJنافسة.............................................................
اإلدارة اJركزية - التكاليف اJتعلقة بتدعيم برنامج اتفاق الشراكة ........

مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اJركزيـة - اJنح - تعـويضـات التدريب - الـرواتب اJسـبقة - نـفقات
التكوين..........................................................................................
مجموع القسم الثالث

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

اJساهمة في الغرف اجلهوية للتجارة والصناعة.....................................

اJساهمة في الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة..................................
اJساهمة في اجلمعيات ذات اJنفعة العمومية........................................
مجموع القسم الرابع

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

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

01 - 35

01 - 36

09 - 36

02 - 37

03 - 37

04 - 37

07 - 37

08 - 37

01 - 43

01 - 44

03 - 44

05 - 44

50.500.000

50.500.000

220.000.000

540.000.000

760.000.000

13.000.000

45.000.000

50.000.000

32.000.000

6.000.000

146.000.000

1.830.159.000

86.000.000

86.000.000

63.000.000

40.000.000

30.000.000

133.000.000



10 رمضان عام  رمضان عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2444
10 غشت  سنة  غشت  سنة 2011 م م

القسم السادسالقسم السادس
النشاط االجتماعي - اJساعدة والتضامن

اJساهمة في صندوق تعويض نفقات النقل...........................................
مسـاهمـة الدولـة في تثـبيت أسـعار الـسكـر األبيض والـزيت الغـذائي العادي
اJكرر.............................................................................................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اJديريات الوالئية للتجارةاJديريات الوالئية للتجارة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اJديريات الوالئية للتجارة - الراتب الرئيسي للنشاط..........................
اJديريات الوالئية للتجارة - التعويضات واJنح اخملتلفة.........................
اJـديريات الوالئيـة للتجارة - اJسـتخدمون اJتـعاقدونt الرواتبt منح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي........................................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اJوظفون - اJعاشات واJنحاJوظفون - اJعاشات واJنح

اJديريات الوالئية للتجارة - ريوع حوادث العمل .................................
اJديريات الوالئية للتجارة  - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

اJديريات الوالئية للتجارة - اJنح العائلية...........................................

اJديريات الوالئية للتجارة - اJنح االختيارية.......................................
اJديريات الوالئية للتجارة - الضمان االجتماعي...................................
اJديريات الوالئية للتجارة - اJساهمة في اخلدمات االجتماعية...............
مجموع القسم الثالث

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

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

02 - 46

03 - 46

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

2.572.000.000

5.000.000.000

7.572.000.000

7.791.000.000

9.621.159.000

2.908.610.000

2.332.487.000

192.412.000

5.433.509.000

70.000

1.518.000

1.588.000

100.000.000

800.000

1.388.477.000

90.000.000

1.579.277.000



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 44 10 رمضان عام  رمضان عام  1432 هـ هـ
10 غشت  سنة غشت  سنة 2011 م م

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اJصالحاألدوات وتسيير اJصالح

اJديريات الوالئية للتجارة -  تسديد النفقات.......................................
اJديريات الوالئية للتجارة - األدوات واألثاث........................................
اJديريات الوالئية للتجارة - اللوازم....................................................
اJديريات الوالئية للتجارة - التكاليف اJلحقة......................................
اJديريات الوالئية للتجارة - األلبسة...................................................
اJديريات الوالئية للتجارة - حظيرة السيارات.....................................
اJديريات الوالئية للتجارة - اإليجار..................................................

اJــديــريــات الــوالئــيــة لــلــتــجــارة - الــنــفــقــات الــقــضــائــيــة - نــفــقــات اخلــبــرة -
التعويضات اJترتبة على الدولة........................................................
مجموع القسم الرابع 

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اJديريات الوالئية للتجارة - صيانة اJباني..........................................
مجموع القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
اJديريات اجلهوية للتجارةاJديريات اجلهوية للتجارة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اJديريات اجلهوية للتجارة - الراتب الرئيسي للنشاط...........................
اJديريات اجلهوية للتجارة - التعويضات واJنح اخملتلفة.........................
اJديريات اجلهويـة للتجارة -  اJستخـدمون اJتعاقدونt الرواتبt منح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي........................................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اJوظفون - اJعاشات واJنحاJوظفون - اJعاشات واJنح

اJديريات اجلهوية للتجارة - ريوع حوادث العمل ..................................
مجموع القسم الثاني

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

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

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

97 - 34

11 - 35

21 - 31

22 - 31

23 - 31

21 - 32

72.250.000

88.000.000

80.000.000

90.000.000

2.153.000

50.360.000

4.080.000

10.000

386.853.000

75.600.000

75.600.000

7.476.827.000

7.476.827.000

208.650.000

205.107.000

29.135.000

442.892.000

15.000

15.000



10 رمضان عام  رمضان عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2644
10 غشت  سنة  غشت  سنة 2011 م م

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

اJديريات اجلهوية للتجارة - اJنح العائلية...........................................
اJديريات اجلهوية للتجارة - اJنح االختيارية........................................
اJديريات اجلهوية للتجارة - الضمان االجتماعي....................................
اJديريات اجلهوية للتجارة - اJساهمة في اخلدمات االجتماعية................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اJصالحاألدوات وتسيير اJصالح

اJديريات اجلهوية للتجارة -  تسديد النفقات.......................................
اJديريات اجلهوية للتجارة - األدوات واألثاث.......................................

اJديريات اجلهوية للتجارة - اللوازم....................................................
اJديريات اجلهوية للتجارة - التكاليف اJلحقة......................................
اJديريات اجلهوية للتجارة - األلبسة....................................................
اJديريات اجلهوية للتجارة - حظيرة السيارات.....................................
اJديريات اجلهوية للتجارة - اإليجار....................................................
اJــديــريــات اجلـــهــويــة لــلــتــجــارة - الـــنــفــقــات الــقــضــائـــيــة - نــفــقــات اخلــبــرة -
التعويضات اJترتبة على الدولة........................................................
مجموع القسم الرابع 

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اJديريات اجلهوية للتجارة - صيانة اJباني ..........................................
مجموع القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع األول
مجموع االعـتمادات اخملصصـة لوزير التجارة.........................................مجموع االعـتمادات اخملصصـة لوزير التجارة.........................................

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

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

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

4.600.000

160.000

112.423.000

8.200.000

125.383.000

12.500.000

20.000.000

15.000.000

21.000.000

373.000

6.635.000

1.300.000

10.000

76.818.000

18.500.000

18.500.000

663.608.000

663.608.000

17.761.594.000

17.761.594.000
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اJــــؤرخ في 16
شعـبان عام 1432 اJوافق 18 يولـيو سـنة 2011 واJـتضمن

t2011 الية التكميلي لسنةJقانون ا
tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اJـادة األولى :  اJـادة األولى :  تـــوزع االعــتـمـــادات اJــقــدر مــبــلــغــهـا
�ـائـة وثالثة وعـشرين مـلـيارا وثـمانـية وخـمـسX مـليـونا
وواحـــــــــد وأربــــــــعـــــــــX ألـف ديـــــــــنــــــــار (123.058.041.000 دج)
واخملصصة لوزيـر العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
من مـيـزانـيـة الـتـسـيـيـر �ـوجب قـانـون اJـالـيـة الـتـكمـيـلي

لسنة t2011 طبقا للجدول اJلحق بهذا اJرسوم.

اJـــــادة اJـــــادة 2 :  : يـــــكـــــلف وزيــــــر اJـــــالـــــيـــــة ووزيـــــر الـــــعـــــمل
tكـل فــيــمـــا يــخــصــه tوالـــتــشــغـــيل والــضـــمــان االجــتـــمــاعي
بــــتـــنــــفــــيـــــذ هـــــــذا اJـــرســـــوم الـــذي يــــنـــــشــــر في اجلــــريـــدة

الرّسميّة  للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلـــزائــر في 7 رمـــضـــان عــام 1432 اJــوافق 7
غشت سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 11 -  - 273 مـؤرخ في  مـؤرخ في 7 رمـضـان عام رمـضـان عام
1432 اJــوافق  اJــوافق 7 غــشت ســنــة  غــشت ســنــة t t2011 يــتــضــمن تــوزيعيــتــضــمن تــوزيع

االعـتـمـادات اخملـصـصـــة لــوزيـر الـعــمل والـتــشــغيلاالعـتـمـادات اخملـصـصـــة لــوزيـر الـعــمل والـتــشــغيل
والضـمــان االجـتــمـاعي  مــن مـيـزانـيـة الـتســيــيروالضـمــان االجـتــمـاعي  مــن مـيـزانـيـة الـتســيــير
�ــــوجـب  قـــانـــون اJــــالـــيــة الـــتـــكـــــمــــيـــلـي لــــســنـــة�ــــوجـب  قـــانـــون اJــــالـــيــة الـــتـــكـــــمــــيـــلـي لــــســنـــة

.2011

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإن الوزير األول

tاليةJبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورt ال سيمـا اJادتان 85-3 و125
t(الفقرة 2) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اJؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـJـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واJعـام 1404 ا

tتممJعدل واJا tاليةJا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 10 - 13 اJــؤرّخ في 23
مــــــحــــــرّم عــــــام 1432 اJــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010

t2011 الية لسنةJتضمن قانون اJوا

الفرع األولالفرع األول
اإلدارة اJركزيةاإلدارة اJركزية

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

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اJركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................................
اإلدارة اJركزية - التعويضات واJنح اخملتلفة............................................
اإلدارة اJركـزيـة - اJـسـتخـدمـون اJـتـعاقـدونt الـرواتبt مـنح ذات طـابع عـائلي
واشتراكات الضمان االجتماعي............................................................
مجموع القسم األول

اجلدول اJلحقاجلدول اJلحق

االعتمادات اخملصصة  لوزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي  لسنة االعتمادات اخملصصة  لوزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي  لسنة 2011 من ميزانية من ميزانية
 التسيير واJوزعة  بالترتيب في كل باب  التسيير واJوزعة  بالترتيب في كل باب 

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

01 - 31

02 - 31

03 - 31

131.525.000

123.739.000

30.509.000

285.773.000



10 رمضان عام  رمضان عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2844
10 غشت  سنة  غشت  سنة 2011 م م

القسم الثانيالقسم الثاني
اJوظفون - اJعاشات واJنحاJوظفون - اJعاشات واJنح

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

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

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

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

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اJصالحاألدوات وتسيير اJصالح

اإلدارة اJركزية - تسديد النفقات........................................................
اإلدارة اJركزية -  األدوات واألثاث.......................................................
اإلدارة اJركزية - اللوازم....................................................................
اإلدارة اJركزية - التكاليف اJلحقة......................................................
اإلدارة اJركزية - األلبسة ..................................................................
اإلدارة اJركزية - حظيرة السيارات....................................................
اإلدارة اJركزية - اإليجار...................................................................
اإلدارة اJــركــزيــة -  الــنـفــقــات الــقـضــائــيــة - نــفـقــات اخلــبــرة - الـتــعــويــضـات
اJترتبة على الدولة..........................................................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اJركزية - صيانة اJباني..........................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

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

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

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

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

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 37

05 - 37

300.000

882.000

1.182.000

3.032.000

100.000

63.816.000

4.609.000

71.557.000

30.000.000

1.410.000

6.014.000

14.320.000

290.000

1.887.000

1.900.000

10.000

55.831.000

9.240.000

9.240.000

7.000.000

1.000.000

8.000.000

431.583.000



29 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 44 10 رمضان عام  رمضان عام  1432 هـ هـ
10 غشت  سنة غشت  سنة 2011 م م

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اJركزية - اJنح  - تعويضات التدريب - نفقات التكوين..............
مجموع القسم الثالث

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

اإلدارة اJركزية - مساهمة للوكالة الوطنية للتشغيل.............................
جهاز اJساعدة على اإلدماج اJهني........................................................
مجموع القسم الرابع

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

اإلدارة اJركزية - تشجيع اجلمعيات ذات الطابع النقابي.........................
التكميلي التفاضلي لفائدة اJعاشات الصغيرة.......................................
اإلدارة اJركـزيـة - عالوة تكـميـليـة شهـرية لـفائـدة أصحـاب معـاشات الـتقـاعد
وأصحاب معاشات العجز.................................................................

اإلدارة اJــــركـــــزيـــــة - عالوة تـــــكــــمـــــيـــــلــــيـــــة شـــــهــــريـــــة لـــــفــــائـــــدة أصـــــحــــاب مـــــنح
التقاعد...........................................................................................
اإلدارة اJركزية - التعويض التكميلي للمنح والريوع.............................
اإلدارة اJـــركــزيــة -  زيـــادة اســتــثــنـــائــيــة بـــنــســبــة 5% عــلـى اJــعــاشــات ومــنح
التقاعد من نظام األجراء وغير األجراء................................................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اJصالح الالمركزية للتشغيلاJصالح الالمركزية للتشغيل

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اJصالح الالمركزية للتشغيل - الراتب الرئيسي للنشاط........................
اJصالح الالمركزية للتشغيل - التعويضات واJنح اخملتلفة......................
اJـصـالح الالمــركـزيـة لـلـتـشـغـيل - اJـسـتـخـدمـون اJـتـعـاقـدونt الـرواتبt مـنح
ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.................................
مجموع القسم األول

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

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

31 - 43

01 - 44

09 - 44

03 - 46

08 - 46

12 - 46

13 - 46

14 - 46

15 - 46

21 - 31

22 - 31

23 - 31

10.000.000

10.000.000

1.500.000.000

75.000.000.000

76.500.000.000

35.640.000

33.659.000.000

4.754.000.000

1.658.000.000

120.800.000

3.053.000.000

43.280.440.000

119.790.440.000

120.222.023.000

374.435.000

440.691.000

77.217.000

892.343.000



10 رمضان عام  رمضان عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3044
10 غشت  سنة  غشت  سنة 2011 م م

القسم الثانيالقسم الثاني
اJوظفون - اJعاشات واJنحاJوظفون - اJعاشات واJنح

اJصالح الالمركزية للتشغيل - معــاش اخلدمة واألضرار اجلسدية ............
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

اJصالح الالمركزية للتشغيل - اJنح العائلية........................................

اJصالح الالمركزية للتشغيل - الضمان االجتماعي................................
اJــــــــصـــــــالـح الـالمــــــــركـــــــزيــــــــة لــــــــلـــــــتــــــــشـــــــغــــــــيـل - اJــــــــســـــــاهــــــــمـــــــة فـي اخلــــــــدمـــــــات
االجتماعية.....................................................................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اJصالحاألدوات وتسيير اJصالح

اJصالح الالمركزية للتشغيل - تسديد النفقات......................................
اJصالح الالمركزية للتشغيل - األدوات واألثاث.....................................
اJصالح الالمركزية للتشغيل - اللوازم................................................
اJصالح الالمركزية للتشغيل - التكاليف اJلحقة...................................
اJصالح الالمركزية للتشغيل - األلبسة.................................................
اJصالح الالمركزية للتشغيل - حظيرة السيارات..................................
اJصالح الالمركزية للتشغيل - اإليجار.................................................
اJــصــالح الالمــركـزيــة لـلــتــشـغــيل - الــنـفــقـات الــقــضـائــيـة - نــفــقـات اخلــبـرة -
التعويضات اJترتبة على الدولة........................................................
مجموع القسم الرابع  

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اJصالح الالمركزية للتشغيل - صيانة اJباني........................................
مجموع القسم اخلامس 
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

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

22 - 32

21 - 33

23 - 33

24 - 33

21 - 34

22 - 34

23 - 34

24 - 34

25 - 34

91 - 34

94 - 34

99 - 34

21 - 35

300.000

300.000

18.806.000

203.781.000

9.535.000

232.122.000

14.520.000

6.000.000

9.180.000

16.157.000

572.000

3.360.000

5.084.000

112.000

54.985.000

7.560.000

7.560.000

1.187.310.000

1.187.310.000

121.409.333.000



31 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 44 10 رمضان عام  رمضان عام  1432 هـ هـ
10 غشت  سنة غشت  سنة 2011 م م

الفرع الثانيالفرع الثاني
اJفتشية العامة للعملاJفتشية العامة للعمل
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اJركزية للمفتشية العامة للعمل  - الراتب الرئيسي للنشاط........
اإلدارة اJــــركـــزيــــة لـــلــــمــــفـــتــــشـــيــــة الـــعــــامــــة لـــلــــعـــمـل - الـــتــــعـــويــــضــــات واJـــنح
اخملتلفة...........................................................................................
tــتــعــاقـدونJـســتــخــدمـون اJــركـزيــة لــلــمــفـتــشــيــة الـعــامــة لــلــعـمـل - اJاإلدارة ا
الرواتبt منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.............
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اJوظفون - اJعاشات واJنحاJوظفون - اJعاشات واJنح

اإلدارة اJــركـــزيــة لـــلــمـــفــتـــشــيـــة الــعـــامــة لـــلــعـــمل - مــعـــاش اخلــدمـــة واألضــرار
اجلسدية..........................................................................................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اJركزية للمفتشية العامة للعمل - اJنح العائلية..........................

اإلدارة اJركزية للمفتشية العامة للعمل - اJنح االختيارية......................
اإلدارة اJركزية للمفتشية العامة للعمل - الضمان االجتماعي..................
اإلدارة اJـــركــزيـــة لـــلـــمـــفـــتــشـــيـــة الـــعـــامـــة لــلـــعـــمل - اJـــســـاهـــمـــة في اخلـــدمــات
االجتماعية......................................................................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اJصالحاألدوات وتسيير اJصالح

اإلدارة اJركزية للمفتشية العامة للعمل - تسديد النفقات.......................
اإلدارة اJركزية للمفتشية العامة للعمل - األدوات واألثاث......................
اإلدارة اJركزية للمفتشية العامة للعمل - اللوازم..................................
اإلدارة اJركزية للمفتشية العامة للعمل - التكاليف اJلحقة....................
اإلدارة اJركزية للمفتشية العامة للعمل - األلبسة..................................
اإلدارة اJركزية للمفتشية العامة للعمل - حظيرة السيارات...................
اإلدارة اJـركـزيـة لـلـمـفــتـشـيـة الـعـامـة لـلـعـمل - الـنـفـقـات الـقـضـائـيـة - نـفـقـات
اخلبرة - التعويضات اJترتبة على الدولة...........................................

مجموع القسم الرابع 

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

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

21 - 31

22 - 31

23 - 31

22 - 32

21 - 33

22 - 33

23 - 33

24 - 33

21 - 34

22 - 34

23 - 34

24 - 34

25 - 34

91 - 34

98 - 34

36.360.000

29.622.000

1.778.000

67.760.000

2.423.000

2.423.000

679.000

100.000

17.101.000

721.000

18.601.000

2.652.000

416.000

1.500.000

800.000

50.000

700.000

20.000

6.138.000



10 رمضان عام  رمضان عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3244
10 غشت  سنة  غشت  سنة 2011 م م

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اJركزية للمفتشية العامة للعمل - صيانة اJباني.........................
مجموع القسم اخلامس  

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اJركزية للمفتشية العامة للعمل - اJؤتمرات واJلتقيات..............
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اJـركـزيـة للـمـفـتـشـية الـعـامـة لـلـعمل - اJـنح - تـعـويـضـات الـتدريب -
نفقات التكوين................................................................................
 مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اJصـالح الالمـركزيـة الـتابـعـة للـمفـتـشيـة الـعامـة لـلعـمل  - الراتـب الرئـيسي
للنشاط..........................................................................................
اJـصالح الالمـركزية الـتابـعة للـمفـتشيـة العامـة للـعمل - التـعويـضات واJنح
اخملتلفة..........................................................................................

اJــصــالح الالمــركـزيــة الــتــابـعــة لــلــمـفــتــشــيـة الــعــامـة لــلــعــمل - اJــسـتــخــدمـون
اJــــتـــعــــاقـــدونt الــــرواتبt مــــنح ذات طــــابع عـــائــــلي واشــــتـــراكــــات الـــضــــمـــان
االجتماعي.......................................................................................
مجموع القسم األول

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

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

21 - 35

21 - 37

33 - 43

11 - 31

12 - 31

13 - 31

191.000

191.000

1.500.000

1.500.000

96.613.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

106.613.000

564.000.000

414.097.000

219.104.000

1.197.201.000
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القسم الثانيالقسم الثاني
اJوظفون - اJعاشات واJنحاJوظفون - اJعاشات واJنح

اJــصـالـح الالمـركــزيــة الـتــابــعـة لــلــمـفــتــشـيــة الــعـامــة لــلـعــمل  - ريــوع حـوادث
العمل.............................................................................................
اJــصـالـح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـمــفـتــشـيــة الـعـامــة لـلــعـمـل  - مـعــاش اخلـدمـة
واألضرار اجلسدية............................................................................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

اJصالح الالمركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - اJنح العائلية..........

اJصالح الالمركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - اJنح االختيارية......
 اJـــصــالـح الالمــــركــزيـــة الــتــــابــعـــة لــلـــمــفـــتــشـــيــة الـــعـــامــة لـــلــعـــمل - الــضـــمــان
االجتماعي .....................................................................................
اJــصــالح الالمــركــزيـة الــتــابــعــة لـلــمــفــتــشـيــة الــعــامــة لـلــعــمل - اJــســاهــمـة في
اخلدمات االجتماعية.........................................................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اJصالحاألدوات وتسيير اJصالح

اJصالح الالمركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - تسديد النفقات......
اJـــصــــالح الالمــــركـــزيــــة الـــتــــابـــعـــة لــــلـــمــــفـــتــــشـــيــــة الـــعـــامــــة لـــلــــعـــمل - األدوات
واألثاث..........................................................................................
اJصالح الالمركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - اللوازم..................
اJـــصــالـح الالمــركـــزيــة الــتـــابــعـــة لــلـــمــفــتـــشــيـــة الــعـــامــة لــلـــعــمـل - الــتــكـــالــيف
اJلحقة...........................................................................................
اJصالح الالمركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - األلبسة..................
اJـــصـــالـح الالمـــركـــزيـــة الــــتـــابـــعـــة لـــلـــمـــفــــتـــشـــيـــة الـــعـــامـــة لـــلــــعـــمل - حـــظـــيـــرة
السيارات.......................................................................................
اJصالح الالمركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - اإليجار.................

اJصالح الالمركزية التابعـة للمفتشية العامة لـلعمل - النفقات القضائية -
نفقات اخلبرة - التعويضات اJترتبة على الدولة.................................

مجموع القسم الرابع  

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)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

80 - 34

81 - 34

82 - 34

103.000

1.900.000

2.003.000

28.700.000

1.400.000

244.524.000

9.000.000

283.624.000

9.017.000

5.342.000

9.500.000

15.647.000

1.081.000

10.440.000

3.800.000

140.000

54.967.000
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القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اJصالح الالمركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - صيانة اJباني........

مجموع القسم اخلامس

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

مجموع الفرع الثاني

مـــجــمـــوع االعــتـــمــادات اخملـــصــصـــة لــوزيـــر الـــعــمل والـــتــــشــــغـــــيل والــضـــمــانمـــجــمـــوع االعــتـــمــادات اخملـــصــصـــة لــوزيـــر الـــعــمل والـــتــــشــــغـــــيل والــضـــمــان
االجتماعي .....................................................................................االجتماعي .....................................................................................

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

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

 11 -  354.300.000

4.300.000

1.542.095.000

1.542.095.000

1.648.708.000

123.058.041.000

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 8 شعـبان عام  شعـبان عام 1432 اJوافق  اJوافق 10
 يــولـيــو ســنــة  يــولـيــو ســنــة t2011 يــتــضـمt يــتــضـمّـن إنــهـــاء مـهـــام مــديـرـن إنــهـــاء مـهـــام مــديـر

اJناجم والصاJناجم والصّناعة في والية عX الدفلى.ناعة في والية عX الدفلى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 8 شــعـــبــان عــام
1432 اJــوافق 10  يــولــيــو ســنـة 2011 تــنـهـى مــهــام الــسّــيـد

أرزقي مــنيt بــصــفــتــه مــديــرا لـلــمــنــاجم والــصّــنـاعـــة في
والية عX الدفلىt لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 8 شعـبان عام  شعـبان عام 1432 اJوافق  اJوافق 10
 يـولـيــو سـنــة  يـولـيــو سـنــة t2011 يـتــضـمt يـتــضـمّـن إنــهــاء مـهـــام مـكـلـن إنــهــاء مـهـــام مـكـلّف
بالدبالدّراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطنيراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني

واألسرة واجلالية الوطنية باخلارج - سابقاواألسرة واجلالية الوطنية باخلارج - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 8 شــعـــبــان عــام
1432 اJــوافق 10  يــولــيــو ســنـة 2011 تــنـهـى مــهــام الــسّــيـد

عــبـــد الــعـــزيــز بــوحـــلــيــســةt بـــصــفــته مـــكــلّــفـــا بــالــدّراســات
والـــتــلـــخــيصt مـــكــلّــفـــا بــتـــســيــيـــر اJــكــتـب الــوزاري لألمن
الداخلي في اJؤسـسة بوزارة التضامن الوطني واألسرة

واجلالية الوطنية باخلارج - سابقا.

مراسيم فرديمراسيم فرديّـةـة
مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 8 شعـبـان عام  شعـبـان عام 1432 اJوافق  اJوافق 10
يـــولــيــو ســنـــة يـــولــيــو ســنـــة t2011 يــتــضــمt يــتــضــمّــن إنــهـــاء مــهـــام مــديــرــن إنــهـــاء مــهـــام مــديــر
اJــــالـــياJــــالـــيّــــة والـــوســــائل بــــوزارة الـــتـــضــــامن الــــوطـــنيــــة والـــوســــائل بــــوزارة الـــتـــضــــامن الــــوطـــني

واألسرة واجلالية الوطنية باخلارج - سابقا.واألسرة واجلالية الوطنية باخلارج - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 8 شــعـــبــان عــام
1432 اJــوافق 10  يـــولــيــو ســنــة 2011 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

سـالم ســايتt بـصـفــته مـديـرا لــلـمـالـيّــة والـوسـائل بـوزارة
التـضـامن الوطـني واألسـرة واجلالـيـة الوطـنـية بـاخلارج -

سابقاt إلعادة إدماجه في رتبته األصلية.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 8 شعـبـان عام  شعـبـان عام 1432 اJوافق  اJوافق 10
يـــولــيــو ســنـــة يـــولــيــو ســنـــة t2011 يـــتــضــمt يـــتــضــمّـن إنــهــــاء مــهـــام نــائبـن إنــهــــاء مــهـــام نــائب
مدير بوزارة الـتضامن الوطـني واألسرة واجلاليةمدير بوزارة الـتضامن الوطـني واألسرة واجلالية

الوطنية باخلارج - سابقا.الوطنية باخلارج - سابقا.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 8 شــعـــبــان عــام
1432 اJــوافق 10  يـــولــيــو ســنــة 2011 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

عــــز الـدين عفيفt بـصفته نائب مـدير Jراقـبة التـسيير
بـوزارة الــتــضـامـن الـوطــني واألســرة واجلـالــيــة الـوطــنــيـة

باخلارج - سابقا.
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مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 8 شعـبان عام  شعـبان عام 1432 اJوافق  اJوافق 10
 يـولـيـو سـنــة  يـولـيـو سـنــة t2011 يـتـضـمt يـتـضـمّـن إنـهــاء مـهــام اJـديـرةـن إنـهــاء مـهــام اJـديـرة
العامالعامّة للوكالة الوطنية لتطوير البحث اجلامعي.ة للوكالة الوطنية لتطوير البحث اجلامعي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 8 شــعـــبــان عــام
1432 اJـوافق 10  يــولــيــو ســنـة 2011 تــنــهىt ابــتــداء من 6

tمــهـــام الــسّـــيـــدة حــنـــيــفـــة بن شــعـــبــان t2011 مــارس ســنــة
بــصــفــتـــهــا مــديـــرة عــامّـــة لــلــوكــالـــة الــوطــنـــيــة لــتــطـــويـــر

البحث اجلـامعي.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم مرسـوم رئاسيرئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 8 شعـبان عام  شعـبان عام 1432 اJوافق  اJوافق 10
Xــن إنـهــاء مــهــام األمـXيــتـضـمّــن إنـهــاء مــهــام األمـ tيــتـضـم t2011 يــولـيــو ســنــة  يــولـيــو ســنــة 

العامالعامّ جلامعة أدرار. جلامعة أدرار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 8 شــعـــبــان عــام
1432 اJــوافق 10  يــولــيــو ســنـة 2011 تــنـهـى مــهــام الــسّــيـد

عبـد الله رزوقيt بصفته أمينا عاما جلامعة أدرار.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم مرسـوم رئاسيرئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 8 شعـبان عام  شعـبان عام 1432 اJوافق  اJوافق 10
 يــولـيــو ســنــة  يــولـيــو ســنــة t2011 يــتــضـمt يــتــضـمّـن إنــهـــاء مـهـــام مــديـرـن إنــهـــاء مـهـــام مــديـر
اJـعــهـد الــوطـني اJــتــخـصص فــي الــتــكـوين اJــهـنياJـعــهـد الــوطـني اJــتــخـصص فــي الــتــكـوين اJــهـني

بعــX تموشنت.بعــX تموشنت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 8 شــعـــبــان عــام
1432 اJــوافق 10  يــولــيــو ســنـة 2011 تــنـهـى مــهــام الــسّــيـد

طــيب بــغــداد بــراهــيمt بــصــفــته مــديــرا لــلــمــعــهــد الــوطــني
اJتـخصص في التكـوين اJهني بـعX تمـوشنتt لتـكليفـه

بوظيفـة  أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم مرسـوم رئاسيرئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 8 شعـبان عام  شعـبان عام 1432 اJوافق  اJوافق 10
 يــولــيــو ســنــة  يــولــيــو ســنــة t2011 يــتــضــمt يــتــضــمّـن إنــهـــاء مــهــام نــائبـن إنــهـــاء مــهــام نــائب

مدير باJفتشية العامة للعمل.مدير باJفتشية العامة للعمل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 8 شــعـــبــان عــام
1432 اJــوافق 10  يــولــيــو ســنـة 2011 تــنـهـى مــهــام الــسّــيـد

أكــلي بـــركــاتيt بــصـــفــته نـــائب مــديــر لـــلــعالقــات اJـــهــنــيــة
باJفتشية العامة للعملt لتكليفـه بوظيفـة  أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 8 شعـبان عام  شعـبان عام 1432 اJوافق  اJوافق 10
 يــولــيــو ســنــة  يــولــيــو ســنــة t2011 يــتــضــمt يــتــضــمّـن إنــهـــاء مــهــام نــائبـن إنــهـــاء مــهــام نــائب
مـــديــــر بـــوزارة الـــبــــريـــد وتـــكــــنـــولـــوجــــيـــات اإلعالممـــديــــر بـــوزارة الـــبــــريـــد وتـــكــــنـــولـــوجــــيـــات اإلعالم

واالتصــال.واالتصــال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 8 شــعـــبــان عــام
1432 اJــوافق 10  يــولــيــو ســنـة 2011 تــنـهـى مــهــام الــسّــيـد

لـــعــيـــفــة زيـــوانt بــصـــفــته نـــائب مـــديــر لـــلــمـــوارد الــنــادرة
tبــــوزارة الـــــبــــريــــد وتــــكــــنــــولـــــوجــــيــــات اإلعالم واالتــــصــــال

لتكليفـه بوظيفـة  أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 8 شعـبان عام  شعـبان عام 1432 اJوافق  اJوافق 10
 يـولـيـو سـنـة  يـولـيـو سـنـة t2011 يتـضمt يتـضمّـن تـعـيX مـديـر الطـاقةـن تـعـيX مـديـر الطـاقة

واJناجم في والية عX الدفلى.واJناجم في والية عX الدفلى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 8 شــعـــبــان عــام
1432 اJـوافق 10  يـولـيـو سـنـة 2011 يـعـيّن الــسّـيـد أرزقي

منيt مديرا للطاقة واJناجم في والية عX الدفلى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 8 شعـبان عام  شعـبان عام 1432 اJوافق  اJوافق 10
 يـولـيــو سـنــة  يـولـيــو سـنــة t2011 يـتـضــمt يـتـضــمّـن تـعـيــX اJـديـر الـعـامـن تـعـيــX اJـديـر الـعـامّ

للوكالة الوطنية لتسيير القرض اJصغللوكالة الوطنية لتسيير القرض اJصغّـر.ـر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 8 شــعـــبــان عــام
1432 اJـوافق 10  يـولـيــو سـنـة 2011 يــعـيّن الــسّـيـد مــحـمـد

الـهادي عـوايجـيةt مـديرا عـاما لـلـوكالـة الوطـنيـة لتـسيـير
القـرض اJصغّـر .

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 8 شعـبان عام  شعـبان عام 1432 اJوافق  اJوافق 10
 يولـيو سنـة  يولـيو سنـة t2011 يتضـمt يتضـمّـن تعيX مـدير اJدرسةـن تعيX مـدير اJدرسة

العليا ألساتذة التعليم التكنولوجي بسكيكدة.العليا ألساتذة التعليم التكنولوجي بسكيكدة.

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 8 شــعـــبــان عــام
1432 اJـوافق 10  يــولـيــو ســنـة 2011 يــعـيّـن الـسّــيـد جــمـال

بــوجـــعــدارt مــديـــرا لــلــمـــدرســة الــعـــلــيــا ألســـاتــذة الــتـــعــلــيم
التكنولوجي بسكيكدة.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 8 شعـبان عام  شعـبان عام 1432 اJوافق  اJوافق 10
 يـولـيـو سـنــة  يـولـيـو سـنــة t2011 يـتـضـمt يـتـضـمّـن تــعـيـX مـديـر اJـعـهـدـن تــعـيـX مـديـر اJـعـهـد
الـوطـنـي اJـتــخـصص في الــتـكــوين اJـهــني �ـغــنـيـةالـوطـنـي اJـتــخـصص في الــتـكــوين اJـهــني �ـغــنـيـة

في والية تلمسان.في والية تلمسان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 8 شــعـــبــان عــام
1432 اJـوافق 10  يــولــيــو ســنـة 2011 يــعــيّن الــسّــيــد طـيب

بـغـــداد بـراهـــيمt مـديـــرا لـلـمـعــهـــد الـــوطـــني اJـتـخـصص
في التكوين اJهني �غنية في والية تلمسان.



مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 8 شعـبان عام  شعـبان عام 1432 اJوافق  اJوافق 10
 يـــــولــــيـــــو ســــنـــــة  يـــــولــــيـــــو ســــنـــــة t2011 يــــتــــضــــمt يــــتــــضــــمّــن تــــعــــيــــX مــــديـــرــن تــــعــــيــــX مــــديـــر
الـــعالقــــات اJـــهــــنـــيــــة ومـــر اقـــبـــــة ظــــروف الــــعـــمــلالـــعالقــــات اJـــهــــنـــيــــة ومـــر اقـــبـــــة ظــــروف الــــعـــمــل

باJفتشية العامباJفتشية العامّـة للعمـل.ـة للعمـل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 8 شــعـــبــان عــام
1432 اJــوافق 10  يـــولــيــو ســنــة 2011 يــعــيّن الــسّــيــد أكــلي

بـركاتيt مديرا لـلعالقات اJهـنية ومراقـبة ظروف العمـل
باJفتشية العامّـة للعمـل.

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 8 شعـبـان عام  شعـبـان عام 1432 اJوافق  اJوافق 10
يــولـــيــو ســـنـــة يــولـــيــو ســـنـــة t2011 يـــتــضــمt يـــتــضــمّـن تــعـــيــX مــفــتش فيـن تــعـــيــX مــفــتش في
اJـفـتـشـيـة الــعـاماJـفـتـشـيـة الــعـامّـة بـوزارة الـبـريــد وتـكـنـولـوجـيـاتـة بـوزارة الـبـريــد وتـكـنـولـوجـيـات

اإلعالم واالتصـال.اإلعالم واالتصـال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 8 شــعـــبــان عــام
1432 اJـوافق 10  يـولـيــو سـنـة 2011 يـعــيّن الـسّــيـد لـعــيـفـة

زيـــوانt مــفــتـــشــا في اJــفـــتــشــيـــة الــعــامّــة بـــوزارة الــبــريــد
وتكنولوجيات اإلعالم و االتصـال.

وزارة الثوزارة الثّقافةقافة
قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 17 جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1432 اJــوافق  اJــوافق 21
أبــريل سـنـة أبــريل سـنـة t2011 يــتـضـمن تـعــيـX أعـضـاء اجملـلسt يــتـضـمن تـعــيـX أعـضـاء اجملـلس

التوجيهي للمركز الوطني للمخطوطات.التوجيهي للمركز الوطني للمخطوطات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 17 جـمـادى األولى عام 1432
اJـوافق 21 أبـريل سنة 2011 يـعيّـن في اجمللس الـتـوجـيهي
لـلـمـركـز الـوطـني لـلـمـخـطـوطـاتt تـطـبـيـقـا ألحـكـام اJـادّة 7
مـن اJـــرســـوم الـــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 06 - 10 اJــؤرّخ في 15 ذي
احلــجـة عـام 1426 اJـوافق 15 يـنـايـر سـنـة 2006 واJــتـضـمّن
إنــشــاء اJــركــز الــوطـــني لــلــمــخــطــوطــاتt األعــضــاء اآلتــيــة

أسماؤهمt السيدتان والسادة :
tـكـلـف بـالـثـقـافـةJــثل الـوزيـر ا� tســلـيـمـان أويـدن -

tرئيسا
- فـواز بـوقـندورةt �ـثل الـوزيـر اJـكلـف بالـداخـلـية

tواجلماعات احمللية
- ابــتـهــال بـوثــيـنــة مـخــلـوفt �ــثـلـة الــوزيـر اJــكـلف

tاليةJبا
- الـشريف مريبـعيt �ثل الوزيـر اJكلف بالـتعليم

tالعالي والبحث العلمي
- زهــــــور جـــــــعـــــــفـــــــرt �ـــــــثـــــــلـــــــة الـــــــوزيــــــــر اJــــــكــــــلف

tباجملاهدين
- بدر الدين فيالليt �ثل الوزير اJكلف بالشؤون

tالدينية واألوقاف
- مــــحـــمــــد عـــبــــاسيt �ــــثل مــــديــــر اJـــركــــز الــــوطـــني

tلألرشيف
- مـحــمــد جـنــوحـاتt �ــثل مــديـر اJــكــتـبــة الــوطـنــيـة

اجلزائرية.

قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراء
وزارة الشوزارة الشّباب والرياضةباب والرياضة

قـــــــرار مــــــــؤرقـــــــرار مــــــــؤرّخ في خ في 28 ربـــــــيـع األول عـــــــام  ربـــــــيـع األول عـــــــام 1432  اJــــــــوافق  اJــــــــوافق 3
مــارس ســنـة مــارس ســنـة t2011 يـتــضــمن تــفــويض اإلمــضــاء إلىt يـتــضــمن تــفــويض اإلمــضــاء إلى

اJدير العام للرياضة.اJدير العام للرياضة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
tإنّ وزير الشّباب والرياضة

- �ـقتـضى اJـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اJـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

tأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2010 وا

- و�قتـضى اJرسوم التّنفيذيّ رقم 08 - 374 اJؤرّخ
في 28 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1429 اJــوافـق 28 نـــوفــمـــبــر ســـنــــة

t2008 الذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 09 - 234
اJــؤرّخ في 21 رجب عــام 1430 اJــوافـق 14 يـــولــيــو ســنــــة
2009 واJـــــتــــضــــمّن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اJـــــركــــزيــــة في وزارة

tالشّباب والرياضة
- وبـعـد االطالع عـلى اJــرسـوم الـرّئـاسيّ  اJـؤرّخ في
17 جـــمـــادى األولى عـــام 1431 اJــوافق 2 مـــايـــو ســـنـــة 2010

واJــتـــضــمن تـــعــيـــX الــسّــيّـــد حــســX كـــنــوش مــديـــرا عــامــا
tللرياضة بوزارة الشّباب والرياضة

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :
tكـــنــوش Xــادّة األولى : ة األولى : يــفـــوّض إلى الـــسّــيّـــد حـــســJــاداJا
tاإلمـــضــاء في حـــدود صالحـــيــاته tـــديــر الـــعــام لـــلــريـــاضــةJا
بــاسـم وزيــر الـــشّــبـــاب والـــريــاضـــةt عــلـى جــمـــيع الـــوثــائق

واJقرّرات باستثناء القرارات.
اJـاداJـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حرر باجلزائر في 28 ربيع األول عام 1432  اJوافق

3 مارس سنة 2011.
الهاشمي جيارالهاشمي جيار
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