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بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠ 3٠٠ ٠6٠٠٠٠2٠193٠٠٤8

الهاتف  ٠23.٤1.18.89 :إﱃ 92

حساب العملة اﻷجنبّية للمشتركﲔ خارج الوطن
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠3 ٠٠ ٠6٠٠٠٠٠1٤72٠2٤2

ثمن الّنسخة اﻷصلّية  1٤,٠0د.ج
ثمن الّنسخة اﻷصلّية وترجمتها  28,٠٠د.ج
صادر ﰲ الّسنﲔ الّسابقة  :حسب الّتسعيرة.
ثمن العدد ال ّ
جانا للمشتركﲔ.
وتسّلم الفهارس م ّ
اﳌطلوب إرفاق لفيفة إرسال اﳉريدة اﻷخيرة سواء لتجديد اﻻشتراكات أو لﻼحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن الّنشر عﲆ أساس  60,00د.ج للّسطر.
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠1
اﳉريدة الرسم ّ

4

مراسيم تنظيمّيـة
مرسـ ـوم رئاس ـي رقـ ـم  ٠٢-٢٢م ـؤّرخ ﰲ  ٢٩جم ـادى اﻷوﱃ

– المحافظ الّسامي لﻸمازيغية،

عـ ـام  144٣اﳌوافق  ٣جانفي سـنـة  ،٢٠٢٢يت ـضـمـن

– قائد اﳊرس اﳉمهوري،

صصة لرئاسة اﳉمهورية
توزيع اﻻعتمادات اﳌخ ّ

– وسيط اﳉمهورية.

تسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة
ية ال ّ
من ميزان ّ

.٢٠٢٢

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ

اﳌاّدة  : ٣ين ـشـ ـر هـ ـذا اﳌ ـرس ـوم ف ـي اﳉـري ـدة الّرسـم ـّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر ب ـاﳉ ـ ـزائـ ـر ﰲ  29جمـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـام  1٤٤3اﳌ ـواف ـق

 3جانفي سنة .2٠22

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالّية،
– وب ـن ـاء عـ ـ ـﲆ الـدسـتـ ـور ،ﻻ س ـي ـم ـ ـا اﳌ ـاّدتـ ـان  7-91و1٤1

)الفقرة اﻷوﱃ( منه،

– وﲟقتضى القانون رقم  17-8٤اﳌؤّرخ ﰲ  8شّوال عام
 1٤٠٤اﳌوافق  7يوليو سنة  198٤واﳌتعّلق بقوانﲔ اﳌالّية،

اﳌعّدل واﳌتّمم،

– وﲟقتضى القانون رقم  16-21اﳌؤرخ ﰲ  2٥جمادى اﻷوﱃ

عبد اﳌجيد تبون
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Hـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
مرس ـ ـوم رئاسـ ـي رق ـم  ٠٣-٢٢مؤّرخ ﰲ  ٢٩جمادى اﻷوﱃ

عـ ـ ـ ـام  144٣اﳌواف ـ ـ ـق  ٣جانف ـ ـي سـن ـ ـة  ،٢٠٢٢يتضمـ ـن
توزي ـ ـ ـع اﻻعتمـ ـ ـادات اﳌخصصـ ـ ـة لوزيـ ـ ـر الشـ ـ ـؤون
اﳋارجي ـ ـة واﳉالية الوطنية باﳋارج مـ ـن ميزانيـ ـة

التسيي ـر ﲟوجـ ـب قانون اﳌالية لسنة .٢٠٢٢
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عام  1٤٤3اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة  2٠21واﳌتضّمن قانون

اﳌالية لسنة ،2٠22

ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ

يرسم ما يأتي :

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالّية،

زع اﻻعـ ـ ـتـ ـ ـمادات اﳌـ ـ ـقّدر مبـلـغـهـ ـا بخمسة
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تـ ـو ّ

– وب ـن ـاء عـ ـ ـﲆ الـدسـتـ ـور ،ﻻ س ـي ـم ـ ـا اﳌ ـاّدتـ ـان  7-91و1٤1

ع ـ ـشـ ـر مـ ـليـ ـارا وم ـ ـائتﲔ وواح ـ ـد ملـ ـيونـ ـا ومـ ـائتـ ـﲔ وأربـ ـ ـع ـ ـة

صصة
وعشريـ ـن أل ـف ديـ ـن ـار ) 1٥.2٠1.22٤.٠٠٠دج( واﳌخ ّ
ل ـرئ ـاسة اﳉم ـه ـوريـة م ـن م ـي ـزان ـي ـة ال ـّتـسي ـيـر ﲟوجب قـانـون

اﳌالّية لسنة  ،2٠22طبقا للجدول اﳌلحق بأصل هذا اﳌرسوم،

واﳌقّسمة كما يأتي :
– الفرع اﻷول :

رئاسة اﳉمهورية )اﻷمانة العامة(  13.826.٥9٤.٠٠٠ :دج.

)الفقرة اﻷوﱃ( منه،

– وﲟقتضى القانون رقم  17-8٤اﳌؤّرخ ﰲ  8شّوال عام
 1٤٠٤اﳌوافق  7يوليو سنة  198٤واﳌتعّلق بقوانﲔ اﳌالّية،
اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  16-21اﳌؤرخ ﰲ  2٥جمادى اﻷوﱃ
عام  1٤٤3اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة  2٠21واﳌتضّمن قانون

اﳌالية لسنة ،2٠22

– الفرع الثاني :

يرسم ما يأتي :

اﻷمانة العامة للحكومة  ٥9٤.8٥7.٠٠٠ ................. :دج.

زع اﻻعتمادات اﳌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقّدر مبلغها باثنﲔ
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تو ّ

– الفرع الثالث :

وأربعﲔ مليارا وسبعمائة وستة عشر مليونا وتسعمائة

صـصـة
وثمانية آﻻف دي ـ ـنـ ـ ـار ) ٤2.716.9٠8.٠٠٠دج( واﳌـخ ّ

اﶈافظة الّسامية لﻸمازيغّية  1٠3.2٥9.٠٠٠ ..... :دج.

ل ـوزيـ ـر الـشـ ـؤون اﳋارجـ ـيـ ـة واﳉالـ ـيـ ـة الـ ـوطـ ـنـ ـيـ ـة بـ ـاﳋارج م ـن

– الفرع الرابع :

م ـي ـزان ـّيـة ال ـّتـسي ـي ـر ﲟوجب ق ـانـون اﳌالـّيـة لسنـة  ،2٠22طـبـقـا

اﳊرس اﳉمهوري  1٤.٠٠٠.٠٠٠ ........................ :دج.
– الفرع اﳋامس :
وسيط اﳉمهورية  662.٥1٤.٠٠٠ ........................ :دج.
ل من
اﳌاّدة  : ٢يتوّلى تسيير اﻻعتمادات اﳌبّينة ﰲ ك ّ
الفروع اﳌذكورة أعﻼه ،عﲆ الّتواﱄ :
– اﻷمﲔ العام لرئاسة اﳉمهورية،
– اﻷمﲔ العام للحكومة،

للجدول اﳌلحق هذا اﳌرسوم.

اﳌاّدة  : ٢يكل ـ ـ ـف وزي ـ ـر اﳌالـ ـّية ووزي ـ ـر الشـ ـؤون اﳋارجي ـة

واﳉالية الوطنية باﳋارج ،كـ ـ ـل فيم ـ ـا يخصـ ـ ـه ،بتنفيـ ـ ـذ هـ ـ ـذا
اﳌرسـ ـوم ال ـ ـ ـذي ينش ـ ـ ـ ـر ﰲ اﳉريـ ـ ـدة الّرسم ـ ـ ـّية للجمهـ ـ ـورّية
اﳉزائ ـ ـ ـرّية الّديمقراطـ ـ ـّية الّشعبّية.
حّرر ب ـاﳉ ـ ـزائـ ـر ﰲ  29جمـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـام  1٤٤3اﳌ ـواف ـق

 3جانفي سنة .2٠22

عبد المجيد تبون
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ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠1
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳉدول اﳌلحق
صة لوزير الشؤون اﳋارجية واﳉالية الوطنية باﳋارج لسنة  ٢٠٢٢من ميزانية التسيير واﳌوزعة
اﻻعتمادات اﳌخص ّ
بالترتيب ﰲ كل باب
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
الفرع اﻷول
فرع وحيد
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل

01-31

اﻹدارة اﳌركزية  -الراتب الرئيسي للنشاط.................................................

626.763.000

02-31

اﻹدارة اﳌركزية  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة..........................................

697.305.000

03-31

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب  -منح ذات طابع
عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي......................................................

132.570.000

مجموع القسم اﻷول

1.456.638.000

القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
01-32

اﻹدارة اﳌركزية  -ريوع حوادث العمل..........................................................

200.000

02-32

اﻹدارة اﳌركزية  -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية.....................................

1.000.000

مجموع القسم الثاني

1.200.000

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
01-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح العائلية...................................................................

12.500.000

02-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح اﻻختيارية..............................................................

40.000

03-33

اﻹدارة اﳌركزية  -الضمان اﻻجتماعي...........................................................

510.000.000

04-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية...................................

84.000.000

مجموع القسم الثالث

606.540.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
01-34

اﻹدارة اﳌركزية  -تسديد النفقات.................................................................

247.000.000

02-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷدوات واﻷثاث................................................................

3.040.000

03-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اللوازم...............................................................................

32.800.000

04-34

اﻹدارة اﳌركزية  -التكاليف اﳌلحقة.............................................................

348.500.000

05-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷلبسة.............................................................................

4.000.000

90-34

اﻹدارة اﳌركزية  -حظيرة السيارات.............................................................

10.560.000

92-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻹيجار.............................................................................

7.980.000

97-34

اﻹدارة اﳌركـ ـزيـ ـة  -الـ ـنـ ـفـ ـقـ ـات الـ ـقضائـ ـي ـة  -ن ـف ـق ـات اﳋب ـرة  -ال ـت ـع ـويضات
اﳌترتبة عﲆ الدولة..................................................................................

10.000

مجموع القسم الرابع

653.890.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠1
اﳉريدة الرسم ّ

6

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم اﳋامس
أشغال الصيانة

01-35

اﻹدارة اﳌركزية  -صيانة اﳌباني.................................................................

200.000.000

مجموع القسم اﳋامس

200.000.000

القسم السادس
إعانات التسيير
02-36

إعانة للمعهد الدبلوماسي والعﻼقات الدولية...............................................

40.000.000

03-36

إعانة للمركز الثقاﰲ اﳉزائري بباريس.....................................................

147.000.000

مجموع القسم السادس

187.000.000

القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
01-37

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌؤﲤرات الدولية............................................................

2.000.000

مجموع القسم السابع

2.000.000

مجموع العنوان الثالث

3.107.268.000

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثاني
النشاط الدوﱄ
01-42

اﳌشاركة ﰲ الهيئات الدولية.......................................................................

3.000.000.000

03-42

التعاون الدوﱄ..............................................................................................

4.500.000.000

04-42

العمل اﳌغاربي............................................................................................

1.500.000

مجموع القسم الثاني

7.501.500.000

القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
01-43

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح  -تكملة اﳌنح  -تعويضات التدريب  -نفقات
التكوين ﰲ اﳋارج....................................................................................
مجموع القسم الثالث

4.400.000.000
4.400.000.000

مجموع العنوان الرابع

11.901.500.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

15.008.768.000

الفرع اﳉزئي الثاني
اﳌصالح اﳌوجودة ﰲ اﳋارج
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
11-31

اﳌصالح اﳌوجودة ﰲ اﳋارج  -الراتب الرئيسي للنشاط............................

1.177.258.000

12-31

اﳌصالح اﳌوجودة ﰲ اﳋارج  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة.....................

9.286.800.000

13-31

اﳌصالح اﳌوجودة ﰲ اﳋارج  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب  -منح
ذات طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي......................................

8.480.200.000

مجموع القسم اﻷول

18.944.258.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠1
اﳉريدة الرسم ّ

7

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية

11-33

اﳌصالح اﳌوجودة ﰲ اﳋارج  -اﳌنح العائلية..............................................

45.782.000

13-33

اﳌصالح اﳌوجودة ﰲ اﳋارج  -الضمان اﻻجتماعي......................................

2.061.700.000

مجموع القسم الثالث

2.107.482.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
11-34

اﳌصالح اﳌوجودة ﰲ اﳋارج  -تسديد النفقات............................................

1.254.400.000

12-34

اﳌصالح اﳌوجودة ﰲ اﳋارج  -اﻷدوات واﻷثاث...........................................

183.120.000

13-34

اﳌصالح اﳌوجودة ﰲ اﳋارج  -اللوازم.........................................................

136.250.000

14-34

اﳌصالح اﳌوجودة ﰲ اﳋارج  -التكاليف اﳌلحقة.......................................

1.244.000.000

15-34

اﳌصالح اﳌوجودة ﰲ اﳋارج  -اﻷلبسة........................................................

5.450.000

91-34

اﳌصالح اﳌوجودة ﰲ اﳋارج  -حظيرة السيارات.......................................

318.280.000

93-34

اﳌصالح اﳌوجودة ﰲ اﳋارج  -اﻹيجار........................................................

2.430.400.000

مجموع القسم الرابع

5.571.900.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
11-35

اﳌصالح اﳌوجودة ﰲ اﳋارج  -صيانة اﳌباني...........................................

490.500.000

مجموع القسم اﳋامس

490.500.000

القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
21-37
22-37

اﳌصال ـ ـ ـح اﳌوج ـ ـ ـودة ﰲ اﳋارج  -ال ـ ـ ـع ـ ـ ـم ـ ـ ـل ال ـ ـ ـدبـ ـ ـلـ ـ ـومـ ـ ـاسي  -اﳌصاريـ ـ ـف
اﳌختلفة...................................................................................................

244.000.000

اﳌصالح اﳌوجودة ﰲ اﳋارج  -نفقات غير متوّقعة....................................

250.000.000

مجموع القسم السابع

494.000.000

مجموع العنوان الثالث

27.608.140.000

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم السادس
النشاط اﻻجتماعي  -اﳌساعدة والتضامن
91-46

اﳌصالح اﳌوجودة ﰲ اﳋارج  -نفقات مساعدة اﳌواطنﲔ ﰲ اﳋارج.........

100.000.000

مجموع القسم السادس

100.000.000

مجموع العنوان الرابع

100.000.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثاني

27.708.140.000

مجموع الفرع اﻷول

42.716.908.000

مجموع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير الشؤون اﳋارجية واﳉالية
الوطنية باﳋارج...................................................................................

42.716.908.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠1
اﳉريدة الرسم ّ

8

مرسوم تنفيذي رقم  ٠4-٢٢مؤّرخ ﰲ  ٢٩جمادى اﻷوﱃ
عام  144٣اﳌوافق  ٣جانفي سـنة  ،٢٠٢٢يتضم ـن
صصـ ـ ـ ـة لل ـوزيـ ـ ـ ـ ـر اﻷول
ت ـوزيـ ـ ـ ـع اﻻعتـمـ ـادات اﳌخـ ّ
تـسـ ـ ـ ـ ـ ـييـ ـر ﲟ ـوج ـ ـ ـ ـ ـب قـ ـانـ ـ ـ ـ ـون
ية ال ّ
مـ ـ ـ ـ ـن مـي ـ ـزان ـ ـ ـ ـ ـ ّ
اﳌ ـال ـيـة لـسـنة .٢٠٢٢
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  27٥-21اﳌؤّرخ ﰲ
 19ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،
يرسم ما يأتي :
زع اﻻع ـ ـ ـتم ـادات اﳌـ ـ ـقّدر مبلغهـ ـا بأربعـ ـة
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تـ ـو ّ

ن الوزير اﻷّول،
إ ّ

مﻼيير وخمسمائة وواحد وخمسﲔ مليونا وسبعمائة وسبعة

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالّية،

وعشرين ألف دينار ) ٤.٥٥1.727.٠٠٠دج( واﳌخصصة للوزير

– وبنـ ـ ـاء ع ـ ـﲆ الّدستـ ـور ،ﻻ سيمـ ـا اﳌاّدتـ ـان  ٥-112و1٤1

)الفقرة  (2منه،

– وﲟقتضـى القانـون رقـم  17-8٤اﳌـؤّرخ ﰲ  8شـّوال عام
 1٤٠٤اﳌوافق  7يوليو سنة  198٤واﳌتعّلق بقوانﲔ اﳌالّية،
اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  16-21مؤرخ ﰲ  2٥جمادى اﻷوﱃ
عام  1٤٤3اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة  2٠21واﳌتضّمن قانون

اﻷول من ميزانّية الّتسيير ﲟوجب قانون اﳌالّية لسنة ،2٠22

طبقا للجدول اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.

اﳌاّدة  : ٢ينـش ـر هـ ـذا اﳌ ـرس ـوم ف ـي اﳉريـ ـدة الّرس ـم ـّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر ب ـاﳉ ـ ـزائـ ـر ﰲ  29جمـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـام  1٤٤3اﳌ ـواف ـق

 3جانفي سنة .2٠22

اﳌالية لسنة ،2٠22

أيمن بن عبد الرحمان
اﳉدول اﳌلحق

اﻻعتمادات اﳌخصصة ﳌصالح الوزير اﻷول لسنة  ٢٠٢٢من ميزانية التسيير واﳌوزعة بالترتيب ﰲ كل باب
رقم اﻷبواب

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

الفرع اﻷول
الوزير اﻷول
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
01-31

الوزير اﻷول  -الراتب الرئيسي للنشاط.......................................................

206.000.000

02-31

الوزير اﻷول  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة................................................

377.500.000

03-31

الوزير اﻷول  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب  -منح ذات طابع عائﲇ
واشتراكات الضمان اﻻجتماعي................................................................

110.000.000

مجموع القسم اﻷول

693.500.000

القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
02-32

الوزير اﻷول  -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية...........................................

7.500.000

مجموع القسم الثاني

7.500.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠1
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية

01-33

الوزير اﻷول  -اﳌنح العائلية.........................................................................

4.900.000

02-33

الوزير اﻷول  -اﳌنح اﻻختيارية....................................................................

25.000

03-33

الوزير اﻷول  -الضمان اﻻجتماعي.................................................................

146.075.000

04-33

الوزير اﻷول  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية........................................

16.416.000

مجموع القسم الثالث

167.416.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
01-34

الوزير اﻷول  -تسديد النفقات.......................................................................

220.000.000

02-34

الوزير اﻷول  -اﻷدوات واﻷثاث......................................................................

03-34

الوزير اﻷول  -اللوازم....................................................................................

15.000.000
10.000.000

04-34

الوزير اﻷول  -التكاليف اﳌلحقة..................................................................

43.350.000

05-34

الوزير اﻷول  -اﻷلبسة...................................................................................

3.000.000

06-34

الوزير اﻷول  -نفقات تسيير اﻹقامة الرسمية للوزير اﻷول........................

1.425.000

07-34

الوزير اﻷول  -نفقات أشغال اﳋبراء الوطنيﲔ و/أو اﻷجانب وإقامتهم.......

4.500.000

08-34

الوزير اﻷول  -نـ ـف ـقـات تسـيـي ـر اﳌـص ـال ـح اﳌـشـت ـرك ـة ﻹق ـام ـة الـ ـدول ـة بـنـادي
الصنوبر...................................................................................................

3.325.000

80-34

الوزير اﻷول  -حظيرة السيارات..................................................................

40.000.000

92-34

الوزير اﻷول  -اﻹيجار...................................................................................

156.000.000

97-34

الوزير اﻷول  -النفقات القضائية  -نفقات اﳋبرة  -التعويضات اﳌترتبة
عﲆ الدولة.................................................................................................

17.000

مجموع القسم الرابع

496.617.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
01-35

الوزير اﻷول  -صيانة اﳌباني......................................................................

14.000.000

مجموع القسم اﳋامس

14.000.000

القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
01-37

الوزير اﻷول  -نفقات مختلفة.......................................................................

5.000.000

02-37

الوزير اﻷول  -تنظيم اﳌؤﲤرات واﳌلتقيات...............................................

20.000.000

06-37

نفقات تسـيير اللجـنة الوطنية للوقاية من اﻻﲡار باﻷشخاص ومكافحته.

9.525.000

10-37

النفقات اﳌتعلقة باﻻتصال اﳌؤسساتي......................................................

100.000.000

11-37

النفقات اﳌتعلقة بتسيير ﳉنة اﳊكم الراشد..............................................

14.000.000

مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

148.525.000
1.527.558.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠1
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثاني
النشاط الدوﱄ

02-42

مشاركة اﳉزائر ﰲ اﳌعرض العاﳌي بدبي ) 2٠2٠اﻹمارات العربية اﳌتحدة(...

60.000.000

مجموع القسم الثاني

60.000.000

القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
01-43

الوزير اﻷول  -اﳌنح  -تعويضات التدريب  -الرواتب اﳌسبقة  -نفقات التكوين....

2.500.000

مجموع القسم الثالث

2.500.000

القسم الرابع
النشاط اﻻقتصادي  -التشجيعات والتدخﻼت
01-44

مساهمة ﰲ إقامة الدولة للساحل.................................................................

320.000.000

02-44

مساهمة للوكالة الفضائية اﳉزائرية..........................................................

1.300.000.000

03-44

مساهمة ﶈافظة الطاقات اﳌتجددة والفعالية الطاقوية.......................

84.450.000

مجموع القسم الرابع

1.704.450.000

مجموع العنوان الرابع

1.766.950.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

3.294.508.000

مجموع الفرع اﻷول

3.294.508.000

الفرع الثاني
اﳌديرية العامة للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
01-31

اﻹدارة اﳌركزية  -الراتب الرئيسي للنشاط.................................................

352.000.000

02-31

اﻹدارة اﳌركزية  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة..........................................

555.000.000

03-31

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب ،منح ذات طابع عائﲇ
واشتراكات الضمان اﻻجتماعي................................................................

36.800.000

مجموع القسم اﻷول

943.800.000

القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
01-32

اﻹدارة اﳌركزية  -ريوع حوادث العمل...........................................................

10.000

02-32

اﻹدارة اﳌركزية  -مـعـاش اﳋـدمة واﻷضرار اﳉسدية.....................................

780.000

مجموع القسم الثاني

790.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠1
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية

01-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح العائلية...................................................................

7.000.000

02-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح اﻻختيارية..............................................................

20.000

03-33

اﻹدارة اﳌركزية  -الضمان اﻻجتماعي...........................................................

226.750.000

04-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية...................................

25.733.000

مجموع القسم الثالث

259.503.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
01-34

اﻹدارة اﳌركزية  -تسديد النفقات.................................................................

6.400.000

02-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷدوات واﻷثاث................................................................

3.236.000

03-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اللوازم...............................................................................

4.000.000

04-34

اﻹدارة اﳌركزية  -التكاليف اﳌلحقة.............................................................

26.500.000

05-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷلبسة.............................................................................

200.000

82-34

اﻹدارة اﳌركزية  -حظيرة السيارات.............................................................

1.280.000

96-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻹيجار.............................................................................

1.500.000

97-34

اﻹدارة اﳌركـ ـزيـ ـة  -الـ ـنـ ـفـ ـقـ ـات الـ ـقضائـ ـي ـة  -ن ـف ـق ـات اﳋب ـرة  -ال ـت ـع ـويضات
اﳌترتبة عﲆ الدولة..................................................................................

10.000

مجموع القسم الرابع

43.126.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
01-35

اﻹدارة اﳌركزية  -صيانة اﳌباني.................................................................

3.000.000

مجموع القسم اﳋامس

3.000.000

القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
01-37

اﻹدارة اﳌركزية  -تنظيم اﳌؤﲤرات واﳌلتقيات.........................................

1.000.000

مجموع القسم السابع

1.000.000

مجموع العنوان الثالث

1.251.219.000

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
01-43

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح  -تعويضات التدريب  -الرواتب اﳌسبقة  -نفقات
التكوين.....................................................................................................

6.000.000

مجموع القسم الثالث

6.000.000

مجموع العنوان الرابع

6.000.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثاني

1.257.219.000

مجموع الفرع الثاني

1.257.219.000

مجموع اﻻعتمادات اﳌخصصة للوزير اﻷول.........................................

4.551.727.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠1
اﳉريدة الرسم ّ
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م ـرس ـوم تـنـفـيذي رق ـم  ٠٥-٢٢م ـؤّرخ ﰲ  ٢٩جمادى اﻷوﱃ

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281-21اﳌؤّرخ ﰲ 26

عام  144٣اﳌوافـق  ٣ج ـانـفـي سـنـة  ،٢٠٢٢يتـض ـمـ ـن

ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن

ص ـصـ ـة ل ـوزي ـر اﳌـال ـيـة من
توزيع اﻻعتمادات اﳌخ ّ

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،

تسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة .٢٠٢٢
ية ال ّ
ميزان ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن الوزير اﻷول،
إ ّ

يرسم ما يأتي :
زع اﻻعت ـ ـمادات اﳌـ ـقّدر مبـ ـلغـ ـها باثنﲔ
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :ت ـ ـ ـو ّ

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالّية،

وتسـ ـع ـﲔ م ـليـ ـارا وتسـ ـع ـ ـمائة وثمـ ـانيـ ـة وع ـش ـريـ ـن ملـ ـي ـون ـ ـا

– وبـنـ ـاء ع ـﲆ ال ـّدسـتـ ـور ،ﻻ سـي ـمـ ـا اﳌ ـاّدت ـ ـان  ٥-112و1٤1

وثمانمائة وستة وتسعﲔ ألـف ديـنـار )  92.928.896.٠٠٠دج(

)الفقرة  (2منه،

– وﲟقتضى القانون رقم  17-8٤اﳌؤّرخ ﰲ  8شّوال عام 1٤٠٤
اﳌوافق  7يوليو سنة  198٤واﳌتعّلق بقوانﲔ اﳌالّية ،اﳌعّدل

واﳌتّمم،

– وﲟقتضى القانون رقم  16-21اﳌؤرخ ﰲ  2٥جمادى اﻷوﱃ
عام  1٤٤3اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة  2٠21واﳌتضّمن قانون

اﳌالية لسنة ،2٠22

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  27٥-21اﳌؤّرخ ﰲ 19

ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن

ية الّتسيير ﲟوجب
واﳌخـصـصة لوزير اﳌالية من ميزان ّ
قانون اﳌالّية لسنة  ،2٠22طبقا للجدول اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : ٢يكلـ ـ ـ ـف وزيـ ـ ـر اﳌ ـ ـالـ ـية بت ـ ـنفـ ـ ـيذ ه ـ ـ ـذا اﳌـرسوم
الذي ينـ ـ ـشـ ـ ـ ـر ﰲ اﳉ ـ ـري ـ ـدة الّرسـ ـمـ ـّية للجمهورّية اﳉزائرّية
الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر ب ـاﳉ ـ ـزائـ ـر ﰲ  29جمـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـام  1٤٤3اﳌ ـواف ـق

 3جانفي سنة .2٠22

أيمن بن عبد الرحمان

تعيﲔ الوزير اﻷول،
اﳉدول اﳌلحق

اﻻعتمادات اﳌخصصـة لوزير اﳌالية لسنة  ٢٠٢٢من ميزانية التسيير واﳌوزعة بالترتيب ﰲ كل باب
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
الفرع اﻷول
اﻹدارة اﳌركزية
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل

01-31

اﻹدارة اﳌركزية  -الراتب الرئيسي للنشاط...............................................

690.000.000

02-31

اﻹدارة اﳌركزية  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة........................................

1.175.000.000

03-31

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب  -منح ذات طابع
عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي...................................................
مجموع القسم اﻷول

134.000.000
1.999.000.000

القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
01-32

اﻹدارة اﳌركزية  -ريوع حوادث العمل........................................................

225.000

02-32

اﻹدارة اﳌركزية  -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية...................................

1.900.000

مجموع القسم الثاني

2.125.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية

01-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح العائلية...................................................................

8.900.000

02-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح اﻻختيارية..............................................................

40.000

03-33

اﻹدارة اﳌركزية  -الضمان اﻻجتماعي...........................................................

466.250.000

04-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية...................................

43.800.000

مجموع القسم الثالث

518.990.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
01-34

اﻹدارة اﳌركزية  -تسديد النفقات.................................................................

02-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷدوات واﻷثاث................................................................

03-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اللوازم..............................................................................

04-34

اﻹدارة اﳌركزية  -التكاليف اﳌلحقة.............................................................

76.330.000

05-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷلبسة.............................................................................

1.400.000

90-34

اﻹدارة اﳌركزية  -حظيرة السيارات............................................................

6.960.000

92-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻹيجار.............................................................................

2.400.000

97-34

اﻹدارة اﳌركـ ـزيـ ـة  -الـ ـنـ ـفـ ـقـ ـات الـ ـقضائـ ـي ـة  -ن ـف ـق ـات اﳋب ـرة  -ال ـت ـع ـويضات
اﳌترتبة عﲆ الدولة..................................................................................

20.000

مجموع القسم الرابع

85.000.000
2.880.000
9.000.000

183.990.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
01-35

اﻹدارة اﳌركزية  -صيانة اﳌباني................................................................

170.000.000

مجموع القسم اﳋامس

170.000.000

القسم السادس
إعانات التسيير
03-36

إعانة للمدرسة الوطنية للضرائب...............................................................

175.000.000

06-36

إعانة ﳋلية معاﳉة اﻻستعﻼم اﳌاﱄ............................................................

62.000.000

09-36

إعانة للمدرسة الوطنية للخزينة.................................................................

16.000.000

مجموع القسم السادس

253.000.000

القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
02-37

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌؤﲤرات واﳌلتقيات.....................................................

1.100.000

03-37

اﻹدارة اﳌركزية  -دراسات............................................................................

3.000.000

04-37

اﻹدارة اﳌركزية  -نـ ـ ـفقـ ـ ـات تس ـ ـي ـ ـير الصـ ـن ـ ـدوق اﳋـ ـاص بتق ـ ـاع ـ ـد اﻹطـ ـ ـارات
السامية لﻸمة............................................................................................

3.000.000

مجموع القسم السابع

7.100.000

مجموع العنوان الثالث

3.134.205.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠1
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

03-42

01-43
02-43

01-44

01-31
02-31
03-31

01-32
02-32

01-33
02-33
03-33
04-33

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثاني
النشاط الدوﱄ
اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌـساهمة واﻻشتراك ﰲ الهيئات الدولية غير اﳊكومية..
مجموع القسم الثاني
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح  -تعويضات التدريب  -الرواتب اﳌسبقة  -نفقات
التكوين.....................................................................................................
اﻹدارة اﳌركزية  -تشجيعات للجمعيات ذات اﳌنفعة العمومية..................
مجموع القسم الثالث
القسم الرابع
النشاط اﻻقتصادي  -التشجيعات والتدخﻼت
اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌساهمة للمعهد العاﱄ للتسيير والتخطيط..................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول
مجموع الفرع اﻷول
الفرع الثاني
اﳌديرية العامة للمحاسبة
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
اﳌديرية العامة للمحاسبة  -الراتب الرئيسي للنشاط................................
اﳌديرية العامة للمحاسبة  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة.........................
اﳌديرية العامة للمحاسبة  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب  -منح ذات
طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي...........................................
مجموع القسم اﻷول
القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
اﳌديرية العامة للمحاسبة  -ريوع حوادث العمل.........................................
اﳌديرية العامة للمحاسبة  -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية....................
مجموع القسم الثاني
القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
اﳌديرية العامة للمحاسبة  -اﳌنح العائلية..................................................
اﳌديرية العامة للمحاسبة  -اﳌنح اﻻختيارية.............................................
اﳌديرية العامة للمحاسبة  -الضمان اﻻجتماعي..........................................
اﳌديرية العامة للمحاسبة  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية.................
مجموع القسم الثالث

2.600.000
2.600.000

66.000.000
10.000
66.010.000

100.000.000
100.000.000
168.610.000
3.302.815.000
3.302.815.000

158.000.000
180.000.000
15.000.000
353.000.000

21.000
500.000
521.000

3.000.000
20.000
85.000.000
10.100.000
98.120.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
01-34

اﳌديرية العامة للمحاسبة  -تسديد النفقات................................................

5.000.000

02-34

اﳌديرية العامة للمحاسبة  -اﻷدوات واﻷثاث...............................................

48.000.000

03-34

اﳌديرية العامة للمحاسبة  -اللوازم.............................................................

30.000.000

04-34

اﳌديرية العامة للمحاسبة  -التكاليف اﳌلحقة...........................................

120.000.000

05-34

اﳌديرية العامة للمحاسبة  -اﻷلبسة............................................................

392.000

90-34

اﳌديرية العامة للمحاسبة  -حظيرة السيارات............................................

2.400.000

92-34

اﳌديرية العامة للمحاسبة  -اﻹيجار............................................................

800.000

97-34

اﳌديرية العـ ـ ـامة للمحـ ـ ـاس ـ ـبة  -النفـ ـ ـقات القض ـ ـائي ـ ـة  -نف ـ ـ ـقات اﳋـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـرة -
التعويضات اﳌترتبة عﲆ الدولة..............................................................
مجموع القسم الرابع

10.000
206.602.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
01-35

اﳌديرية العامة للمحاسبة  -صيانة اﳌباني................................................

6.000.000

مجموع القسم اﳋامس

6.000.000

القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
02-37

اﳌديرية العامة للمحاسبة  -اﳌؤﲤرات واﳌلتقيات....................................

3.000.000

03-37

اﳌديرية العامة للمحاسبة  -نفقات تسيير اﳌجلس الوطني للمحاسبة....

44.000.000

04-37

اﳌديرية العامة للمحاسبة  -نفقات تسيير ﳉنة اﻹشراف عﲆ التأمينات.....

3.000.000

05-37

اﳌديرية العامة للمحاسبة  -نفقات وضع حيز التنفيذ عصرنة أنظمة
اﳋزينة.....................................................................................................

40.000.000

مجموع القسم السابع

90.000.000

مجموع العنوان الثالث

754.243.000

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
01-43

اﳌديرية العامة للمحاسبة  -اﳌنح  -تعويضات التدريب  -الرواتب اﳌسبقة -
نفقات التكوين.........................................................................................

15.000.000

مجموع القسم الثالث

15.000.000

مجموع العنوان الرابع

15.000.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

769.243.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠1
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

الفرع اﳉزئي الثاني
اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
11-31

اﳌديريات اﳉهوية للخزينة  -الراتب الرئيسي للنشاط............................

5.000.000.000

12-31

اﳌديريات اﳉهوية للخزينة  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة......................

6.400.000.000

13-31

اﳌديريات اﳉهوية للخزينة  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب  -منح
ذات طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي.....................................

1.200.000.000

مجموع القسم اﻷول

12.600.000.000

القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
11-32

اﳌديريات اﳉهوية للخزينة  -ريوع حوادث العمل......................................

200.000

12-32

اﳌديريات اﳉهوية للخزينة  -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية.................

4.000.000

مجموع القسم الثاني

4.200.000

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
11-33

اﳌديريات اﳉهوية للخزينة  -اﳌنح العائلية...............................................

150.000.000

12-33

اﳌديريات اﳉهوية للخزينة  -اﳌنح اﻻختيارية..........................................

260.000

13-33

اﳌديريات اﳉهوية للخزينة  -الضمان اﻻجتماعي.......................................

2.850.000.000

14-33

اﳌديريات اﳉهوية للخزينة  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية..............

317.000.000

مجموع القسم الثالث

3.317.260.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
11-34

اﳌديريات اﳉهوية للخزينة  -تسديد النفقات.............................................

40.000.000

12-34

اﳌديريات اﳉهوية للخزينة  -اﻷدوات واﻷثاث............................................

32.800.000

13-34

اﳌديريات اﳉهوية للخزينة  -اللوازم..........................................................

120.000.000

14-34

اﳌديريات اﳉهوية للخزينة  -التكاليف اﳌلحقة........................................

260.000.000

15-34

اﳌديريات اﳉهوية للخزينة  -اﻷلبسة.........................................................

3.100.000

91-34

اﳌديريات اﳉهوية للخزينة  -حظيرة السيارات........................................

16.000.000

93-34

اﳌديريات اﳉهوية للخزينة  -اﻹيجار.........................................................

3.500.000

98-34

اﳌدي ـ ـري ـ ـات اﳉهـ ـ ـ ـوية للخ ـ ـزي ـ ـنة  -النف ـ ـقات القضـ ـ ـائية  -نفق ـ ـات اﳋـ ـ ـبرة -
التعويضات اﳌترتبة عﲆ الدولة..............................................................

50.000

مجموع القسم الرابع

475.450.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠1
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
11-35

اﳌديريات اﳉهوية للخزينة  -صيانة اﳌباني............................................

60.000.000

مجموع القسم اﳋامس

60.000.000

مجموع العنوان الثالث

16.456.910.000

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
11-43

اﳌديريات اﳉهوية للخزينة  -اﳌنح  -تعويضات التدريب  -الرواتب
اﳌسبقة  -نفقات التكوين.........................................................................

100.000.000

مجموع القسم الثالث

100.000.000

مجموع العنوان الرابع

100.000.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثاني

16.556.910.000

الفرع اﳉزئي الثالث
تسيير ديار ومراكز اﳌالية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
23-31

ديار ومراكز اﳌالية  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب  -منح ذات طابع
عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي......................................................

7.000.000

مجموع القسم اﻷول

7.000.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
23-34

ديار ومراكز اﳌالية  -اللوازم........................................................................

240.000

24-34

ديار ومراكز اﳌالية  -التكاليف اﳌلحقة.....................................................

619.000

25-34

ديار ومراكز اﳌالية  -اﻷلبسة.......................................................................

24.000

مجموع القسم الرابع

883.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
21-35

ديار ومراكز اﳌالية  -صيانة اﳌباني ومنشآتها التقنية.............................

643.000

مجموع القسم اﳋامس

643.000

مجموع العنوان الثالث

8.526.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثالث

8.526.000

مجموع الفرع الثاني

17.334.679.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠1
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

الفرع الثالث
اﳌديرية العامة للجمارك
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
01-31

اﳌديرية العامة للجمارك  -الراتب الرئيسي للنشاط...................................

5.348.000.000

02-31

اﳌديرية العامة للجمارك  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة............................

8.395.400.000

03-31

اﳌديرية العامة للجمارك  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون -الرواتب  -منح ذات
طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي.............................................

299.000.000

مجموع القسم اﻷول

14.042.400.000

القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
01-32

اﳌديرية العامة للجمارك  -ريوع حوادث العمل...........................................

1.665.000

02-32

اﳌديرية العامة للجمارك  -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية......................

24.400.000

مجموع القسم الثاني

26.065.000

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
01-33

اﳌديرية العامة للجمارك  -اﳌنح العائلية....................................................

220.000.000

02-33

اﳌديرية العامة للجمارك  -اﳌنح اﻻختيارية................................................

400.000

03-33

اﳌديرية العامة للجمارك  -الضمان اﻻجتماعي............................................

3.435.250.000

04-33

اﳌديرية العامة للجمارك  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية....................

386.000.000

مجموع القسم الثالث

4.041.650.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
01-34

اﳌديرية العامة للجمارك  -تسديد النفقات..................................................

19.000.000

02-34

اﳌديرية العامة للجمارك  -اﻷدوات واﻷثاث..................................................

18.535.000

03-34

اﳌديرية العامة للجمارك  -اللوازم................................................................

15.265.000

04-34

اﳌديرية العامة للجمارك  -التكاليف اﳌلحقة..............................................

8.925.000

05-34

اﳌديرية العامة للجمارك  -اﻷلبسة...............................................................

300.300.000

06-34

اﳌديرية العامة للجمارك  -التغذية...............................................................

2.800.000

90-34

اﳌديرية العامة للجمارك  -حظيرة السيارات..............................................

4.320.000

92-34

اﳌديرية العامة للجمارك  -اﻹيجار...............................................................

1.500.000

97-34

اﳌديرية العامة للجمارك  -النفقات القضائية  -نفقات اﳋبرة  -التعويضات
اﳌترتبة عﲆ الدولة....................................................................................

10.000

مجموع القسم الرابع

370.655.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠1
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
01-35

اﳌديرية العامة للجمارك  -صيانة اﳌباني.................................................

11.000.000

مجموع القسم اﳋامس

11.000.000

القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
02-37

اﳌديرية العامة للجمارك  -النفقات اﳌختلفة..............................................

400.000

03-37

اﳌديرية العامة للجمارك  -اﳌؤﲤرات واﳌلتقيات......................................

3.400.000

مجموع القسم السابع

3.800.000

مجموع العنوان الثالث

18.495.570.000

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
01-43

اﳌديـ ـ ـرية العامة للج ـ ـمـ ـ ـ ـ ـارك  -اﳌـ ـ ـ ـنح  -تعويض ـ ـ ـات التـ ـ ـ ـدريب  -ال ـ ـرواتـ ـ ـب
اﳌسبقة  -نفقات التكوين........................................................................

37.500.000

مجموع القسم الثالث

37.500.000

مجموع العنوان الرابع

37.500.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

18.533.070.000

الفرع اﳉزئي الثاني
اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
11-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للجمارك  -تسديد النفقات...............................

40.000.000

12-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للجمارك  -اﻷدوات واﻷثاث..............................

41.635.000

13-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للجمارك  -اللوازم............................................

37.600.000

14-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للجمارك  -التكاليف اﳌلحقة..........................

325.415.000

15-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للجمارك  -اﻷلبسة...........................................

1.200.000

16-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للجمارك  -التغذية...........................................

220.000.000

91-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للجمارك  -حظيرة السيارات...........................

100.000.000

93-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للجمارك  -اﻹيجار...........................................

40.000.000

98-34

اﳌص ـ ـالح الﻼمـ ـ ـركزي ـ ـة التـ ـابـ ـ ـ ـعة للجـ ـمـ ـ ـارك  -النفـ ـقات القض ـ ـ ـائية  -نف ـ ـ ـقات
اﳋبرة -التعويضات اﳌترتبة عﲆ الدولة................................................
مجموع القسم الرابع

10.000
805.860.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠1
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
11-35

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للجمارك  -صيانة اﳌباني...............................

130.000.000

مجموع القسم اﳋامس

130.000.000

مجموع العنوان الثالث

935.860.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثاني

935.860.000

مجموع الفرع الثالث

19.468.930.000

الفرع الرابع
اﳌديرية العامة للضرائب
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
01-31

اﳌديرية العامة للضرائب  -الراتب الرئيسي للنشاط..................................

460.000.000

02-31

اﳌديرية العامة للضرائب  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة...........................

550.450.000

03-31

اﳌديرية العامة للضرائب  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب  -منح ذات
طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي.............................................
مجموع القسم اﻷول

52.000.000
1.062.450.000

القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
01-32

اﳌديرية العامة للضرائب  -ريوع حوادث العمل...........................................

55.000

02-32

اﳌديرية العامة للضرائب  -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية.....................

10.000

مجموع القسم الثاني

65.000

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
01-33

اﳌديرية العامة للضرائب  -اﳌنح العائلية....................................................

10.000.000

02-33

اﳌديرية العامة للضرائب  -اﳌنح اﻻختيارية...............................................

40.000

03-33

اﳌديرية العامة للضرائب  -الضمان اﻻجتماعي............................................

251.236.000

04-33

اﳌديرية العامة للضرائب  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية...................

28.300.000

مجموع القسم الثالث

289.576.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
01-34

اﳌديرية العامة للضرائب  -تسديد النفقات..................................................

33.000.000

02-34

اﳌديرية العامة للضرائب  -اﻷدوات واﻷثاث.................................................

6.048.000

03-34

اﳌديرية العامة للضرائب  -اللوازم...............................................................

156.000.000

04-34

اﳌديرية العامة للضرائب  -التكاليف اﳌلحقة.............................................

18.000.000

05-34

اﳌديرية العامة للضرائب  -اﻷلبسة..............................................................

900.000

90-34

اﳌديرية العامة للضرائب  -حظيرة السيارات.............................................

6.800.000

92-34

اﳌديرية العامة للضرائب  -اﻹيجار..............................................................

1.000.000

97-34

اﳌديرية العامة للضرائب  -النفقات القضائية  -نفقات اﳋبرة  -التعويضات
اﳌترتبة عﲆ الدولة....................................................................................
مجموع القسم الرابع

10.000
221.758.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
01-35

اﳌديرية العامة للضرائب  -صيانة اﳌباني.................................................

7.000.000

مجموع القسم اﳋامس

7.000.000

القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
02-37

اﳌديرية العامة للضرائب  -اﳌؤﲤرات واﳌلتقيات.....................................

1.900.000

03-37

نفقات تسيير اﳌجلس الوطني للجباية.....................................................

1.000.000

مجموع القسم السابع

2.900.000

مجموع العنوان الثالث

1.583.749.000

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
01-43

اﳌدي ـ ـ ـرية العـ ـ ـ ـامة للضـ ـ ـرائب  -اﳌ ـ ـ ـنح  -تعـ ـ ـ ـويضـ ـ ـات الت ـ ـدريـ ـ ـب  -الـ ـروات ـ ـب
اﳌسبقة  -نفقات التكوين.........................................................................

30.000.000

مجموع القسم الثالث

30.000.000

مجموع العنوان الرابع

30.000.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

1.613.749.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠1
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

الفرع اﳉزئي الثاني
اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
11-31

اﳌصالح الﻼمركزية للضرائب  -الراتب الرئيسي للنشاط..........................

7.300.000.000

12-31

اﳌصالح الﻼمركزية للضرائب  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة....................

8.500.000.000

13-31

اﳌصالح الﻼمركزية للضرائب  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب  -منح
ذات طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي......................................
مجموع القسم اﻷول

1.620.000.000
17.420.000.000

القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
11-32

اﳌصالح الﻼمركزية للضرائب  -ريوع حوادث العمل....................................

600.000

12-32

اﳌصالح الﻼمركزية للضرائب  -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية...............

10.000

مجموع القسم الثاني

610.000

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
11-33

اﳌصالح الﻼمركزية للضرائب  -اﳌنح العائلية............................................

238.000.000

12-33

اﳌصالح الﻼمركزية للضرائب  -اﳌنح اﻻختيارية........................................

10.000

13-33

اﳌصالح الﻼمركزية للضرائب  -الضمان اﻻجتماعي....................................

3.950.000.000

14-33

اﳌصالح الﻼمركزية للضرائب  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية............

435.000.000

مجموع القسم الثالث

4.623.010.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
11-34

اﳌصالح الﻼمركزية للضرائب  -تسديد النفقات..........................................

110.000.000

12-34

اﳌصالح الﻼمركزية للضرائب  -اﻷدوات واﻷثاث..........................................

33.280.000

13-34

اﳌصالح الﻼمركزية للضرائب  -اللوازم........................................................

53.600.000

14-34

اﳌصالح الﻼمركزية للضرائب  -التكاليف اﳌلحقة......................................

300.000.000

15-34

اﳌصالح الﻼمركزية للضرائب  -اﻷلبسة.......................................................

4.900.000

91-34

اﳌصالح الﻼمركزية للضرائب  -حظيرة السيارات......................................

27.200.000

93-3٤

اﳌصالح الﻼمركزية للضرائب  -اﻹيجار.......................................................

31.000.000

98-3٤

اﳌص ـ ـ ـالـ ـ ـح الﻼمـ ـ ـركزيـ ـة للضـ ـ ـرائب  -النف ـ ـقات القضـ ـ ـائية  -نفـ ـقات اﳋبرة -
التعويضات اﳌترتبة عﲆ الدولة..............................................................
مجموع القسم الرابع

500.000
560.480.000
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
11-35

اﳌصالح الﻼمركزية للضرائب  -صيانة اﳌباني..........................................

140.000.000

مجموع القسم اﳋامس

140.000.000

مجموع العنوان الثالث

22.744.100.000

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
11-43

اﳌصالح الﻼمركزية للضرائب  -اﳌنح  -تعويضات التدريب  -الرواتب
اﳌسبقة  -نفقات التكوين.........................................................................

140.000.000

مجموع القسم الثالث

140.000.000

مجموع العنوان الرابع

140.000.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثاني

22.884.100.000

الفرع اﳉزئي الثالث
تسيير ديار ومراكز اﳌالية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
23-31

ديار ومراكز اﳌالية  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب  -منح ذات طابع
عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي......................................................

245.000.000

مجموع القسم اﻷول

245.000.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
23-34

ديار ومراكز اﳌالية  -اللوازم........................................................................

4.000.000

24-34

ديار ومراكز اﳌالية  -التكاليف اﳌلحقة......................................................

68.000.000

25-34

ديار ومراكز اﳌالية  -اﻷلبسة.......................................................................

493.000

مجموع القسم الرابع

72.493.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
21-35

ديار ومراكز اﳌالية  -صيانة اﳌباني ومنشآتها التقنية.............................

33.000.000

مجموع القسم اﳋامس

33.000.000

مجموع العنوان الثالث

350.493.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثالث

350.493.000

مجموع الفرع الرابع

24.848.342.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠1
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

الفرع اﳋامس
اﳌديرية العامة لﻸمﻼك الوطنية
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
01-31

اﳌديرية العامة لﻸمﻼك الوطنية  -الراتب الرئيسي للنشاط.......................

128.000.000

02-31

اﳌديرية العامة لﻸمﻼك الوطنية  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة................

153.816.000

03-31

اﳌديرية العامة لﻸمﻼك الوطنية  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب -
منح ذات طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي..............................
مجموع القسم اﻷول

39.073.000
320.889.000

القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
02-32

اﳌديرية العامة لﻸمﻼك الوطنية  -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية...........

10.000

مجموع القسم الثاني

10.000

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
01-33

اﳌديرية العامة لﻸمﻼك الوطنية  -اﳌنح العائلية.........................................

3.500.000

02-33

اﳌديرية العامة لﻸمﻼك الوطنية  -اﳌنح اﻻختيارية....................................

20.000

03-33

اﳌديرية العامة لﻸمﻼك الوطنية  -الضمان اﻻجتماعي.................................

70.400.000

04-33

اﳌديرية العامة لﻸمﻼك الوطنية  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية........

8.332.000

مجموع القسم الثالث

82.252.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
01-34

اﳌديرية العامة لﻸمﻼك الوطنية  -تسديد النفقات......................................

4.200.000

02-34

اﳌديرية العامة لﻸمﻼك الوطنية  -اﻷدوات واﻷثاث......................................

4.040.000

03-34

اﳌديرية العامة لﻸمﻼك الوطنية  -اللوازم....................................................

6.240.000

04-34

اﳌديرية العامة لﻸمﻼك الوطنية  -التكاليف اﳌلحقة..................................

12.000.000

05-34

اﳌديرية العامة لﻸمﻼك الوطنية  -اﻷلبسة...................................................

472.000

90-34

اﳌديرية العامة لﻸمﻼك الوطنية  -حظيرة السيارات...................................

5.000.000

97-34

اﳌديـ ـري ـة الع ـامة لﻸم ـ ـﻼك الوطنـ ـية  -النفـ ـقات القض ـ ـائية  -نف ـقات اﳋبرة -
التعويضات اﳌترتبة عﲆ الدولة..............................................................
مجموع القسم الرابع

10.000
31.962.000
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 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
01-35

اﳌديرية العامة لﻸمﻼك الوطنية  -صيانة اﳌباني.......................................

7.900.000

مجموع القسم اﳋامس

7.900.000

القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
02-37

اﳌديرية العامة لﻸمﻼك الوطنية  -اﳌؤﲤرات واﳌلتقيات...........................

2.000.000

مجموع القسم السابع

2.000.000

مجموع العنوان الثالث

445.013.000

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
01-43

اﳌديرية العامة لﻸمﻼك الوطنية  -اﳌنح  -تعويضات التدريب  -الرواتب
اﳌسبقة  -نفقات التكوين.............................................................................

1.700.000

مجموع القسم الثالث

1.700.000

مجموع العنوان الرابع

1.700.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

446.713.000

الفرع اﳉزئي الثاني
اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
11-31

اﳌصالح الﻼمركزية لﻸمﻼك الوطنية  -الراتب الرئيسي للنشاط...............

4.762.000.000

12-31

اﳌصالح الﻼمركزية لﻸمﻼك الوطنية  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة.........

5.700.000.000

13-31

اﳌصالح الﻼمركزية لﻸمﻼك الوطنية  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب-
منح ذات طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي.............................

1.276.619.000

مجموع القسم اﻷول

11.738.619.000

القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
11-32

اﳌصالح الﻼمركزية لﻸمﻼك الوطنية  -ريوع حوادث العمل.........................

100.000

12-32

اﳌصالح الﻼمركزية لﻸمﻼك الوطنية  -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية....

20.000

مجموع القسم الثاني

120.000

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
11-33

اﳌصالح الﻼمركزية لﻸمﻼك الوطنية  -اﳌنح العائلية.................................

170.000.000

12-33

اﳌصالح الﻼمركزية لﻸمﻼك الوطنية  -اﳌنح اﻻختيارية.............................

300.000

13-33

اﳌصالح الﻼمركزية لﻸمﻼك الوطنية  -الضمان اﻻجتماعي.........................

2.615.500.000

14-33

اﳌصالح الﻼمركزية لﻸمﻼك الوطنية  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية...

265.000.000

مجموع القسم الثالث

3.050.800.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠1
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح

11-34

اﳌصالح الﻼمركزية لﻸمﻼك الوطنية  -تسديد النفقات...............................

152.000.000

12-34

اﳌصالح الﻼمركزية لﻸمﻼك الوطنية  -اﻷدوات واﻷثاث...............................

120.600.000

13-34

اﳌصالح الﻼمركزية لﻸمﻼك الوطنية  -اللوازم.............................................

133.600.000

14-34

اﳌصالح الﻼمركزية لﻸمﻼك الوطنية  -التكاليف اﳌلحقة...........................

182.750.000

15-34

اﳌصالح الﻼمركزية لﻸمﻼك الوطنية  -اﻷلبسة............................................

7.500.000

91-34

اﳌصالح الﻼمركزية لﻸمﻼك الوطنية  -حظيرة السيارات...........................

86.700.000

93-34

اﳌصالح الﻼمركزية لﻸمﻼك الوطنية  -اﻹيجار............................................

5.000.000

98-34

اﳌصالح الﻼمركزية لﻸمﻼك الوطنية  -النفقات القضائية  -نفقات اﳋبرة-
التعويضات اﳌترتبة عﲆ الدولة..............................................................

10.000

مجموع القسم الرابع

688.160.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
11-35

اﳌصالح الﻼمركزية لﻸمﻼك الوطنية  -صيانة اﳌباني...............................

87.000.000

مجموع القسم اﳋامس

87.000.000

مجموع العنوان الثالث

15.564.699.000

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
11-43

اﳌصالح الﻼمركزية لﻸمﻼك الوطنية  -اﳌنح  -تعويضات التدريب  -الرواتب
اﳌسبقة  -نفقات التكوين.........................................................................

90.000.000

مجموع القسم الثالث

90.000.000

مجموع العنوان الرابع

90.000.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثاني

15.654.699.000

الفرع اﳉزئي الثالث
تسيير ديار ومراكز اﳌالية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
23-31

ديار ومراكز اﳌالية  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب  -منح ذات طابع
عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي......................................................

50.000.000

مجموع القسم اﻷول

50.000.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
23-34

ديار ومراكز اﳌالية  -اللوازم........................................................................

688.000

24-34

ديار ومراكز اﳌالية  -التكاليف اﳌلحقة......................................................

14.450.000

25-34

ديار ومراكز اﳌالية  -اﻷلبسة.......................................................................

215.000

مجموع القسم الرابع

15.353.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠1
اﳉريدة الرسم ّ

27

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
21-35

ديار ومراكز اﳌالية  -صيانة اﳌباني ومنشآتها التقنية.............................

10.000.000

مجموع القسم اﳋامس

10.000.000

مجموع العنوان الثالث

75.353.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثالث

75.353.000

مجموع الفرع اﳋامس

16.176.765.000

الفرع السادس
اﳌديرية العامة للميزانية
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
01-31

اﳌديرية العامة للميزانية  -الراتب الرئيسي للنشاط.................................

317.000.000

02-31

اﳌديرية العامة للميزانية  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة..........................

439.800.000

03-31

اﳌديرية العامة للميزانية  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب  -منح
ذات طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي......................................

27.000.000

مجموع القسم اﻷول

783.800.000

القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
02-32

اﳌديرية العامة للميزانية  -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية.....................

1.000

مجموع القسم الثاني

1.000

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
01-33

اﳌديرية العامة للميزانية  -اﳌنح العائلية...................................................

3.700.000

02-33

اﳌديرية العامة للميزانية  -اﳌنح اﻻختيارية..............................................

39.000

03-33

اﳌديرية العامة للميزانية  -الضمان اﻻجتماعي...........................................

189.200.000

04-33

اﳌديرية العامة للميزانية  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية..................

17.530.000

مجموع القسم الثالث

01-34
02-34
03-34
04-34
05-34
90-34
92-34
97-34

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
اﳌديرية العامة للميزانية  -تسديد النفقات.................................................
اﳌديرية العامة للميزانية  -اﻷدوات واﻷثاث................................................
اﳌديرية العامة للميزانية  -اللوازم..............................................................
اﳌديرية العامة للميزانية  -التكاليف اﳌلحقة............................................
اﳌديرية العامة للميزانية  -اﻷلبسة.............................................................
اﳌديرية العامة للميزانية  -حظيرة السيارات.............................................
اﳌديرية العامة للميزانية  -اﻹيجار.............................................................
اﳌديرية العامة للميزانية  -النفقات القضائية  -نفقات اﳋبرة  -التعويضات
اﳌترتبة عﲆ الدولة......................................................................................
مجموع القسم الرابع

210.469.000

7.500.000
9.500.000
11.000.000
4.000.000
300.000
9.000.000
560.000
10.000
41.870.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠1
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
01-35

اﳌديرية العامة للميزانية  -صيانة اﳌباني.................................................

7.500.000

مجموع القسم اﳋامس

7.500.000

القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
02-37

اﳌديرية العامة للميزانية  -اﳌؤﲤرات واﳌلتقيات.....................................

03-37

اﳌديرية العامة للميزانية  -نفقات ﲢضير اﳌيزانية وقانون اﳌالية........

05-37

اﳌديرية العامة للميزانية  -دراسات............................................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
العنوان الرابع

3.300.000
7.000.000
11.000.000
21.300.000
1.064.940.000

التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
01-43

اﳌـ ـ ـديـ ـريـ ـة العـ ـامة للم ـ ـيزان ـ ـية  -اﳌ ـ ـن ـح  -تـ ـعوي ـض ـ ـات الت ـدريـ ـب  -الـ ـروات ـ ـب
اﳌسبقة  -نفقات التكوين.........................................................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول
الفرع اﳉزئي الثاني

26.000.000
26.000.000
26.000.000
1.090.940.000

اﳌديريات اﳉهوية للميزانية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
11-31

اﳌديريات اﳉهوية للميزانية  -الراتب الرئيسي للنشاط...........................

2.337.000.000

12-31

اﳌديريات اﳉهوية للميزانية  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة....................

2.947.000.000

13-31

اﳌديريات اﳉهوية للميزانية  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب  -منح
ذات طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي......................................

195.000.000

مجموع القسم اﻷول

5.479.000.000

القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
11-32

اﳌديريات اﳉهوية للميزانية  -ريوع حوادث العمل....................................

100.000

12-32

اﳌديريات اﳉهوية للميزانية  -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية...............

1.000

مجموع القسم الثاني

101.000

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
11-33

اﳌديريات اﳉهوية للميزانية  -اﳌنح العائلية.............................................

54.000.000

12-33

اﳌديريات اﳉهوية للميزانية  -اﳌنح اﻻختيارية........................................

70.000

13-33

اﳌديريات اﳉهوية للميزانية  -الضمان اﻻجتماعي.....................................

1.322.500.000

14-33

اﳌديريات اﳉهوية للميزانية  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية............

140.900.000

مجموع القسم الثالث

1.517.470.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠1
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
11-34

اﳌديريات اﳉهوية للميزانية  -تسديد النفقات...........................................

15.000.000

12-34

اﳌديريات اﳉهوية للميزانية  -اﻷدوات واﻷثاث..........................................

29.360.000

13-34

اﳌديريات اﳉهوية للميزانية  -اللوازم........................................................

27.440.000

14-34

اﳌديريات اﳉهوية للميزانية  -التكاليف اﳌلحقة......................................

32.900.000

15-34

اﳌديريات اﳉهوية للميزانية  -اﻷلبسة.......................................................

1.279.000

91-34

اﳌديريات اﳉهوية للميزانية  -حظيرة السيارات......................................

6.000.000

93-34

اﳌديريات اﳉهوية للميزانية  -اﻹيجار.......................................................

3.600.000

98-34

اﳌدي ـري ـات اﳉه ـوي ـة ل ـل ـم ـي ـزان ـي ـة  -ال ـن ـفـقـات الـقضائـيـة  -نـفـقـات اﳋبـرة -
التعويضات اﳌترتبة عﲆ الدولة..............................................................

15.000

مجموع القسم الرابع

115.594.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
11-35

اﳌديريات اﳉهوية للميزانية  -صيانة اﳌباني..........................................

10.000.000

مجموع القسم اﳋامس

10.000.000

مجموع العنوان الثالث

7.122.165.000

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
11-43

اﳌديريـات اﳉ ـهوية للميزانية  -اﳌ ـ ـن ـ ـح  -تعويـ ـضـ ـات الت ـ ـدريب  -الروات ـب
اﳌسبقة  -نفقات التكوين........................................................................

70.000.000

مجموع القسم الثالث

70.000.000

مجموع العنوان الرابع

70.000.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثاني

7.192.165.000

الفرع اﳉزئي الثالث
مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الوﻻيات
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
21-31

مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الوﻻيات  -الراتب الرئيسي للنشاط.....

794.000.000

22-31

م ـ ـدي ـ ـري ـ ـات الـ ـب ـ ـرم ـ ـجـ ـة ومـ ـتـ ـ ـابـ ـعـ ـة مـ ـي ـزانـ ـيـ ـات ال ـوﻻي ـات  -ال ـتـ ـع ـويض ـ ـات
واﳌـنح اﳌختلفة......................................................................................

974.342.000

23-31

مـديريات البرمجة ومتـابعـة ميـزانيات الوﻻيـات  -اﳌستخدمون اﳌت ـعـاقـ ـدون-
الـروات ـ ـب  -من ـ ـ ـح ذات ط ـ ـابـ ـع ع ـ ـائﲇ واش ـ ـت ـ ـراك ـ ـات الضـ ـمان اﻻجتماعي...

190.000.000

مجموع القسم اﻷول

1.958.342.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠1
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
21-32

مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الوﻻيات  -ريوع حوادث العمل........

22-32

مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الوﻻيات  -معاش اﳋدمة واﻷضرار

1.000

اﳉسدية....................................................................................................

100.000

مجموع القسم الثاني

101.000

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
21-33

مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الوﻻيات  -اﳌنح العائلية.................

27.000.000

22-33

مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الوﻻيات  -اﳌنح اﻻختيارية............

48.000

23-33

مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الوﻻيات  -الضمان اﻻجتماعي.........

445.000.000

24-33

مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الوﻻيات  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات
اﻻجتماعية................................................................................................
مجموع القسم الثالث

43.000.000
515.048.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
21-34

مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الوﻻيات  -تسديد النفقات...............

13.000.000

22-34

مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الوﻻيات  -اﻷدوات واﻷثاث..............

16.000.000

23-34

مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الوﻻيات  -اللوازم............................

24.000.000

24-34

مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الوﻻيات  -التكاليف اﳌلحقة..........

34.350.000

25-34

مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الوﻻيات  -اﻷلبسة...........................

1.200.000

81-34

مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الوﻻيات  -حظيرة السيارات..........

14.000.000

95-34

مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الوﻻيات  -اﻹيجار...........................

500.000

96-34

مديريات الب ـ ـرمجة ومت ـ ـابعة مي ـ ـزانـ ـ ـيات الوﻻيات  -النـ ـف ـ ـقات القضـ ـ ـائية -
نفقات اﳋبرة  -التعويضات اﳌترتبة عﲆ الدولة....................................
مجموع القسم الرابع

70.000
103.120.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
21-35

مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الوﻻيات  -صيانة اﳌباني..............

9.000.000

مجموع القسم اﳋامس

9.000.000

مجموع العنوان الثالث

2.585.611.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠1
اﳉريدة الرسم ّ

31

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
21-43

مديريات البرمجة ومتابعة م ـيزانـ ـيـ ـ ـات ال ـ ـوﻻي ـ ـات  -اﳌ ـ ـنـ ـ ـح  -تعويـ ـ ـض ـ ـات
التدريب  -الرواتب اﳌسبقة  -نفقات التكوين...........................................

35.000.000

مجموع القسم الثالث

35.000.000

مجموع العنوان الرابع

35.000.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثالث
مجموع الفرع السادس

2.620.611.000
10.903.716.000

الفرع السابع
اﳌفتشية العامة للمالية
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
01-31

اﳌفتشية العامة للمالية  -الراتب الرئيسي للنشاط....................................

260.000.000

02-31

اﳌفتشية العامة للمالية  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة.............................

350.000.000

03-31

اﳌفتشية العامة للمالية  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب  -منح ذات
طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي.............................................

38.000.000

مجموع القسم اﻷول

648.000.000

القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
01-32

اﳌفتشية العامة للمالية  -ريوع حوادث العمل.............................................

للبيان

02-32

اﳌفتشية العامة للمالية  -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية........................

10.000

مجموع القسم الثاني

10.000

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
01-33

اﳌفتشية العامة للمالية  -اﳌنح العائلية......................................................

3.500.000

02-33

اﳌفتشية العامة للمالية  -اﳌنح اﻻختيارية.................................................

30.000

03-33

اﳌفتشية العامة للمالية  -الضمان اﻻجتماعي.............................................

150.000.000

04-33

اﳌفتشية العامة للمالية  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية.....................

15.650.000

مجموع القسم الثالث

169.180.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠1
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح

01-34

اﳌفتشية العامة للمالية  -تسديد النفقات....................................................

50.000.000

02-34

اﳌفتشية العامة للمالية  -اﻷدوات واﻷثاث...................................................

1.300.000

03-34

اﳌفتشية العامة للمالية  -اللوازم.................................................................

3.760.000

04-34

اﳌفتشية العامة للمالية  -التكاليف اﳌلحقة...............................................

7.000.000

05-34

اﳌفتشية العامة للمالية  -اﻷلبسة................................................................

200.000

90-34

اﳌفتشية العامة للمالية  -حظيرة السيارات...............................................

3.200.000

92-34

اﳌفتشية العامة للمالية  -اﻹيجار................................................................

10.000

97-34

اﳌفتشية العامة للمالية  -النفقات القضائية  -نفقات اﳋبرة  -التعويضات
اﳌترتبة عﲆ الدولة..................................................................................
مجموع القسم الرابع

9.000
65.479.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
01-35

اﳌفتشية العامة للمالية  -صيانة اﳌباني..................................................
مجموع القسم اﳋامس

3.000.000
3.000.000

القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
02-37

اﳌفتشية العامة للمالية  -اﳌؤﲤرات واﳌلتقيات.......................................

1.400.000

مجموع القسم السابع

1.400.000

مجموع العنوان الثالث

887.069.000

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
01-43

اﳌفتشية العامة للمالية  -اﳌنح  -تعويضات التدريب  -الرواتب اﳌسبقة -
نفقات التكوين..........................................................................................

6.580.000

مجموع القسم الثالث

6.580.000

مجموع العنوان الرابع

6.580.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

893.649.000

مجموع الفرع السابع

893.649.000

مجموع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير اﳌالية......................................

92.928.896.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠1
اﳉريدة الرسم ّ

مرسوم تنفيذي رقم  ٠٦-٢٢مؤّرخ ﰲ  ٢٩جمادى اﻷوﱃ ع ـام
 144٣اﳌوافق  ٣جانفي سـنـة  ،٢٠٢٢يتضمن توزيع
صصة لوزير الداخلية واﳉماعات
اﻻعتمادات اﳌخ ّ
اﶈلية والتهيئة العمرانية من ميزانيّة التّسيير
ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة .٢٠٢٢
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281-21اﳌؤّرخ ﰲ 26

ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،
يرسم ما يأتي :
زع اﻻع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـادات اﳌ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـّدر مـبـل ـغ ـه ـ ـ ـا
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :ت ـ ـ ـ ـ ـو ّ
بخمسمائ ـ ـة وخمسـ ـة وثمانﲔ مليارا وثﻼثمائة وسبعﲔ

ن الوزير اﻷول،
إ ّ

مليونا وتسعة وخمسﲔ ألـ ـف دين ـار ) ٥8٥.37٠.٠٥9.٠٠٠دج(

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالّية،

صة ل ـوزي ـر ال ـداخ ـلـيـة واﳉمـاعـات الـمـحـلـية والتهيئة
واﳌخص ّ

– وبنـ ـ ـاء ع ـ ـﲆ الّدستـ ـور ،ﻻ سيمـ ـا اﳌاّدتـ ـان  ٥-112و1٤1
)الفقرة  (2منه،

العمرانية من ميزانّية الّتسيير ﲟوجب قانون اﳌالّية لسنة

– وﲟقتضى القانون رقم  17-8٤اﳌؤّرخ ﰲ  8شّوال عام
 1٤٠٤اﳌوافق  7يوليو سنة  198٤واﳌتعّلق بقوانﲔ اﳌالّية،
اﳌعّدل واﳌتّمم،

اﳌاّدة  : ٢يـكلف وزير اﳌالّية ووزيـر الداخلية واﳉماعات

– وﲟقتضى القانون رقم  16-21اﳌؤرخ ﰲ  2٥جمادى اﻷوﱃ
عام  1٤٤3اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة  2٠21واﳌتضّمن قانون

 ،2٠22طبقا للجدول اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.

اﶈليـ ـ ـة والتهيـ ـئة العمرانيـ ـة ،ك ـ ـل فيم ـا يخصه ،بتنفيذ هذا
اﳌرسوم الـ ـذي يـ ـنشر ﰲ اﳉريـ ـدة الـ ـّرسمـ ـّي ـة ل ـل ـج ـم ـه ـورّي ـة

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

اﳌالية لسنة ،2٠22

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  27٥-21اﳌؤّرخ ﰲ 19
ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،

حّرر ب ـاﳉ ـ ـزائـ ـر ﰲ  29جمـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـام  1٤٤3اﳌ ـواف ـق

 3جانفي سنة .2٠22

أيمن بن عبد الرحمان

اﳉدول اﳌلحق
صة لوزير الداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية لسنة ٢٠٢٢
اﻻعتمادات اﳌخص ّ
من ميزانية التسيير واﳌوزعة بالترتيب ﰲ كل باب
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
الفرع اﻷول
اﻹدارة العامة
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل

01-31

اﻹدارة اﳌركزية  -الراتب الرئيسي للنشاط.................................................

775.000.000

02-31

اﻹدارة اﳌركزية  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة..........................................

1.212.000.000

03-31

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب  -منح ذات طابع
عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي......................................................

96.000.000

مجموع القسم اﻷول

2.083.000.000

القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
01-32

اﻹدارة اﳌركزية  -ريوع حوادث العمل...........................................................

5.000.000

02-32

اﻹدارة اﳌركزية  -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية.....................................

16.500.000

مجموع القسم الثاني

21.500.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠1
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية

01-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح العائلية...................................................................

15.000.000

02-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح اﻻختيارية..............................................................

560.000

03-33

اﻹدارة اﳌركزية  -الضمان اﻻجتماعي...........................................................

500.875.000

04-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية...................................

41.000.000

مجموع القسم الثالث

557.435.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
01-34

اﻹدارة اﳌركزية  -تسديد النفقات.................................................................

54.000.000

02-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷدوات واﻷثاث................................................................

03-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اللوازم...............................................................................

450.000.000
392.000.000

04-34

اﻹدارة اﳌركزية  -التكاليف اﳌلحقة.............................................................

45.000.000

05-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷلبسة.............................................................................

7.200.000

90-34

اﻹدارة اﳌركزية  -حظيرة السيارات.............................................................

13.649.000

92-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻹيجار.............................................................................

3.000.000

96-34

اﻹدارة اﳌركـ ـزيـ ـة  -الـ ـنـ ـفـ ـقـ ـات الـ ـقضائـ ـي ـة  -ن ـف ـق ـات اﳋب ـرة  -ال ـت ـع ـويضات
اﳌترتبة عﲆ الدولة..................................................................................

10.000

مجموع القسم الرابع

964.859.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
01-35

اﻹدارة اﳌركزية  -صيانة اﳌباني.................................................................

65.000.000

مجموع القسم اﳋامس

65.000.000

القسم السادس
إعانات التسيير
01-36

إعانة للمدرسة الوطنية للمواصﻼت............................................................

72.000.000

02-36

إعانة للمدرسة الوطنية للحماية اﳌدنية....................................................

750.000.000

04-36

إعانة للمركز الوطني لتكوين مستخدمي اﳉماعات اﶈلية وﲢسﲔ
مستواهم وﲡديد معارفهم ببشار...........................................................

78.000.000

05-36

إعانة للمركز الوطني لتكوين مستخدمي اﳉماعات اﶈلية وﲢسﲔ
مستواهم وﲡديد معارفهم بوهران...........................................................

92.000.000

06-36

إعانة للمركز الوطني لتكوين مستخدمي اﳉماعات اﶈلية وﲢسﲔ
مستواهم وﲡديد معارفهم بورقلة...........................................................

08-36

إعانة للمدرسة الوطنية لﻺدارة....................................................................

72.000.000
390.000.000

09-36

إعانة للمركز الوطني لتكوين مستخدمي اﳉماعات اﶈلية وﲢسﲔ
مستواهم وﲡديد معارفهم باﳉلفة..........................................................

72.000.000

10-36

إعانة للمركز الوطني لتكوين مستخدمي اﳉماعات اﶈلية وﲢسﲔ
مستواهم وﲡديد معارفهم بقسنطينة.....................................................

72.000.000

11-36

إعانة لصندوق التضامن والضمان للجماعات اﶈلية...............................

50.000.000

13-36

إعانة للمدرسة الوطنية ﳌهندسي اﳌدينة..................................................

280.000.000

مجموع القسم السادس

1.928.000.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠1
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم السابع
النفقات اﳌختلفة

01-37

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌصاريف اﳌختلفة.......................................................

10.000.000

03-37

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳊالة اﳌدنية...................................................................

3.200.000.000

04-37

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌؤﲤرات واﳌلتقيات.....................................................

20.000.000

07-37

مساهمة ﰲ صندوق التضامن للجماعات المحلية......................................

150.000.000.000

10-37

ﲤويل إعادة انتشار أعوان اﳊرس البلدي....................................................

5.000.000.000

19-37

النفقات اﳌتعلقة بعمليات ترحيل اﳌهاجرين غير الشرعيﲔ.....................

1.000.000.000

مجموع القسم السابع

159.230.000.000

مجموع العنوان الثالث

164.849.794.000

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
01-43

02-43

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح  -تعويضات التدريب  -الرواتب اﳌسبقة  -نفقات
التكوين.....................................................................................................

60.000.000

اﻹدارة اﳌركزية  -تشجيعات للجمعيات ذات اﳌنفعة العمومية..................

25.000.000

مجموع القسم الثالث

85.000.000

القسم الرابع
النشاط اﻻقتصادي  -التشجيعات والتدخﻼت
01-44

اﻹدارة اﳌركـ ـزيـ ـة  -مساهـ ـمـ ـة ﰲ مـ ـرك ـز ال ـب ـحث ﰲ ع ـل ـم ال ـف ـلك وال ـف ـي ـزي ـاء
الفلكية والفيزياء اﻷرضية........................................................................

480.000.000

02-44

اﳌساهمة ﰲ ديوان حظائر الرياضة والتسلية لوﻻية اﳉزائر....................

81.000.000

03-44

اﳌساهمة ﰲ الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية اﻷقاليم ..............................

9.000.000

04-44

اﳌساهمة ﰲ حديقة اﳊيوانات والترفيه لبرابطية....................................

80.000.000

مجموع القسم الرابع

650.000.000

القسم السادس
النشاط اﻻجتماعي  -اﳌساعدة والتضامن
للبيان

02-46

تدخل الدولة ﰲ حالة وقوع كوارث أو نكبات...............................................

03-46

تعويض ضحايا اﻷعمال اﻹرهابية غير اﻷجراء.............................................

11.000.000.000

مجموع القسم السادس

11.000.000.000

مجموع العنوان الرابع

11.735.000.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

176.584.794.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠1
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
الفرع اﳉزئي الثاني
اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل

11-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -الراتب الرئيسي للنشاط....................

12.250.000.000

12-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة.............

13.000.000.000

13-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب-
منح ذات طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي..............................

3.440.000.000

مجموع القسم اﻷول

28.690.000.000

القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
11-32

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -ريوع حوادث العمل.............................

3.045.000

12-32

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية........

550.000.000

مجموع القسم الثاني

553.045.000

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
11-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﳌنح العائلية.....................................

570.000.000

12-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﳌنح اﻻختيارية.................................

1.000.000

13-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -الضمان اﻻجتماعي.............................

6.450.000.000

14-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية.....

636.147.000

مجموع القسم الثالث

7.657.147.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
11-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -تسديد النفقات...................................

250.000.000

12-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﻷدوات واﻷثاث...................................

5.000.000

13-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اللوازم.................................................

18.000.000

14-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -التكاليف اﳌلحقة...............................

150.000.000

15-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﻷلبسة................................................

15.000.000

91-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -حظيرة السيارات...............................

40.000.000

93-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﻹيجار................................................

1.300.000

98-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -النفقات القضائية  -نفقات اﳋبرة -
التعويضات اﳌترتبة عﲆ الدولة..............................................................

384.000

مجموع القسم الرابع

479.684.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
11-35

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -صيانة اﳌباني...................................

70.000.000

مجموع القسم اﳋامس

70.000.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠1
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم السابع
النفقات اﳌختلفة

13-37

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -تنظيم العشابة...................................

3.000.000

14-37

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﳊالة اﳌدنية.....................................

60.000.000

16-37

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -برنامج خاص لفائدة وﻻيات أقصى
اﳉنوب.....................................................................................................

17-37

اﳌصالح الﻼمـركزية الـتابعة للدولة  -مـس ـاع ـدات لل ـعـائـﻼت الـرح ـل ب ـوﻻيـات
أدرار وتامنغست وتندوف وإيليزي.........................................................

200.000.000

مجموع القسم السابع

293.000.000

مجموع العنوان الثالث
العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
12-43

11-46
12-46

41-31
42-31

42-32

41-33
43-33

30.000.000

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -تكوين اﳌوظفﲔ وﲢسﲔ مستواهم..
مجموع القسم الثالث
القسم السادس
النشاط اﻻجتماعي -اﳌساعدة والتضامن
تعويض ضحايا اﻷعمال اﻹرهابية غير اﻷجراء............................................
تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا اﻷحداث التي رافقت اﳊركة من أجل
استكمال الهوية الوطنية..........................................................................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اﳉزئي الثاني
الفرع اﳉزئي الثالث
مديرية تنسيق أمن اﻹقليم
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
مديرية تنسيق أمن اﻹقليم  -الراتب الرئيسي للنشاط..............................
مديرية تنسيق أمن اﻹقليم  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة.........................
مجموع القسم اﻷول
القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
مديرية تنسيق أمن اﻹقليم  -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية....................
مجموع القسم الثاني
القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
مديرية تنسيق أمن اﻹقليم  -اﳌنح العائلية.................................................
مديرية تنسيق أمن اﻹقليم  -الضمان اﻻجتماعي.........................................
مجموع القسم الثالث

37.742.876.000

60.000.000
60.000.000

7.000.000.000
130.000.000
7.130.000.000
7.190.000.000
44.932.876.000

2.701.000
1.225.000
3.926.000

5.000
5.000

32.000
983.000
1.015.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠1
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح

41-34

مديرية تنسيق أمن اﻹقليم  -تسديد النفقات...............................................

160.000

مجموع القسم الرابع

160.000

مجموع العنوان الثالث

5.106.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثالث

5.106.000

الفرع اﳉزئي اﳋامس
اﳌندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
61-31

اﳌندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى  -الراتب الرئيسي للنشاط................

22.000.000

62-31

اﳌندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة.........

30.000.000

63-31

اﳌندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب-
منح ذات طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي..............................

4.000.000

مجموع القسم اﻷول

56.000.000

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
61-33

اﳌندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى  -اﳌنح العائلية..................................

100.000

63-33

اﳌندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى  -الضمان اﻻجتماعي..........................

13.000.000

64-33

اﳌندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية.

200.000

مجموع القسم الثالث

13.300.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
61-34

اﳌندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى  -تسديد النفقات................................

800.000

62-34

اﳌندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى  -اﻷدوات واﻷثاث...............................

600.000

63-34

اﳌندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى  -اللوازم.............................................

600.000

64-34

اﳌندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى  -التكاليف اﳌلحقة...........................

425.000

65-34

اﳌندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى  -اﻷلبسة............................................

40.000

67-34

اﳌندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى  -حظيرة السيارات............................

400.000

69-34

اﳌـ ـ ـن ـدوب ـي ـة ال ـوطـ ـ ـن ـي ـة ل ـل ـم ـخ ـاط ـر الـكـبـرى  -الـنـفـقـات الـقضائـيـة  -نـفـقـات
اﳋبرة  -التعويضات اﳌترتبة عﲆ الدولة................................................

10.000

مجموع القسم الرابع

2.875.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
71-35

اﳌندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى  -صيانة اﳌباني................................

1.000.000

مجموع القسم اﳋامس

1.000.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠1
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم السابع
النفقات اﳌختلفة

74-37

اﳌندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى  -اﳌؤﲤرات واﳌلتقيات....................

1.900.000

مجموع القسم السابع

1.900.000

مجموع العنوان الثالث

75.075.000

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
72-43

اﳌندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى  -تكوين اﳌوظفﲔ وﲢسﲔ مستواهم...

600.000

مجموع القسم الثالث

600.000

مجموع العنوان الرابع

600.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﳋامس

75.675.000

الفرع اﳉزئي السادس
اﳌندوبية الوطنية لﻸمن ﰲ الطرق
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
51-31

اﳌندوبية الوطنية لﻸمن ﰲ الطرق  -الراتب الرئيسي للنشاط..................

203.000.000

52-31

اﳌندوبية الوطنية لﻸمن ﰲ الطرق  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة...........

206.000.000

53-31

اﳌندوبية الوطنية لﻸمن ﰲ الطرق  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب-
منح ذات طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي..............................
مجموع القسم اﻷول

12.527.000
421.527.000

القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
52-32

اﳌندوبية الوطنية لﻸمن ﰲ الطرق  -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية......

6.000

مجموع القسم الثاني

6.000

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
51-33

اﳌندوبية الوطنية لﻸمن ﰲ الطرق  -اﳌنح العائلية..................................

3.000.000

53-33

اﳌندوبية الوطنية لﻸمن ﰲ الطرق  -الضمان اﻻجتماعي..........................

102.252.000

54-33

اﳌندوبية الوطنية لﻸمن ﰲ الطرق  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية.

7.000.000

مجموع القسم الثالث

112.252.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠1
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح

51-34

اﳌندوبية الوطنية لﻸمن ﰲ الطرق  -تسديد النفقات................................

11.000.000

52-34

اﳌندوبية الوطنية لﻸمن ﰲ الطرق  -اﻷدوات واﻷثاث...............................

9.000.000

53-34

اﳌندوبية الوطنية لﻸمن ﰲ الطرق  -اللوازم.............................................

13.000.000

54-34

اﳌندوبية الوطنية لﻸمن ﰲ الطرق  -التكاليف اﳌلحقة...........................

8.800.000

55-34

اﳌندوبية الوطنية لﻸمن ﰲ الطرق  -اﻷلبسة............................................

300.000

57-34

اﳌندوبية الوطنية لﻸمن ﰲ الطرق  -حظيرة السيارات............................

6.710.000

59-34

اﳌندوبية الوطنية لﻸمن ﰲ الطرق  -النفقات القضائية  -نفقات اﳋبرة -
التعويضات اﳌترتبة عﲆ الدولة............................................................
مجموع القسم الرابع

10.000
48.820.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
51-35

اﳌندوبية الوطنية لﻸمن ﰲ الطرق  -صيانة اﳌباني.................................

7.000.000

مجموع القسم اﳋامس

7.000.000

القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
54-37

اﳌندوبية الوطنية لﻸمن ﰲ الطرق  -اﳌؤﲤرات واﳌلتقيات....................

2.000.000

مجموع القسم السابع

2.000.000

مجموع العنوان الثالث

591.605.000

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
52-43

اﳌندوبية الوطنية لﻸمن ﰲ الطرق  -تكوين اﳌوظفﲔ وﲢسﲔ مستواهم..

10.565.000

مجموع القسم الثالث

10.565.000

مجموع العنوان الرابع

10.565.000

مجموع الفرع اﳉزئي السادس
مجموع الفرع اﻷول

602.170.000
222.200.621.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠1
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
الفرع الثاني
اﳌديرية العامة لﻸمن الوطني
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل

01-31

اﻷمن الوطني  -الراتب الرئيسي للنشاط.....................................................

68.200.000.000

02-31

اﻷمن الوطني  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة..............................................

125.000.000.000

03-31

اﻷمن الوطني  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب  -منح ذات طابع عائﲇ
واشتراكات الضمان اﻻجتماعي................................................................

13.500.000.000

مجموع القسم اﻷول

206.700.000.000

القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
01-32

اﻷمن الوطني  -ريوع حوادث العمل..............................................................

5.500.000

02-32

اﻷمن الوطني  -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية.........................................

2.000.000.000

مجموع القسم الثاني

2.005.500.000

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
01-33

اﻷمن الوطني  -اﳌنح العائلية.......................................................................

3.100.000.000

02-33

اﻷمن الوطني  -اﳌنح اﻻختيارية..................................................................

1.500.000

03-33

اﻷمن الوطني  -الضمان اﻻجتماعي...............................................................

48.302.000.000

04-33

اﻷمن الوطني  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية......................................

4.400.000.000

مجموع القسم الثالث

55.803.500.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
01-34

اﻷمن الوطني  -تسديد النفقات.....................................................................

980.000.000

02-34

اﻷمن الوطني  -اﻷدوات واﻷثاث....................................................................

380.000.000

03-34

اﻷمن الوطني  -اللوازم..................................................................................

624.330.000

04-34

اﻷمن الوطني  -التكاليف اﳌلحقة................................................................

1.700.000.000

05-34

اﻷمن الوطني  -اﻷلبسة.................................................................................

3.900.000.000

06-34

اﻷمن الوطني  -التغذية.................................................................................

7.400.000.000

07-34

اﻷمـ ـن الـ ـوطـ ـني  -اقـ ـتـ ـنـ ـاءات  -لـ ـوازم وصيـ ـانـ ـة اﻷدوات ال ـت ـق ـن ـي ـة ﳌصل ـح ـة
اﳌواصﻼت الﻼسلكية................................................................................

475.000.000

08-34

اﻷمن الوطني  -أدوات الوقاية واﳊماية.......................................................

340.000.000

09-34

اﻷمن الوطني  -أدوات طبية ومواد صيدﻻنية...............................................

200.000.000

90-34

اﻷمن الوطني  -حظيرة السيارات................................................................

3.200.000.000

92-34

اﻷمن الوطني  -اﻹيجار.................................................................................

30.000.000

93-34

اﻷمن الوطني  -اقتناء اﳊيوانات والعناية بها وترويضها..........................

16.000.000

94-34

اﻷمن الوطني  -صيانة وتصليح اﳊوامات ..................................................

500.000.000

96-34

اﻷمن الوطني  -النفقات القضائية  -نفقات اﳋبرة  -التعويضات اﳌترتبة
عﲆ الدولة.................................................................................................

10.000

مجموع القسم الرابع

19.745.340.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠1
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم اﳋامس
أشغال الصيانة

01-35

اﻷمن الوطني  -صيانة اﳌباني ومنشآتها التقنية.......................................

600.000.000

مجموع القسم اﳋامس

600.000.000

القسم السادس
إعانات التسيير
01-36

إعانة للمؤسسة اﻻستشفائية اﳉهوية لﻸمن الوطني بوهران....................

700.000.000

02-36

إعانة للمؤسسة اﻻستشفائية لﻸمن الوطني بسيدي بلعباس....................

500.000.000

03-36

إعانة للمؤسسة اﻻستشفائية لﻸمن الوطني -ليغليسﲔ............................

625.000.000

مجموع القسم السادس

1.825.000.000

القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
01-37

اﻷمن الوطني  -اﳌصاريف اﳌختلفة...........................................................

15.000.000

03-37

اﻷمن الوطني  -اﳌؤﲤرات واﳌلتقيات.........................................................

40.000.000

مجموع القسم السابع

55.000.000

مجموع العنوان الثالث

286.734.340.000

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
01-43

اﻷمن الوطني  -اﳌنح  -تعويضات التدريب  -الرواتب اﳌسبقة  -نفقات
التكوين الوطنية أو ﰲ اﳋارج.................................................................

1.000.000.000

مجموع القسم الثالث

1.000.000.000

مجموع العنوان الرابع

1.000.000.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

287.734.340.000

الفرع اﳉزئي الثاني
اﳌصالح الﻼمركزية التابعة لﻸمن الوطني
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
13-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة لﻸمن الوطني  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون -
الرواتب  -منح ذات طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي..............

1.540.000.000

مجموع القسم اﻷول

1.540.000.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح

11-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة لﻸمن الوطني  -تسديد النفقات.......................

1.700.000.000

12-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة لﻸمن الوطني  -اﻷدوات واﻷثاث......................

550.000.000

13-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة لﻸمن الوطني  -اللوازم.....................................

425.670.000

14-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة لﻸمن الوطني  -التكاليف اﳌلحقة...................

1.100. 000.000

16-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة لﻸمن الوطني  -التغذية....................................

600.000.000

91-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة لﻸمن الوطني  -حظيرة السيارات...................

400.000.000

95-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة لﻸمن الوطني  -اﻹيجار...................................

60.000.000

مجموع القسم الرابع

4.835.670.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
11-35

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة لﻸمن الوطني  -صيانة اﳌباني ومنشآتها
التقنية.....................................................................................................

1.250.000.000

مجموع القسم اﳋامس

1.250.000.000

مجموع العنوان الثالث

7.625.670.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثاني

7.625.670.000

مجموع الفرع الثاني

295.360.010.000

الفرع الثالث
اﳌديرية العامة للحماية اﳌدنية
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
01-31

اﳊماية اﳌدنية  -الراتب الرئيسي للنشاط..................................................

14.700.000.000

02-31

اﳊماية اﳌدنية  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة...........................................

25.800.000.000

03-31

اﳊماية اﳌدنية  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب  -منح ذات طابع
عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي......................................................

45.000.000

مجموع القسم اﻷول

40.545.000.000

القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
01-32

اﳊماية اﳌدنية  -ريوع حوادث العمل...........................................................

2.600.000

02-32

اﳊماية اﳌدنية  -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية......................................

65.000.000

مجموع القسم الثاني

67.600.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠1
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية

01-33
03-33

اﳊماية اﳌدنية  -اﳌنح العائلية...................................................................

700.000.000

اﳊماية اﳌدنية  -الضمان اﻻجتماعي...........................................................

10.142.000.000

04-33

اﳊماية اﳌدنية  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية...................................

26.200.000

مجموع القسم الثالث

10.868.200.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
01-34

اﳊماية اﳌدنية  -تسديد النفقات.................................................................

65.000.000

02-34

اﳊماية اﳌدنية  -اﻷدوات واﻷثاث.................................................................

20.000.000

03-34

اﳊماية اﳌدنية  -اللوازم...............................................................................

27.000.000

04-34

اﳊماية اﳌدنية  -التكاليف اﳌلحقة.............................................................

310.000.000

05-34

اﳊماية اﳌدنية  -اﻷلبسة.............................................................................

1.650.000.000

06-34

اﳊماية اﳌدنية  -التغذية..............................................................................

1.000.000

09-34

اﳊماية اﳌدنية  -اقتناء اﳌواد الصيدﻻنية وشبه الصيدﻻنية....................

10.000.000

90-34

اﳊماية اﳌدنية  -حظيرة السيارات............................................................

142.000.000

92-34

اﳊماية اﳌدنية  -اﻹيجار..............................................................................

2.250.000

96-34

اﳊمـ ـايـ ـة اﳌدنـ ـيـ ـة  -الـ ـن ـف ـق ـات ال ـقضائ ـي ـة  -ن ـف ـق ـات اﳋب ـرة  -ال ـت ـع ـويضات
اﳌترتبة عﲆ الدولة..................................................................................

10.000

مجموع القسم الرابع

2.227.260.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
01-35

اﳊماية اﳌدنية  -صيانة اﳌباني.................................................................

13.000.000

مجموع القسم اﳋامس

13.000.000

القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
03-37

اﳊماية اﳌدنية  -اﳌؤﲤرات واﳌلتقيات.....................................................

300.000

مجموع القسم السابع

300.000

مجموع العنوان الثالث

53.721.360.000

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
01-43

اﳊماية اﳌدنية  -اﳌنح  -تعويضات التدريب  -الرواتب اﳌسبقة  -نفقات
التكوين.....................................................................................................

50.000.000

مجموع القسم الثالث

50.000.000

مجموع العنوان الرابع

50.000.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

53.771.360.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
الفرع اﳉزئي الثاني
اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للحماية اﳌدنية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل

13-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للحماية اﳌدنية  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون -
الرواتب  -منح ذات طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي..............

1.924.000.000

مجموع القسم اﻷول

1.924.000.000

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
14-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للحماية اﳌدنية  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات
اﻻجتماعية................................................................................................

850.000.000

مجموع القسم الثالث

850.000.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
11-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للحماية اﳌدنية  -تسديد النفقات...................

126.000.000

12-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للحماية اﳌدنية  -اﻷدوات واﻷثاث...................

12.000.000

13-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للحماية اﳌدنية  -اللوازم.................................

75.000.000

14-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للحماية اﳌدنية  -التكاليف اﳌلحقة...............

400.000.000

16-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للحماية اﳌدنية  -التغذية................................

1.600.000.000

91-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للحماية اﳌدنية  -حظيرة السيارات...............

500.000.000

92-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للحماية اﳌدنية  -اﳌواد الصيدﻻنية وشبه
الصيدﻻنية................................................................................................

30.000.000

93-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للحماية اﳌدنية  -اﻹيجار................................

5.000.000

مجموع القسم الرابع

2.748.000.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
11-35

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للحماية اﳌدنية  -صيانة اﳌباني ومنشآتها
التقنية.....................................................................................................

130.000.000

مجموع القسم اﳋامس

130.000.000

مجموع العنوان الثالث

5.652.000.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثاني

5.652.000.000

الفرع اﳉزئي الثالث
الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
23-31

الوحدة الوطنية  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب  -منح ذات طابع
عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي......................................................

140.000.000

مجموع القسم اﻷول

140.000.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠1
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية

24-33

الوحدة الوطنية  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية...................................

45.500.000

مجموع القسم الثالث

45.500.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
21-34

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

18.000.000

22-34

الوحدة الوطنية  -اﻷدوات واﻷثاث.................................................................

3.800.000

23-34

الوحدة الوطنية  -اللوازم...............................................................................

6.000.000

24-34

الوحدة الوطنية  -التكاليف اﳌلحقة.............................................................

11.000.000

26-34

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

91.000.000

81-34

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

28.000.000

82-34

الوحدة الوطنية  -اقتناء اﳌواد الصيدﻻنية وشبه الصيدﻻنية....................

10.000.000

87-34

الوحدة الوطنية  -مصاريف تسيير فرقة الكﻼب........................................

12.500.000

مجموع القسم الرابع

180.300.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
21-35

الوحدة الوطنية  -صيانة اﳌباني.................................................................

15.000.000

مجموع القسم اﳋامس

15.000.000

مجموع العنوان الثالث

380.800.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثالث

380.800.000

مجموع الفرع الثالث

59.804.160.000

الفرع السادس
اﳌديرية العامة للمواصﻼت الوطنية
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
01-31

اﳌديرية العامة للمواصﻼت الوطنية  -الراتب الرئيسي للنشاط.................

160.000.000

02-31

اﳌديرية العامة للمواصﻼت الوطنية  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة..........

212.000.000

03-31

اﳌديرية العامة للمواصﻼت الوطنية  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب-
منح ذات طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي..............................

14.800.000

مجموع القسم اﻷول

386.800.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح

01-32

اﳌديرية العامة للمواصﻼت الوطنية  -ريوع حوادث العمل..........................

10.000

02-32

اﳌديرية العامة للمواصﻼت الوطنية  -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية.....

1.500.000

مجموع القسم الثاني

1.510.000

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
01-33

اﳌديرية العامة للمواصﻼت الوطنية  -اﳌنح العائلية..................................

02-33

اﳌديرية العامة للمواصﻼت الوطنية  -اﳌنح اﻻختيارية.............................

3.400.000
414.000

03-33

اﳌديرية العامة للمواصﻼت الوطنية  -الضمان اﻻجتماعي..........................

93.375.000

04-33

اﳌديرية العامة للمواصﻼت الوطنية  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية..

9.475.000

مجموع القسم الثالث

106.664.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
01-34

اﳌديرية العامة للمواصﻼت الوطنية  -تسديد النفقات................................

8.000.000

02-34

اﳌديرية العامة للمواصﻼت الوطنية  -اﻷدوات واﻷثاث................................

912.000

03-34

اﳌديرية العامة للمواصﻼت الوطنية  -اللوازم..............................................

2.280.000

04-34

اﳌديرية العامة للمواصﻼت الوطنية  -التكاليف اﳌلحقة............................

2.400.000.000

05-34

اﳌديرية العامة للمواصﻼت الوطنية  -اﻷلبسة............................................

264.000

07-34

اﳌديرية العامة للمواصﻼت الوطنية  -العتاد التقني للمواصﻼت................

19.000.000

08-34

اﳌديرية العامة للمواصﻼت الوطنية  -لوازم اﻻستغﻼل...............................

11.000.000

90-34

اﳌديرية العامة للمواصﻼت الوطنية  -حظيرة السيارات............................

6.800.000

92-34

اﳌديرية العامة للمواصﻼت الوطنية  -اﻹيجار.............................................

5.000

96-34

اﳌديرية العامة للمواصﻼت الوطنية  -النفقات القضائية  -نفقات اﳋبرة -
التعويضات اﳌترتبة عﲆ الدولة..............................................................

5.000

مجموع القسم الرابع

2.448.266.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
01-35

اﳌديرية العامة للمواصﻼت الوطنية  -صيانة اﳌباني ومنشآتها التقنية..

3.000.000

مجموع القسم اﳋامس

3.000.000

القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
04-37

اﳌديرية العامة للمواصﻼت الوطنية  -اﳌؤﲤرات واﳌلتقيات....................

50.000

05-37

اﳌديرية العامة للمواصﻼت الوطنية  -اﻻنتخابات......................................

50.000

مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

100.000
2.946.340.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠1
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ

01-43

اﳌديـ ـري ـة ال ـع ـام ـة ل ـل ـم ـواصﻼت ال ـوط ـن ـي ـة  -اﳌن ـح  -ت ـع ـويضات ال ـت ـدريب -
الرواتب اﳌسبقة  -نفقات التكوين...........................................................

3.000.000

مجموع القسم الثالث

3.000.000

مجموع العنوان الرابع

3.000.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

2.949.340.000

الفرع اﳉزئي الثاني
اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للمواصﻼت الوطنية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
11-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للمواصﻼت الوطنية  -الراتب الرئيسي للنشاط...

1.600.000.000

12-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للمواصﻼت الوطنية  -التـعـ ـويـض ـات واﳌـنـ ـح
اﳌختلفة...................................................................................................

1.900.000.000

13-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للمواصﻼت الوطنية  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون -
الرواتب  -منح ذات طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي..............

104.000.000

مجموع القسم اﻷول

3.604.000.000

القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
11-32

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للمواصﻼت الوطنية  -ريوع حوادث العمل......

200.000

12-32

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للمواصﻼت الوطنية  -معاش اﳋدمة واﻷضرار
اﳉسدية....................................................................................................

2.300.000

مجموع القسم الثاني

2.500.000

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
11-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للمواصﻼت الوطنية  -اﳌنح العائلية...............

62.000.000

12-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للمواصﻼت الوطنية  -اﳌنح اﻻختيارية..........

13-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للمواصﻼت الوطنية  -الضمان اﻻجتماعي.......

5.000
875.575.000

14-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للمواصﻼت الوطنية  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات
اﻻجتماعية................................................................................................
مجموع القسم الثالث

76.000.000
1.013.580.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠1
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح

11-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للمواصﻼت الوطنية  -تسديد النفقات.............

21.000.000

12-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للمواصﻼت الوطنية  -اﻷدوات واﻷثاث............

2.600.000

13-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للمواصﻼت الوطنية  -اللوازم..........................

14.300.000

14-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للمواصﻼت الوطنية  -التكاليف اﳌلحقة........

12.000.000

15-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للمواصﻼت الوطنية  -اﻷلبسة.........................

2.100.000

18-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للمواصﻼت الوطنية  -لوازم اﻻستغﻼل............

25.000.000

52-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للمواصﻼت الوطنية  -العتاد التقني للمواصﻼت

20.000.000

91-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للمواصﻼت الوطنية  -حظيرة السيارات.........

12.200.000

93-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للمواصﻼت الوطنية  -اﻹيجار.........................

1.800.000

98-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للمواصﻼت الوطنية  -النفقات القضائية -
نفقات اﳋبرة  -التعويضات اﳌترتبة عﲆ الدولة....................................
مجموع القسم الرابع

10.000
111.010.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
11-35

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للمواصﻼت الوطنية  -صيانة اﳌباني ومنشآتها
التقنية......................................................................................................

5.000.000

مجموع القسم اﳋامس

5.000.000

مجموع العنوان الثالث

4.736.090.000

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
11-43

اﳌـصـال ـح الﻼمـركزية ال ـت ـاب ـع ـة للـمـواص ـﻼت ال ـوطنـيـة  -اﳌـنـح  -ت ـع ـويـض ـات
التدريب  -الرواتب اﳌسبقة  -نفقات التكوين...........................................

4.000.000

مجموع القسم الثالث

4.000.000

مجموع العنوان الرابع

4.000.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثاني

4.740.090.000

مجموع الفرع السادس

7.689.430.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠1
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
الفرع السابع
اﳌديرية العامة للحرس البلدي
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل

01-31

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

13.700.000

02-31

اﳌديرية العامة للحرس البلدي  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة...................

16.000.000

مجموع القسم اﻷول

29.700.000

القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
02-32

اﳌديرية العامة للحرس البلدي  -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية..............

10.000

مجموع القسم الثاني

10.000

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
01-33

اﳌديرية العامة للحرس البلدي  -اﳌنح العائلية...........................................

134.000

03-33

اﳌديرية العامة للحرس البلدي  -الضمان اﻻجتماعي...................................

7.428.000

04-33

اﳌديرية العامة للحرس البلدي  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية...........

1.169.000

مجموع القسم الثالث

8.731.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
03-34

اﳌديرية العامة للحرس البلدي  -اللوازم.......................................................

200.000

04-34

اﳌديرية العامة للحرس البلدي  -التكاليف اﳌلحقة.....................................

10.000

05-34

اﳌديرية العامة للحرس البلدي  -اﻷلبسة.....................................................

10.000

90-34

اﳌديرية العامة للحرس البلدي  -حظيرة السيارات.....................................

10.000

97-34

اﳌديرية العامة للحرس البلدي  -النـف ـقـ ـات القـض ـائ ـي ـة  -ن ـف ـقـ ـات اﳋ ـب ـرة -
التعويضات اﳌترتبة عﲆ الدولة..............................................................
مجموع القسم الرابع

10.000
240.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠1
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم اﳋامس
أشغال الصيانة

01-35

اﳌديرية العامة للحرس البلدي  -صيانة اﳌباني ومنشآتها التقنية...........

10.000

مجموع القسم اﳋامس

10.000

مجموع العنوان الثالث

38.691.000

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
01-43

اﳌديرية العامة للحرس البلدي  -اﳌنح  -تعويضات التدريب  -الرواتب
اﳌسبقة  -نفقات التكوين.........................................................................

210.000

مجموع القسم الثالث

210.000

مجموع العنوان الرابع

210.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

38.901.000

الفرع اﳉزئي الثاني
اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للحرس البلدي
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
11-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للحرس البلدي  -الراتب الرئيسي للنشاط......

105.000.000

12-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للحرس البلدي  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة.....

89.000.000

13-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة اﳊرس البلدي  -اﳌـسـتخ ـدم ـون اﳌـتـعـ ـاقـ ـدون -
الرواتب  -منح ذات طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي..............
مجموع القسم اﻷول

18.500.000
212.500.000

القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
12-32

اﳌصال ـح ال ـﻼم ـرك ـزي ـة ال ـت ـاب ـع ـة ل ـلـحـرس الـبـلـدي  -مـعـاش اﳋدمـة واﻷضرار
اﳉسدية....................................................................................................

200.000

مجموع القسم الثاني

200.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠1
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
11-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للحرس البلدي  -اﳌنح العائلية........................

4.400.000

12-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للحرس البلدي  -اﳌنح اﻻختيارية...................

100.000

13-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للحرس البلدي  -الضمان اﻻجتماعي................

48.550.000

14-33

اﳌصال ـح ال ـﻼم ـرك ـزي ـة ال ـت ـاب ـع ـة ل ـل ـح ـرس ال ـب ـلـدي  -اﳌساهـمـة ﰲ اﳋدمـات
اﻻجتماعية................................................................................................

5.868.000

مجموع القسم الثالث

58.918.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
11-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للحرس البلدي  -تسديد النفقات......................

2.250.000

12-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للحرس البلدي  -اﻷدوات واﻷثاث.....................

80.000

13-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للحرس البلدي  -اللوازم...................................

310.000

14-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للحرس البلدي  -التكاليف اﳌلحقة.................

1.650.000

15-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للحرس البلدي  -اﻷلبسة..................................

150.000

91-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للحرس البلدي  -حظيرة السيارات..................

189.000

93-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للحرس البلدي  -اﻹيجار..................................

150.000

98-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للحرس البلدي  -النفقات القضائية  -نفقات
اﳋبرة  -التعويضات اﳌترتبة عﲆ الدولة...............................................

50.000

مجموع القسم الرابع

4.829.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
11-35

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للحرس البلدي  -صيانة اﳌباني ومنشآتها
التقنية......................................................................................................
مجموع القسم اﳋامس
مجموع العنوان الثالث

10.000
10.000
276.457.000

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
11-43

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للحرس البلدي  -اﳌنح  -تعويضات التدريب -
الرواتب اﳌسبقة  -نفقات التكوين...........................................................

480.000

مجموع القسم الثالث

480.000

مجموع العنوان الرابع

480.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثاني

276.937.000

مجموع الفرع السابع

315.838.000

مجموع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير الداخلية واﳉماعات اﶈلية
والتهيئة العمرانية................................................................................

585.370.059.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠1
اﳉريدة الرسم ّ

مرسوم تنفيذي رقم  ٠٧-٢٢مؤرخ ﰲ  ٢٩جمادى اﻷوﱃ
عام  144٣اﳌوافق  ٣جانفي سنة  ،٢٠٢٢يتضمن
توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير العدل ،حافظ
اﻷختام ،من ميزانيﹽة التﹽسيير ﲟوجب قانون اﳌالية
لسنة .٢٠٢٢
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالّية،

53

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281-21اﳌؤّرخ ﰲ 26

ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،
يرسم ما يأتي :
زع اﻻعـ ـتمـ ـادات اﳌـ ـقّدر مـ ـبـلغها باثنﲔ
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تـ ـ ـو ّ
وتسـ ـعﲔ مل ـ ـيارا ومـ ـائتﲔ وتسـ ـعة وخمسـ ـﲔ مليـ ـونا وتسعة
وأربعﲔ ألف دينار ) 92.2٥9.٠٤9.٠٠٠دج( واﳌخصصة لوزي ـ ـر

– وبنـ ـ ـاء ع ـ ـﲆ الّدستـ ـور ،ﻻ سيمـ ـا اﳌاّدتـ ـان  ٥-112و1٤1
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  17-8٤اﳌؤّرخ ﰲ  8شّوال عام 1٤٠٤
اﳌوافق  7يوليو سنة  198٤واﳌتعّلق بقوانﲔ اﳌالّية ،اﳌعّدل
واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  16-21اﳌؤرخ ﰲ  2٥جمادى اﻷوﱃ
عام  1٤٤3اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة  2٠21واﳌتضّمن قانون

الع ـ ـدل ،حاف ـ ـظ اﻷختـ ـام ،مـن ميزانّية التسيير ﲟوجب ق ـان ـون
اﳌ ـ ـالﹽية لـسـنـة  ،2٠22طب ـق ـ ـ ـا للج ـدول اﳌـل ـحـ ـ ـق ب ـه ـ ـ ـذا اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : ٢ي ـكـ ـلـف وزيـ ـ ـ ـر اﳌـال ـﹽية ووزي ـ ـر العـ ـ ـدل ،ح ـ ـاف ـ ـظ
اﻷختام ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ هذا اﳌرسوم الذي ينشر
ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية
الّشعبّية.

اﳌالية لسنة ،2٠22

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  27٥-21اﳌؤّرخ ﰲ 19
ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،

حّرر ب ـاﳉ ـ ـزائـ ـر ﰲ  29جمـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـام  1٤٤3اﳌ ـواف ـق

 3جانفي سنة .2٠22

أيمن بن عبد الرحمان

اﳉدول اﳌلحق
اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير العدل ،حافظ اﻷختام ،لسنة  ٢٠٢٢من ميزانية التسيير
واﳌوزعة بالترتيب ﰲ كل باب
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
الفرع اﻷول
مديرية اﻹدارة العامة
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل

01-31

اﻹدارة اﳌركزية  -الراتب الرئيسي للنشاط.................................................

15.330.000.000

02-31

اﻹدارة اﳌركزية  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة..........................................

15.997.000.000

03-31

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب  -منح ذات طابع
عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي......................................................

706.000.000

مجموع القسم اﻷول

32.033.000.000

القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
01-32

اﻹدارة اﳌركزية  -ريوع حوادث العمل...........................................................

500.000

02-32

اﻹدارة اﳌركزية  -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية.....................................

47.000.000

مجموع القسم الثاني

47.500.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠1
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية

01-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح العائلية...................................................................

188.000.000

02-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح اﻻختيارية..............................................................

100.000

03-33

اﻹدارة اﳌركزية  -الضمان اﻻجتماعي...........................................................

7.783.000.000

04-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية...................................

636.990.000

مجموع القسم الثالث

8.608.090.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
01-34

اﻹدارة اﳌركزية  -تسديد النفقات.................................................................

2.650.000.000

02-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷدوات واﻷثاث................................................................

5.880.000

03-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اللوازم...............................................................................

45.600.000

04-34

اﻹدارة اﳌركزية  -التكاليف اﳌلحقة.............................................................

552.000.000

05-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷلبسة.............................................................................

500.000

90-34

اﻹدارة اﳌركزية  -حظيرة السيارات.............................................................

4.800.000

92-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻹيجار.............................................................................

17.000.000

97-34

اﻹدارة اﳌركـ ـزيـ ـة  -الـ ـنـ ـفـ ـقـ ـات الـ ـقضائـ ـي ـة  -ن ـف ـق ـات اﳋب ـرة  -ال ـت ـع ـويضات
اﳌترتبة عﲆ الدولة..................................................................................
مجموع القسم الرابع

10.000
3.275.790.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
01-35

اﻹدارة اﳌركزية  -صيانة اﳌباني.................................................................

22.000.000

مجموع القسم اﳋامس

22.000.000

القسم السادس
إعانات التسيير
01-36

إعانة لتسيير اﳌدرسة العليا للقضاء.........................................................

550.000.000

02-36

إعانة لتسيير اﳌدرسة الوطنية ﳌستخدمي أمانات الضبط......................

340.000.000

04-36

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

90.000.000

05-36

إعانة لتسيير الديوان الوطني ﳌكافحة اﳌخدرات واﻹدمان........................

85.000.000

07-36

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

75.000.000

08-36

إعانة للمركز اﳉهوي لﻸرشيف القضائي لقسنطينة.................................

40.000.000

09-36

إعانة للمركز اﳉهوي لﻸرشيف القضائي لبشار........................................

40.000.000

10-36

إعانة للمركز اﳉهوي لﻸرشيف القضائي بوهران......................................

40.000.000

مجموع القسم السادس

1.260.000.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠1
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم السابع
النفقات اﳌختلفة

01-37

اﻹدارة اﳌركزية  -مصاريف تنظيم اﳌؤﲤرات واﳌلتقيات........................

3.000.000

19-37

نفقات تسيير الّلجنة الوطنية للقانون الدوﱄ اﻹنساني.............................

5.000.000

21-37

اﻹدارة اﳌركزية  -نفقات سير محكمة التنازع............................................

1.000.000

مجموع القسم السابع

9.000.000

مجموع العنوان الثالث

45.255.380.000

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
01-43

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح  -تعويضات التدريب  -الرواتب اﳌسبقة  -نفقات
التكوين.....................................................................................................

50.000.000

مجموع القسم الثالث

50.000.000

مجموع العنوان الرابع

50.000.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

45.305.380.000

الفرع اﳉزئي الثاني
اﳌصالح القضائية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
11-34

اﳌصالح القضائية  -تسديد النفقات.............................................................

1.100.000.000

12-34

اﳌصالح القضائية  -اﻷدوات واﻷثاث............................................................

38.400.000

13-34

اﳌصالح القضائية  -اللوازم...........................................................................

240.000.000

14-34

اﳌصالح القضائية  -التكاليف اﳌلحقة.........................................................

460.000.000

15-34

اﳌصالح القضائية  -اﻷلبسة.........................................................................

10.000.000

80-34

اﳌصالح القضائية  -حظيرة السيارات.........................................................

40.000.000

98-34

اﳌصالح القضائية  -النفقات القضائية  -نفقات اﳋبرة  -التعويضات
اﳌترتبة عﲆ الدولة..................................................................................
مجموع القسم الرابع

100.000
1.888.500.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
11-35

اﳌصالح القضائية  -صيانة اﳌباني.............................................................

650.000.000

مجموع القسم اﳋامس

650.000.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠1
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم السابع
النفقات اﳌختلفة

11-37

اﳌصالح القضائية  -نفقات القضاء اﳉنائي.................................................

630.000.000

مجموع القسم السابع

630.000.000

مجموع العنوان الثالث

3.168.500.000

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
11-43

اﳌصالح القضائية  -اﳌنح  -الرواتب اﳌسبقة  -تعويضات التدريب -
نفقات التكوين..........................................................................................

20.000.000

مجموع القسم الثالث

20.000.000

مجموع العنوان الرابع

20.000.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثاني

3.188.500.000

الفرع اﳉزئي الثالث
اﶈاكم اﻹدارية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
41-34

المحاكم اﻹدارية  -تسديد النفقات.................................................................

32.300.000

42-34

المحاكم اﻹدارية  -اﻷدوات واﻷثاث................................................................

14.400.000

43-34

المحاكم اﻹدارية  -اللوازم..............................................................................

28.000.000

44-34

المحاكم اﻹدارية  -التكاليف اﳌلحقة............................................................

40.000.000

45-34

المحاكم اﻹدارية  -اﻷلبسة.............................................................................

1.500.000

95-34

المحاكم اﻹدارية  -حظيرة السيارات.............................................................

3.200.000

96-34

المحاكم اﻹدارية  -اﻹيجار.............................................................................

766.000

99-34

المحاكم اﻹداريـ ـة  -الـ ـنـ ـفـ ـقـ ـات ال ـقضائ ـي ـة  -ن ـف ـق ـات اﳋب ـرة  -ال ـت ـع ـويضات
اﳌترتبة عﲆ الدولة..................................................................................
مجموع القسم الرابع

10.000
120.176.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
41-35

المحاكم اﻹدارية  -صيانة اﳌباني.................................................................

75.000.000

مجموع القسم اﳋامس

75.000.000

مجموع العنوان الثالث

195.176.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠1
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ

41-43

المحاكم اﻹدارية  -اﳌنح  -تعويضات التدريب  -الرواتب اﳌسبقة  -نفقات
التكوين.....................................................................................................

3.000.000

مجموع القسم الثالث

3.000.000

مجموع العنوان الرابع

3.000.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثالث

198.176.000

الفرع اﳉزئي الرابع
الديوان اﳌركزي لقمع الفساد
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
51-31

الديوان المركزي لقمع الفساد  -الراتب الرئيسي للنشاط............................

26.500.000

52-31

الديوان المركزي لقمع الفساد  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة.....................

57.000.000

53-31

الديوان المركزي لقمع الفساد  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب  -منح
ذات طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي......................................
مجموع القسم اﻷول

8.000.000
91.500.000

القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
52-32

الديوان المركزي لقمع الفساد  -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية................

10.000

مجموع القسم الثاني

10.000

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
51-33

الديوان المركزي لقمع الفساد  -اﳌنح العائلية..............................................

300.000

52-33

الديوان المركزي لقمع الفساد  -اﳌنح اﻻختيارية.........................................

50.000

53-33

الديوان المركزي لقمع الفساد  -الضمان اﻻجتماعي......................................

22.750.000

54-33

الديوان المركزي لقمع الفساد  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية.............

2.335.000

مجموع القسم الثالث

25.435.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠1
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح

51-34

الديوان المركزي لقمع الفساد  -تسديد النفقات............................................

4.000.000

52-34

الديوان المركزي لقمع الفساد  -اﻷدوات واﻷثاث...........................................

2.400.000

53-34

الديوان المركزي لقمع الفساد  -اللوازم.........................................................

2.000.000

54-34

الديوان المركزي لقمع الفساد  -التكاليف اﳌلحقة.......................................

4.000.000

55-34

الديوان المركزي لقمع الفساد  -اﻷلبسة........................................................

150.000

56-34

الديوان المركزي لقمع الفساد  -التغذية........................................................

800.000

57-34

الديوان المركزي لقمع الفساد  -ﲡهيزات ومعدات النوم واﳌطعم................

200.000

81-34

الديوان المركزي لقمع الفساد  -حظيرة السيارات........................................

5.000.000

91-34

الديوان المركزي لقمع الفساد  -اﻹيجار........................................................

1.850.000

94-34

ال ـدي ـوان الـمـركـزي لـقـمـع الـفساد  -ال ـن ـف ـق ـات ال ـقضائ ـي ـة  -ن ـف ـق ـات اﳋب ـرة -
التعويضات اﳌترتبة عﲆ الدولة..............................................................
مجموع القسم الرابع

10.000
20.410.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
51-35

الديوان المركزي لقمع الفساد  -صيانة اﳌباني............................................

4.000.000

مجموع القسم اﳋامس

4.000.000

القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
52-37

الديوان المركزي لقمع الفساد  -اﳌؤﲤرات واﳌلتقيات................................

2.100.000

مجموع القسم السابع

2.100.000

مجموع العنوان الثالث

143.455.000

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
51-43

الديوان المركزي لقمع الفساد  -اﳌنح  -تعويضات التدريب  -الرواتب
اﳌسبقة  -نفقات التكوين.........................................................................

1.100.000

مجموع القسم الثالث

1.100.000

مجموع العنوان الرابع

1.100.000

مجموع الفرع اﳉزئي الرابع
مجموع الفرع اﻷول

144.555.000
48.836.611.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠1
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
الفرع الثاني
اﳌديرية العامة ﻹدارة السجون وإعادة اﻹدماج
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل

21-31

إدارة السجون  -الراتب الرئيسي للنشاط.....................................................

9.580.000.000

22-31

إدارة السجون  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة..............................................

17.810.000.000

23-31

إدارة السجون  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب  -منح ذات طابع
عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي......................................................

28.500.000

مجموع القسم اﻷول

27.418.500.000

القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
22-32

إدارة السجون  -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية.........................................

88.000.000

مجموع القسم الثاني

88.000.000

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
21-33

إدارة السجون  -اﳌنح العائلية......................................................................

400.000.000

22-33

إدارة السجون  -اﳌنح اﻻختيارية.................................................................

100.000

23-33

إدارة السجون  -الضمان اﻻجتماعي..............................................................

6.840.000.000

24-33

إدارة السجون  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية......................................

640.000.000

مجموع القسم الثالث

7.880.100.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
21-34

إدارة السجون  -تسديد النفقات....................................................................

6.650.000

22-34

إدارة السجون  -اﻷدوات واﻷثاث....................................................................

608.000

23-34

إدارة السجون  -اللوازم..................................................................................

6.600.000

24-34

إدارة السجون  -التكاليف اﳌلحقة................................................................

10.000.000

25-34

إدارة السجون  -اﻷلبسة................................................................................

80.000

26-34

إدارة السجون  -اﻷسلحة...............................................................................

48.000.000

93-34

إدارة السجون  -حظيرة السيارات................................................................

800.000

94-34

إدارة السجون  -اﻹيجار.................................................................................

10.000

98-34

إدارة السجون  -النفقات القضائية  -نفقات اﳋبرة  -التعويضات اﳌترتبة
عﲆ الدولة.................................................................................................

10.000

مجموع القسم الرابع

72.758.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠1
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم اﳋامس
أشغال الصيانة

21-35

إدارة السجون  -صيانة اﳌباني....................................................................

8.000.000

مجموع القسم اﳋامس

8.000.000

القسم السادس
إعانات التسيير
03-36

إعانة لتسيير اﳌدرسة الوطنية ﳌوظفي إدارة السجون.............................

370.000.000

مجموع القسم السادس

370.000.000

القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
21-37

إدارة السجون  -نفقات تنظيم اﳌؤﲤرات واﳌلتقيات.................................

1.000.000

23-37

إدارة السجون  -ال ـنفـق ـات اﳌختلفة...............................................................

800.000

24-37

إدارة السج ـون  -ن ـف ـق ـات تسي ـي ـر ال ـّل ـجـنـة الـوزاريـة اﳌشتـركـة الـتـنسيـقـيـة
لنشاطات وإعادة اﻹدماج اﻻجتماعي للمحبوسﲔ....................................

3.000.000

مجموع القسم السابع

4.800.000

مجموع العنوان الثالث

35.842.158.000

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
21-43

22-43

إدارة السجون  -اﳌنح  -تعويضات التدريب  -الرواتب اﳌسبقة  -نفقات
التكوين.....................................................................................................

16.000.000

إدارة السجون  -النشاط التربوي والثقاﰲ والرياضي لصالح المحبوسين.

20.000.000

مجموع القسم الثالث

36.000.000

مجموع العنوان الرابع

36.000.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

35.878.158.000

الفرع اﳉزئي الثاني
مؤسسات السجون
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
31-32

مؤسسات السجون  -ريوع حوادث العمل.....................................................

280.000

مجموع القسم الثاني

280.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠1
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح

31-34

مؤسسات السجون  -تسديد النفقات...........................................................

150.000.000

32-34

مؤسسات السجون  -اﻷدوات واﻷثاث...........................................................

120.000.000

33-34

مؤسسات السجون  -اللوازم.........................................................................

88.000.000

34-34

مؤسسات السجون  -التكاليف اﳌلحقة.......................................................

720.000.000

35-34

مؤسسات السجون  -اﻷلبسة........................................................................

560.000.000

36-34

مؤسسات السجون  -التغذية........................................................................

4.118.000.000

37-34

مؤسسات السجون  -اﻷدوات واﻷثاث ومعدات النوم واﳌطعم......................

300.000.000

38-34

مؤسسات السجون  -اﻷدوات التربوية ومعداتها واﻷدوات...........................

154.000.000

39-34

مؤسسات السجون  -اﻷدوات الطبية وأدوات النظافة..................................

665.000.000

91-34

مؤسسات السجون  -حظيرة السيارات.......................................................

112.000.000

92-34

مؤسسات السجون  -اﻹيجار........................................................................

500.000

مجموع القسم الرابع

6.987.500.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
31-35

مؤسسات السجون  -صيانة اﳌباني...........................................................

472.500.000

مجموع القسم اﳋامس

472.500.000

القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
31-37

مؤسسات السجون  -نفقات القضاء اﳉنائي...............................................

1.000.000

34-37

نفقات تسيير مؤسسات السجون ﰲ الوسط اﳌفتوح................................

30.000.000

35-37

مؤسسات السجون  -نفقات تسيير قاضي تطبيق العقوبات.....................

3.000.000

مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

34.000.000
7.494.280.000

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم السادس
النشاط اﻻجتماعي  -اﳌساعدة والتضامن
31-46

مؤسسات السجون  -اﳌساعدة اﳌالية واﻻجتماعية لفائدة المحبوسين
اﳌعوزين...................................................................................................

50.000.000

مجموع القسم السادس

50.000.000

مجموع العنوان الرابع

50.000.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثاني

7.544.280.000

مجموع الفرع الثاني

43.422.438.000

مجموع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير العدل ،حافظ اﻷختام................

92.259.049.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠1
اﳉريدة الرسم ّ
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مرسوم تنفيذي رقم  ٠٨-٢٢مؤّرخ ﰲ  ٢٩جمادى اﻷوﱃ

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢

عام  144٣اﳌوافق  ٣جانفي سـنـة  ،٢٠٢٢يتضمن توزيع

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281-21اﳌؤّرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن

صصة لوزير الطاقة واﳌناجم من
اﻻعتمادات اﳌخ ّ

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،

تسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة .٢٠٢٢
ية ال ّ
ميزان ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يرسم ما يأتي :
زع اﻻعتمادات اﳌقـّدر مـ ـبـلـغـهـا بستة
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تو ّ

ن الوزير اﻷول،
إ ّ

وثمانﲔ مليارا وثﻼثمائة وتسعة وعشرين مليونا وثﻼثمائة

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالّية،
– وبـنـ ـاء ع ـ ـﲆ الـ ـّدس ـت ـ ـور ،ﻻ سي ـم ـ ـا اﳌـاّدتان  ٥–112و1٤1
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  17-8٤اﳌؤّرخ ﰲ  8شّوال عام 1٤٠٤
اﳌوافق  7يوليو سنة  198٤واﳌتعّلق بقوانﲔ اﳌالّية ،اﳌعّدل
واﳌتّمم،

وثمانية وثمانﲔ ألف دينار ) 86.329.388.٠٠٠دج( واﳌخص ـصة
لوزيـ ـر الط ـ ـاقـ ـة واﳌناجم م ـن ميزانّية ال ـ ـّتسيـ ـير ﲟـ ـ ـوجب
قان ـ ـون اﳌـ ـالّية لسـ ـ ـ ـنة  ،2٠22طبـ ـقا للجـ ـدول اﳌل ـ ـح ـق بهذا
اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : ٢ي ـكـلـ ـف وزيـر اﳌاليـة ووزيـر الـطـاقـة واﳌناجم،

– وﲟقتضى القانون رقم  16-21اﳌؤرخ ﰲ  2٥جمادى اﻷوﱃ
عام  1٤٤3اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة  2٠21واﳌتضّمن قانون
اﳌالية لسنة ،2٠22

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  27٥-21اﳌؤّرخ ﰲ
 19ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن

كـل فيما يخصه ،بتنفيذ هذا اﳌرسوم الذي ينشر ﰲ اﳉريدة
الّرسـمـ ـّية للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر ب ـاﳉ ـ ـزائـ ـر ﰲ  29جمـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـام  1٤٤3اﳌ ـواف ـق

 3جانفي سنة .2٠22

تعيﲔ الوزير اﻷول،

أيمن بن عبد الرحمان
اﳉدول اﳌلحق

اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير الطاقة واﳌناجم لسنة  ٢٠٢٢من ميزانية التسيير واﳌوزعة بالترتيب ﰲ كل باب
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
الفرع اﻷول
فرع وحيد
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل

01-31

اﻹدارة اﳌركزية  -الراتب الرئيسي للنشاط.................................................

236.500.000

02-31

اﻹدارة اﳌركزية  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة..........................................

245.355.000

03-31

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب  -منح ذات طابع
عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي......................................................
مجموع القسم اﻷول

50.845.000
532.700.000

القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
01-32

اﻹدارة اﳌركزية  -ريوع حوادث العمل.........................................................

75.000

02-32

اﻹدارة اﳌركزية  -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية....................................

13.000.000

مجموع القسم الثاني

13.075.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢
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اﳉريدة الرسم ّ

63

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية

01-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح العائلية...................................................................

2.918.000

02-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح اﻻختيارية..............................................................

60.000

03-33

اﻹدارة اﳌركزية  -الضمان اﻻجتماعي...........................................................

120.464.000

04-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية...................................

8.250.000

مجموع القسم الثالث

131.692.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
01-34

اﻹدارة اﳌركزية  -تسديد النفقات.................................................................

40.000.000

02-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷدوات واﻷثاث................................................................

2.704.000

03-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اللوازم...............................................................................

4.796.000

04-34

اﻹدارة اﳌركزية  -التكاليف اﳌلحقة.............................................................

26.063.000

05-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷلبسة.............................................................................

717.000

90-34

اﻹدارة اﳌركزية  -حظيرة السيارات.............................................................

3.080.000

92-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻹيجار.............................................................................

27.500.000

97-34

اﻹدارة اﳌركزية  -النفقات القضائية  -نفقات اﳋبرة  -التعويضات اﳌترتبة
عﲆ الدولة..................................................................................................
مجموع القسم الرابع

30.000
104.890.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
01-35

اﻹدارة اﳌركزية  -صيانة اﳌباني...............................................................
مجموع القسم اﳋامس

1.500.000
1.500.000

القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
01-37

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌؤﲤرات واﳌلتقيات.....................................................

1.000.000

مجموع القسم السابع

1.000.000

مجموع العنوان الثالث

784.857.000

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثاني
النشاط الدوﱄ
01-42

اﳌساهمة واﻻشتراك ﰲ الهيئات الدولية غير اﳊكومية............................

27.441.000

مجموع القسم الثاني

27.441.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠1
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ

01-43

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح  -تعويضات التدريب  -الرواتب اﳌسبقة  -نفقات
التكوين.....................................................................................................

2.550.000

مجموع القسم الثالث

2.550.000

القسم الرابع
النشاط اﻻقتصادي  -التشجيعات والتدخﻼت
10-44

مساهمة ﰲ اﳌعهد اﳉزائري للمناجم..........................................................

11.000.000

12-44

مساهمة ﰲ مدرسة اﳌناجم بالعابد.............................................................

43.813.000

13-44

مساهمة ﳌراكز اﻷبحاث..............................................................................

2.910.000.000

16-44

مساهمة ﰲ الوكالة الوطنية للنشاطات اﳌنجمية......................................

1.000.000.000

17-44

مساهمة ﰲ وكالة اﳌصلحة اﳉيولوجية للجزائر......................................

774.500.000

مجموع القسم الرابع

4.739.313.000

القسم السادس
النشاط اﻻجتماعي  -اﳌساعدة والتضامن
04-46

07-46

تعويـ ـض ﰲ إط ـ ـار تخ ـ ـفي ـ ـ ـض فوترة الكهـ ـ ـ ـرباء لث ـ ـﻼث وﻻيـات من الهضاب
العليا ووﻻيات اﳉنوب.............................................................................

22.000.000.000

تعويض فارق سعر اﳌاء الصادر من وحدات ﲢلية اﳌياه...........................

56.527.000.000

مجموع القسم السادس

78.527.000.000

مجموع العنوان الرابع

83.296.304.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

84.081.161.000

الفرع اﳉزئي الثاني
اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
11-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -الراتب الرئيسي للنشاط...................

700.000.000

12-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة.............

780.000.000

13-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب -
منح ذات طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي.............................
مجموع القسم اﻷول

200.000.000
1.680.000.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح

11-32

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -ريوع حوادث العمل.............................

270.000

12-32

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية.......

500.000

مجموع القسم الثاني

770.000

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
11-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﳌنح العائلية....................................

29.400.000

12-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﳌنح اﻻختيارية................................

400.000

13-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -الضمان اﻻجتماعي.............................

370.000.000

14-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية.....

44.000.000

مجموع القسم الثالث

443.800.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
11-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -تسديد النفقات...................................

36.735.000

12-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﻷدوات واﻷثاث...................................

2.205.000

13-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اللوازم.................................................

18.367.000

14-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -التكاليف اﳌلحقة...............................

47.455.000

15-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﻷلبسة................................................

1.210.000

91-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -حظيرة السيارات...............................

6.900.000

93-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﻹيجار................................................

1.600.000

98-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -النفقات القضائية  -نفقات اﳋبرة -
التعويضات اﳌترتبة عﲆ الدولة..............................................................

85.000

مجموع القسم الرابع

114.557.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
11-35

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -صيانة اﳌباني...................................

9.100.000

مجموع القسم اﳋامس

9.100.000

مجموع العنوان الثالث

2.248.227.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثاني

2.248.227.000

مجموع الفرع اﻷول
مجموع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير الطاقة واﳌناجم.....................

86.329.388.000
86.329.388.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠1
اﳉريدة الرسم ّ
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مرسوم تنفيذي رقم  ٠٩-٢٢مؤّرخ ﰲ  ٢٩جمادى اﻷوﱃ
عـ ـ ـام  144٣اﳌـ ـوافق  ٣ج ـانـ ـفي س ـنـة  ،٢٠٢٢ي ـتـض ـمن
صص ـ ـة لوزي ـر اﻻنت ـق ـال
ت ـوزي ـع اﻻعتـم ـادات اﳌخ ّ

تسيير
ية ال ّ
الطاقـوي والطاقـات اﳌتجددة من ميزان ّ
ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة .٢٠٢٢
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281-21اﳌؤّرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،
يرسم ما يأتي :
زع اﻻعتمادات اﳌقّدر مبلغها ﲟائتﲔ
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تو ّ
وثـ ـﻼث ـ ـة وس ـتـ ـﲔ مليـ ـونا وتسع ـ ـمائة وخمـ ـسـ ـﲔ أ ل ف ديـ ـن ـار

ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالّية،

) 263.9٥٠.٠٠٠دج( واﳌخص ـصة لـ ـوزيـ ـر اﻻنـ ـتـ ـق ـال ال ـط ـ ـاقـوي

– وبـنـ ـاء ع ـ ـﲆ الـ ـّدس ـت ـ ـور ،ﻻ سي ـم ـ ـا اﳌـاّدتان  ٥–112و1٤1

والطاقات اﳌتجددة م ـن ميزانّية الّتسيـ ـير ﲟـ ـ ـوجب قان ـ ـون

)الفقرة  (2منه،

– وﲟقتضى القانون رقم  17-8٤اﳌؤّرخ ﰲ  8شّوال عام 1٤٠٤
اﳌوافق  7يوليو سنة  198٤واﳌتعّلق بقوانﲔ اﳌالّية ،اﳌعّدل

واﳌتّمم،

– وﲟقتضى القانون رقم  16-21اﳌؤرخ ﰲ  2٥جمادى اﻷوﱃ
عام  1٤٤3اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة  2٠21واﳌتضّمن قانون
اﳌالية لسنة ،2٠22

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  27٥-21اﳌؤّرخ ﰲ
 19ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن

اﳌـ ـالّية لسـ ـ ـ ـنة  ،2٠22طبـ ـقا للجـ ـدول اﳌل ـ ـح ـق بهذا اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : ٢يـكـل ـف وزي ـر اﳌـالـيـة ووزيـر اﻻنـتـقـال الـطاق ـوي
والطـاقـات اﳌتجـددة ،كـل فـيما يخصه ،بتنفيذ هذا اﳌرسوم
الذي ين ـشـر ﰲ اﳉ ـ ـري ـ ـدة الّرسـ ـمـ ـّية للجمهورّية اﳉزائرّية
الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر ب ـاﳉ ـ ـزائـ ـر ﰲ  29جمـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـام  1٤٤3اﳌ ـواف ـق
 3جانفي سنة .2٠22
أيمن بن عبد الرحمان

تعيﲔ الوزير اﻷول،
اﳉدول اﳌلحق

اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير اﻻنتقال الطاقوي والطاقات اﳌتجددة لسنة ٢٠٢٢
من ميزانية التسيير واﳌوزعة بالترتيب ﰲ كل باب
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
الفرع اﻷول
فرع وحيد
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل

01-31

اﻹدارة اﳌركزية  -الراتب الرئيسي للنشاط.................................................

71.500.000

02-31

اﻹدارة اﳌركزية  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة..........................................

86.000.000

03-31

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب  -منح ذات طابع
عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي......................................................
مجموع القسم اﻷول

27.500.000
185.000.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام 144٣هـ
 ٣جانفي سنة ٢٠٢٢
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية

01-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح العائلية...................................................................

2.400.000

03-33

اﻹدارة اﳌركزية  -الضمان اﻻجتماعي...........................................................

39.375.000

04-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية..................................

1.000.000

مجموع القسم الثالث

42.775.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
01-34

اﻹدارة اﳌركزية  -تسديد النفقات.................................................................

15.000.000

02-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷدوات واﻷثاث................................................................

2.000.000

03-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اللوازم...............................................................................

2.500.000

04-34

اﻹدارة اﳌركزية  -التكاليف اﳌلحقة.............................................................

8.000.000

05-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷلبسة.............................................................................

500.000

90-34

اﻹدارة اﳌركزية  -حظيرة السيارات.............................................................

800.000

92-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻹيجار.............................................................................

1.850.000

97-34

اﻹدارة اﳌركزية  -النفقات القضائية  -نفقات اﳋبرة  -التعويضات اﳌترتبة
عﲆ الدولة..................................................................................................

25.000

مجموع القسم الرابع

30.675.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
01-35

اﻹدارة اﳌركزية  -صيانة اﳌباني...............................................................
مجموع القسم اﳋامس

3.500.000
3.500.000

القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
01-37

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌؤﲤرات واﳌلتقيات.....................................................

1.500.000

مجموع القسم السابع

1.500.000

مجموع العنوان الثالث

263.450.000

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
01-43

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح  -تعويضات التدريب  -الرواتب اﳌسبقة  -نفقات
التكوين.....................................................................................................

500.000

مجموع القسم الثالث

500.000

مجموع العنوان الرابع

500.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

263.950.000

مجموع الفرع اﻷول

263.950.000

مجموع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير اﻻنتقال الطاقوي والطاقات
اﳌتجددة .................................................................................................

263.950.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
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مرسوم تنفيذي رقم  ١٠-٢٢مؤّرخ ﰲ  ٢٩جمادى اﻷوﱃ

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م

– وﲟ ـقـتـضـى اﳌ ـرس ـوم ال ـرئ ـاس ـي رقم  ٢٨١-٢١اﳌؤّرخ ﰲ

ع ـ ـ ـ ـام  ١443اﳌ ـ ـ ـوافق  3جانفي سـنـة  ،٢٠٢٢يتضمن

 ٢٦ذي القعدة عام  ١٤٤٢اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن

صصـ ـ ـة لـ ـوزي ـر اﳌـجـاهدين
تـوزيـع اﻻعـ ـتـ ـم ـادات اﳌـخـ ـ ّ

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،

تـس ـي ـير ﲟـ ـوجـ ـب
ية ال ّ
وذوي اﳊ ـق ـوق م ـن ميـ ـزان ـ ّ
ق ـان ـون اﳌ ـال ـية لسنة .٢٠٢٢

يرسم ما يأتي :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زع اﻻعتم ـادات اﳌق ـّدر مبـلـغـهـا ﲟـائت ـﲔ
اﳌادة اﻷوﱃ  :ت ـو ّ

ن الوزير اﻷول،
إ ّ

واثنﲔ وثﻼثﲔ مليارا وأربعمائة وأربعة وسبعﲔ مليونا

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالّية،

وثمانية وثمانﲔ ألف ينار ) ٢3٢.٤٧٤.٠٨٨.٠٠٠د ج( واﳌخصصة

– وبـنـ ـاء ع ـ ـﲆ الـ ـّدس ـت ـ ـور ،ﻻ سي ـم ـ ـا اﳌـاّدتان  ٥–١١٢و١٤١

)الفقرة  (٢منه،

– وﲟقتضى القانون رقم  ١٧-٨٤اﳌؤّرخ ﰲ  ٨شّوال عام ١٤٠٤
اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩٨٤واﳌتعّلق بقوانﲔ اﳌالّية ،اﳌعّدل

واﳌتّمم،

لـ ـ ـ ـوزيـ ـ ـر اﳌ ـ ـجـاهـ ـ ـ ـدي ـن وذوي اﳊـ ـ ـ ـق ـوق م ـن مـ ـيـزانـﹽية الّتسـي ـير

ﲟوجب قانون اﳌالّية لسنة  ،٢٠٢٢طبقا للجدول اﳌلحق
بهذا اﳌرسوم.

اﳌادة  : ٢يـ ـكـلـ ـف وزي ـ ـر ال ـمـ ـال ـي ـة ووزيـ ـر اﳌج ـاهـدين وذوي
اﳊقوق ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ هذا اﳌرسوم الذي ينشـر

– وﲟقتضى القانون رقم  ١٦-٢١اﳌؤّرخ ﰲ  ٢٥جمادى اﻷوﱃ

عام  ١٤٤3اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن قانون
اﳌالّية لسنة ،٢٠٢٢

– وﲟـقـتـضـى اﳌـرس ـوم الـرئ ـاسـي رق ـم  ٢٧٥-٢١اﳌـؤّرخ ﰲ

 ١٩ذي القعدة عام  ١٤٤٢اﳌوافق  3٠يونيو سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن

ﰲ اﳉريـدة الّرسـ ـمـ ـّية للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية

الّشعبّية.

ح ـ ـّرر ب ـاﳉ ـزائ ـر فـي  ٢٩جمادى اﻷوﱃ عـ ـام  ١٤٤3اﳌ ـواف ـق

 3جانفي سنة .٢٠٢٢

تعيﲔ الوزير اﻷول،

أيمن بن عبد الرحمان
اﳉدول اﳌلحق
اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير اﳌ ـجـاهدين وذوي اﳊقوق لسنة ٢٠٢٢
من ميزانية التسيير واﳌوزعة بالترتيب ﰲ كل باب

رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
الفرع اﻷول
فرع وحيد
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل

01-31

اﻹدارة اﳌركزية  -الراتب الرئيسي للنشاط.................................................

131.000.000

02-31

اﻹدارة اﳌركزية  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة..........................................

135.000.000

03-31

اﻹدارة اﳌركزي ـة  -اﳌسـتخ ـدم ـون اﳌتع ـاق ـدون  -ال ـروات ـب  -مـنـح ذات ط ـاب ـع
عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي.....................................................
مجموع القسم اﻷول

40.000.000
306.000.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح

01-32

اﻹدارة اﳌركزية  -ريوع حوادث العمل..........................................................

184.000

02-32

اﻹدارة اﳌركزية  -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية.....................................

100.000

مجموع القسم الثاني

284.000

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
01-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح العائلية...................................................................

3.100.000

02-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح اﻻختيارية..............................................................

70.000

03-33

اﻹدارة اﳌركزية  -الضمان اﻻجتماعي...........................................................

2.336.000.000

04-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية...................................

7.840.000

مجموع القسم الثالث

2.347.010.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
01-34

اﻹدارة اﳌركزية  -تسديد النفقات.................................................................

3.325.000

02-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷدوات واﻷثاث................................................................

1.520.000

03-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اللوازم..............................................................................

5.472.000

04-34

اﻹدارة اﳌركزية  -التكاليف اﳌلحقة.............................................................

38.000.000

05-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷلبسة.............................................................................

240.000

90-34

اﻹدارة اﳌركزية  -حظيرة السيارات.............................................................

3.470.000

92-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻹيجار.............................................................................

666.000

97-34

اﻹدارة اﳌركزية  -النفقات القضائية  -نفقات اﳋبرة  -التعويضات اﳌترتبة
عﲆ الدولة.................................................................................................
مجموع القسم الرابع

10.000
52.703.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
01-35

اﻹدارة اﳌركزية  -صيانة اﳌباني.................................................................

5.000.000

مجموع القسم اﳋامس

5.000.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم السادس
إعانات التسيير

01-36

اﻹدارة اﳌركزية  -إعانة لتسيير اﳌركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا
حرب التحرير الوطني وذوي اﳊقوق.......................................................

174.000.000

02-36

اﻹدارة اﳌركزية  -إعانة لتسيير اﳌتحف الوطني للمجاهد........................

93.000.000

03-36

اﻹدارة اﳌركزية  -إعانات ﳌراكز الراحة للمجاهدين....................................

672.000.000

04-36

اﻹدارة اﳌركزية  -إعانات لتسيير اﳌتاحف اﳉهوية للمجاهد....................

445.000.000

مجموع القسم السادس

1.384.000.000

القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
01-37

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌؤﲤرات واﳌلتقيات.....................................................

1.000.000

03-37

اﻹدارة اﳌركزية  -مصاريف تتعلق بصنع اﻷوسمة.....................................

1.000.000

04-37

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷيام التذكارية والتاريخية ﳊرب التحرير الوطني......

30.000.000

05-37

اﻹدارة اﳌركزية  -مصاريف تتعلق بحماية اﻷماكن التاريخية...................

800.000

06-37

اﻹدارة اﳌركزية  -مصاريف تتعلق بجائزة أول نوفمبر ....................١٩٥٤

1.000.000

09-37

نفقات متعلقة بتحضير وتنظيم الذكرى  ٦٠لعيد اﻻستقﻼل......................

100.000.000

مجموع القسم السابع

133.800.000

مجموع العنوان الثالث

4.228.797.000

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
01-43

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح  -تعويضات التدريب  -نفقات التكوين.................

7.000.000

02-43

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌساهمة ﰲ نفقات طبع مجلة أول نوفمبر...................

6.000.000

03-43

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌـس ـاهـمـة ﰲ نف ـ ـقات تسيير اﳌنظمات التي لها ع ـﻼقة
ﲟعركة التحرير الوطني....................................................................................

121.000.000

مجموع القسم الثالث

134.000.000

القسم الرابع
النشاط اﻻقتصادي  -التشجيعات والتدخﻼت
01-44

اﳌساهمة ﰲ اﳌـركز الوط ـ ـني للدراسـ ـات والب ـحـ ـث ح ـ ـول اﳊـ ـركة الوطنـية
وثورة أول نوفمبر .........................................................................١٩٥٤
مجموع القسم الرابع

80.000.000
80.000.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ

71

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم السادس
النشاط اﻻجتماعي  -اﳌساعدة والتضامن

01-46

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح اﳋاصة باﳌجاهدين وذوي حقوق الشهداء وضحايا
اﳌواد اﳌتف ـ ـجرة وذوي حقوقهم وكذلك بكبار اﳌعـ ـ ـطوبﲔ من الضحايا
اﳌدنيﲔ....................................................................................................

194.500.000.000

02-46

اﻹدارة اﳌركزية  -نفقات النقل للمجاهدين وذوي اﳊقوق..........................

800.000.000

03-46

اﻹدارة اﳌركزية  -نفقات العﻼج باﳊمامات اﳌعدنية واﻹقامة باﶈطات
اﳌعدنية للمجاهدين................................................................................

340.000.000

04-46

اﻹدارة اﳌركزية  -مـساعـدة استثنائية للمجاه ـدين وذوي اﳊقوق المحتاجين.

10.000.000

05-46

اﻹدارة اﳌركزية  -نفقات إعادة رفات الشهداء ومعطوبي اﳊرب اﳌتوفﲔ
ﰲ اﳋارج إﱃ الوطن وكذلك ﲢويلهم ما بﲔ الوﻻيات.............................

400.000

07-46

التكميل التفاضﲇ للمعاش اﳌقدم للمجاهدين.............................................

31.000.000.000

مجموع القسم السادس

226.650.400.000

مجموع العنوان الرابع

226.864.400.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

231.093.197.000

الفرع اﳉزئي الثاني
اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
11-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -الراتب الرئيسي للنشاط....................

474.805.000

12-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة.............

452.436.000

13-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب -
منح ذات طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي..............................

120.000.000

مجموع القسم اﻷول

1.047.241.000

القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
11-32

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -ريوع حوادث العمل.............................

200.000

12-32

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية........

1.364.000

مجموع القسم الثاني

1.564.000

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
11-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﳌنح العائلية.....................................

13.000.000

12-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﳌنح اﻻختيارية.................................

500.000

13-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -الضمان اﻻجتماعي.............................

231.810.000

14-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية.....

26.347.000

مجموع القسم الثالث

271.657.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح

11-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -تسديد النفقات...................................

9.100.000

12-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﻷدوات واﻷثاث...................................

2.580.000

13-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اللوازم.................................................

6.100.000

14-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -التكاليف اﳌلحقة...............................

15.566.000

15-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﻷلبسة................................................

633.000

91-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -حظيرة السيارات...............................

3.750.000

93-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﻹيجار................................................

2.000.000

مجموع القسم الرابع

39.729.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
11-35

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -صيانة اﳌباني...................................

7.800.000

19-35

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -صيانة مقابر الشهداء..........................

6.000.000

مجموع القسم اﳋامس

13.800.000

القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
18-37

اﳌصالح الﻼمركزية الـتـابـعـة لل ـدولة  -التع ـرف عـﲆ اﻷم ـاك ـن الـتـاريخـي ـة
وصيانتها..................................................................................................

19-37

2.300.000

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﻷيام التذكارية والتاريخية ﳊرب
التحرير الوطني.......................................................................................

1.800.000

مجموع القسم السابع

4.100.000

مجموع العنوان الثالث

1.378.091.000

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
11-43

اﳌصالح الﻼمركزية التـ ـ ـاب ـ ـعة لل ـ ـدولة  -مصـ ـ ـاريـ ـف التـ ـكويـ ـن  -امتـ ـحان ـات
ومسابقات................................................................................................

2.800.000

مجموع القسم الثالث

2.800.000

مجموع العنوان الرابع

2.800.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثاني

1.380.891.000

مجموع الفرع اﻷول

232.474.088.000

مجموع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير اﳌجاهدين وذوي اﳊقوق......

232.474.088.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ

مرسوم تـنفـيذي رقـم  ١١-٢٢مؤّرخ ﰲ  ٢٩جمادى اﻷوﱃ
ع ـ ـام  ١443اﳌـ ـواف ـق  3ج ـانـفي سـ ـنـة  ،٢٠٢٢يتـضـمن
صصـ ـة لوزيـ ـر الش ـ ـؤون
توزيع اﻻعـ ـ ـتـ ـمـ ـادات اﳌ ـخ ـ ـ ّ

تس ـيير ﲟ ـوجـب
ية ال ّ
الـديـنـيـة واﻷوق ـاف مـن ميـزان ـ ّ
قانون اﳌالية لسنة .٢٠٢٢
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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– وﲟ ـقـتـضـى اﳌ ـرس ـوم ال ـرئ ـاس ـي رقم  ٢٨١-٢١اﳌؤّرخ ﰲ
 ٢٦ذي القعدة عام  ١٤٤٢اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،
يرسم ما يأتي :
زع اﻻعتمادات اﳌقّدر مبلغها بثﻼثﲔ
اﳌادة اﻷوﱃ  :تو ّ
مليارا وتسعة وسبعﲔ مليونا وستمائة وثمانية وستﲔ

ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالّية،

ألف دينـار ) 3٠.٠٧٩.٦٦٨.٠٠٠دج( واﳌخصصة لوزير الشؤون

– وبـنـ ـاء ع ـ ـﲆ الـ ـّدس ـت ـ ـور ،ﻻ سي ـم ـ ـا اﳌـاّدتان  ٥–١١٢و١٤١
)الفقرة  (٢منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٧-٨٤اﳌؤّرخ ﰲ  ٨شّوال عام ١٤٠٤
اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩٨٤واﳌتعّلق بقوانﲔ اﳌالّية ،اﳌعّدل
واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٦-٢١اﳌؤّرخ ﰲ  ٢٥جمادى اﻷوﱃ

عام  ١٤٤3اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن قانون

الدينية واﻷوقاف من ميزانّية الّتسيير ﲟوجب قانون اﳌالّية
لسنة  ،٢٠٢٢طبقا للجدول اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.
اﳌادة  : ٢يكلف وزير اﳌالية ووزير الشؤون الدينية
واﻷوقاف ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ هذا اﳌرسوم الذي ين ـشـر
ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية
الّشعبّية.

اﳌالّية لسنة ،٢٠٢٢
– وﲟـقـتـضـى اﳌـرس ـوم الـرئ ـاسـي رق ـم  ٢٧٥-٢١اﳌـؤّرخ ﰲ
 ١٩ذي القعدة عام  ١٤٤٢اﳌوافق  3٠يونيو سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،

ح ـ ـّرر ب ـاﳉـ ـزائـ ـر ﰲ  ٢٩جمادى اﻷوﱃ عـ ـام  ١٤٤3اﳌ ـواف ـق
 3جانفي سنة .٢٠٢٢
أيمن بن عبد الرحمان

اﳉدول اﳌلحق
اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير الشؤون الدينية واﻷوقاف لسنة ٢٠٢٢
من ميزانية التسيير واﳌوزعة بالترتيب ﰲ كل باب
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
الفرع اﻷول
فرع وحيد
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل

01-31

اﻹدارة اﳌركزية  -الراتب الرئيسي للنشاط................................................

123.000.000

02-31

اﻹدارة اﳌركزية  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة..........................................

141.000.000

03-31

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌسـتـخـدم ـون اﳌتـعـ ـاق ـدون  -ال ـرواتـب  -مـنـح ذات طـاب ـع
عـائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي......................................................

24.800.000

مجموع القسم اﻷول

288.800.000

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
01-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح العائلية...................................................................

3.200.000

02-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح اﻻختيارية..............................................................

80.000

03-33

اﻹدارة اﳌركزية  -الضمان اﻻجتماعي...........................................................

66.500.000

04-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية...................................

7.024.000

مجموع القسم الثالث

76.804.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح

01-34

اﻹدارة اﳌركزية  -تسديد النفقات.................................................................

13.250.000

02-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷدوات واﻷثاث................................................................

760.000

03-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اللوازم...............................................................................

3.040.000

04-34

اﻹدارة اﳌركزية  -التكاليف اﳌلحقة.............................................................

7.980.000

05-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷلبسة.............................................................................

200.000

90-34

اﻹدارة اﳌركزية  -حظيرة السيارات.............................................................

3.000.000

92-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻹيجار.............................................................................

1.831.000

97-34

اﻹدارة اﳌركزية  -النفقات القضائية  -نفقات اﳋبرة  -التعويضات اﳌترتبة
عﲆ الدولة....................................................................................................

5.000

مجموع القسم الرابع

30.066.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
01-35

اﻹدارة اﳌركزية  -صيانة اﳌباني.................................................................

4.000.000

مجموع القسم اﳋامس

4.000.000

القسم السادس
إعانات التسيير
01-36

اﻹدارة اﳌركزية  -إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين اﳌتخصص لﻸسﻼك
اﳋاصة بإدارة الشؤون الدينية واﻷوقاف..................................................

831.598.000

02-36

اﻹدارة اﳌركزية  -إعانـة للمـدرسة الوطنية لتكويـن وﲢسﲔ مستوى إطارات
إدارة الشؤون الدينية واﻷوقاف.................................................................

62.000.000

41-36

اﻹدارة اﳌركزية  -إعانة للمركز الثقاﰲ اﻹسﻼمي باﳉزائر العاصمة..........

425.000.000

مجموع القسم السادس

1.318.598.000

القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
01-37

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌؤﲤرات واﳌلتقيات.....................................................

4.000.000

03-37

اﻹدارة اﳌركزية  -مساهمة الدولة ﰲ نفقات صيانة مسجد اﻷمير عبد القادر
بقسنطينة................................................................................................

10.000.000

04-37

اﻹدارة اﳌركزية  -مصاريف سير الّلجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير
اﳌسلمﲔ...................................................................................................

4.000.000

05-37

اﻹدارة اﳌركزية  -مساهمة الدولة ﰲ نفـقات صيانة اﳉامع الكبير باﳉزائر
العاصمة....................................................................................................

5.000.000

07-37

اﻹدارة اﳌركزية  -مسـاهـمـة ال ـدولـ ـة ﰲ نـ ـفقات صيانة مسجد عبد اﳊميد
بن باديس بوهران....................................................................................

10.000.000

مجموع القسم السابع

33.000.000

مجموع العنوان الثالث

1.751.268.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثاني
النشاط الدوﱄ

01-42

اﻹدارة اﳌركزية  -النشاط الدوﱄ..................................................................

200.000.000

02-42

اﻹدارة اﳌركزية  -نفقات تأطير النشاط الديني والثقاﰲ لفائدة اﳌهاجرين....

580.000.000

مجموع القسم الثاني

780.000.000

القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
01-43

اﻹدارة اﳌركزية  -مصاريف طبع اﳌصحف الشريف والكتب واﳌنشورات
الدينية......................................................................................................

02-43

اﻹدارة اﳌركزية  -ن ـف ـق ـات تنـظـيـم ج ـائ ـزة اﳉ ـزائـر ﳊف ـظ الـق ـرآن الـكـريـم
وإحياء التراث اﻹسﻼمي .........................................................................

03-43

100.000.000

60.000.000

اﻹدارة اﳌركزية  -نفـقات ﲢسﲔ مستوى مستخدمي وزارة الشؤون الدينية
واﻷوقاف وﲡديد معلوماتهم.....................................................................

6.000.000

04-43

اﻹدارة اﳌركزية  -نفقات إعداد مجلة "رسالة اﳌسجد"...............................

5.000.000

05-43

اﻹدارة اﳌركزية  -نفقات تنظيم اﻷسبوع الوطني للقرآن الكرﱘ................

12.000.000

21-43

اﻹدارة اﳌركزية  -مساهمة الدولة ﰲ تسيير مؤسسات اﳌسجد..............

15.000.000

22-43

اﻹدارة اﳌركزية  -تشجيعات للجمعيات ذات اﳌنفعة العامة.....................

40.000.000

24-43

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌصاريف اﳌتعلـقة بالقـوافل ذات الطـابع الديني والعلمي...

10.000.000

مجموع القسم الثالث

248.000.000

مجموع العنوان الرابع

1.028.000.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

2.779.268.000

الفرع اﳉزئي الثاني
اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
11-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -الراتب الرئيسي للنشاط...................

9.724.631.000

12-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة............

10.488.795.000

13-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﳌـسـتـخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب -
منح ذات طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي.............................
مجموع القسم اﻷول

595.518.000
20.808.944.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح

11-32

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -ريوع حوادث العمل.............................

32.000

12-32

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية........

65.000.000

مجموع القسم الثاني

65.032.000

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
11-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﳌنح العائلية.....................................

763.971.000

12-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﳌنح اﻻختيارية.................................

500.000

13-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -الضمان اﻻجتماعي.............................

5.053.346.000

14-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية.....

491.700.000

مجموع القسم الثالث

6.309.517.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
11-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -تسديد النفقات...................................

26.600.000

12-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﻷدوات واﻷثاث...................................

1.820.000

13-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اللوازم.................................................

8.040.000

14-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -التكاليف اﳌلحقة...............................

51.475.000

15-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﻷلبسة................................................

1.450.000

91-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -حظيرة السيارات...............................

7.280.000

93-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﻹيجار................................................

880.000

98-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -النفقات القضائية  -نفقات اﳋبرة -
التعويضات اﳌترتبة عﲆ الدولة..............................................................
مجموع القسم الرابع

362.000
97.907.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
11-35

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -صيانة اﳌباني...................................

19.000.000

مجموع القسم اﳋامس

19.000.000

مجموع العنوان الثالث

27.300.400.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثاني

27.300.400.000

مجموع الفرع اﻷول

30.079.668.000

مجموع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير الشؤون الدينية واﻷوقاف......

30.079.668.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ

مرسوم تـنفيذي رقـم  ١٢-٢٢مـؤّرخ ﰲ  ٢٩جمادى اﻷوﱃ
عـ ـ ـام  ١443اﳌ ـوافق  3ج ـان ـفـي سـ ـنـة  ،٢٠٢٢يتض ـمن
صصـ ـ ـة ل ـوزيـ ـر التـ ـربـ ـ ـية
تـ ـوزيـع اﻻعـ ـت ـم ـادات اﳌـخـ ـ ّ

تـسـيـ ـير ﲟـ ـوج ـب ق ـانـون
ية ال ّ
الـ ـوطن ـيـة م ـن ميـ ـزانـ ـ ّ
اﳌالية لسنة .٢٠٢٢
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن الوزير اﻷول،
إ ّ
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– وﲟ ـقـتـضـى اﳌ ـرس ـوم ال ـرئ ـاس ـي رقم  ٢٨١-٢١اﳌؤّرخ ﰲ
 ٢٦ذي القعدة عام  ١٤٤٢اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،
يرسم ما يأتي :
زع اﻻعتمادات اﳌقّدر مبلغها بثمانمائة
اﳌادة اﻷوﱃ  :تو ّ
وخمسة وعشرين مليارا وأربعة مﻼيﲔ وأربعة وسبعﲔ

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالّية،
– وبـنـ ـاء ع ـ ـﲆ الـ ـّدس ـت ـ ـور ،ﻻ سي ـم ـ ـا اﳌـاّدتان  ٥–١١٢و١٤١
)الفقرة  (٢منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٧-٨٤اﳌؤّرخ ﰲ  ٨شّوال عام ١٤٠٤
اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩٨٤واﳌتعّلق بقوانﲔ اﳌالّية ،اﳌعّدل
واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٦-٢١اﳌؤّرخ ﰲ  ٢٥جمادى اﻷوﱃ

عام  ١٤٤3اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن قانون

ألف دينـار ) ٨٢٥.٠٠٤.٠٧٤.٠٠٠دج( واﳌخصصة لوزير التربية
الوطنية من ميزانّية الّتسيير ﲟوجب قانون اﳌاليّة لسنة
 ،٢٠٢٢طبقا للجدول اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.
اﳌادة  : ٢يكلف وزير اﳌالية ووزيـ ـ ـر التربية الوطنية،
كل فيما يخصه ،بتنفيذ هذا اﳌرسوم الذي ين ـشـر ﰲ اﳉريدة
الّرسمّية للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
ح ـ ـّرر باﳉ ـزائـ ـر ﰲ  ٢٩جمـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـام  ١٤٤3اﳌ ـواف ـق

اﳌالّية لسنة ،٢٠٢٢
– وﲟـقـتـضـى اﳌـرس ـوم الـرئ ـاسـي رق ـم  ٢٧٥-٢١اﳌـؤّرخ ﰲ
 ١٩ذي القعدة عام  ١٤٤٢اﳌوافق  3٠يونيو سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،

 3جانفي سنة .٢٠٢٢
أيمن بن عبد الرحمان

اﳉدول اﳌلحق
اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير التـ ـربـ ـ ـية الوطنية لسنة ٢٠٢٢
من ميزانية التسيير واﳌوزعة بالترتيب ﰲ كل باب
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
الفرع اﻷول
فرع وحيد
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل

01-31

اﻹدارة اﳌركزية  -الراتب الرئيسي للنشاط.................................................

200.000.000

02-31

اﻹدارة اﳌركزية  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة..........................................

204.000.000

03-31

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب  -منح ذات طابع عائﲇ
واشتراكات الضمان اﻻجتماعي................................................................
مجموع القسم اﻷول

29.000.000
433.000.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح

01-32

اﻹدارة اﳌركزية  -ريوع حوادث العمل...........................................................

350.000

مجموع القسم الثاني

350.000

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
01-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح العائلية...................................................................

2.000.000

02-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح اﻻختيارية..............................................................

120.000

03-33

اﻹدارة اﳌركزية  -الضمان اﻻجتماعي...........................................................

101.000.000

04-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية...................................

11.391.000

مجموع القسم الثالث

114.511.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
01-34

اﻹدارة اﳌركزية  -تسديد النفقات.................................................................

12.825.000

02-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷدوات واﻷثاث................................................................

1.152.000

03-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اللوازم..............................................................................

3.000.000

04-34

اﻹدارة اﳌركزية  -التكاليف اﳌلحقة.............................................................

11.305.000

05-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷلبسة.............................................................................

410.000

42-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌوظفون اﳌتعاونون  -تسديد النفقات..........................

200.000

90-34

اﻹدارة اﳌركزية  -حظيرة السيارات...........................................................

3.200.000

92-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻹيجار.............................................................................

1.600.000

97-34

اﻹدارة اﳌركـ ـزيـ ـة  -الـ ـنـ ـفـ ـقـ ـات الـ ـقضائـ ـي ـة  -ن ـف ـق ـات اﳋب ـرة  -ال ـت ـع ـويضات
اﳌترتبة عﲆ الدولة..................................................................................
مجموع القسم الرابع

700.000
34.392.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
01-35

اﻹدارة اﳌركزية  -صيانة اﳌباني................................................................

5.000.000

مجموع القسم اﳋامس

5.000.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم السادس
إعانات التسيير

01-36

إعانة للمدرسة الدولية اﳉزائرية بفرنسا...................................................

510.000.000

21-36

إعانات ﳌؤسسات التعليم اﻷساسي...........................................................

15.500.000.000

22-36

إعانات ﳌؤسسات التعـلي ـم اﻷساسي  -نـف ـق ـات تسيـيـر وح ـدات ال ـكـشـف
واﳌتابعة للصحة اﳌدرسية.....................................................................

31-36

إعانات ﳌؤسسات التعليم الثانوي والتقني...............................................

32-36

إعانات ﳌ ـ ـؤسـ ـ ـسات التعل ـ ـيم الثـ ـان ـ ـوي والتـ ـقني  -نفق ـ ـات تسيـ ـ ـير وح ـدات

129.000.000
9.500.000.000

الكشف واﳌتابعة للصحة اﳌدرسية........................................................

100.000.000

35-36

إعانات للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية...............

858.000.000

39-36

إعانة للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وﲢسﲔ مستواهم........

88.000.000

43-36

إعانات ﳌؤسسات التعليم اﻷساسي للطورين اﻷول والثاني ذات اﻷقسام
الداخلية.....................................................................................................

162.435.000

49-36

إعانة للديوان الوطني ﶈو اﻷمية وتعليم الكبار........................................

310.000.000

51-36

إعانة للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.......................................

350.000.000

53-36

إعانة ﳌركز التموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية................

205.300.000

58-36

إعانة للديوان الوطني لﻼمتحانات واﳌسابقات..........................................

2.959.000.000

59-36

إعانة للمركز الوطني للوثائق البيداغوجية.................................................

105.000.000

60-36

إعانة للمرصد الوطني للتربية والتكوين....................................................

52.800.000

61-36

إعانة للمركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم ﲤازيغت.......................

32.000.000

62-36

إعانة للمركز الوطني ﻹدماج اﻻبتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات
اﻹعﻼم واﻻتصال ﰲ التربية......................................................................
مجموع القسم السادس

205.000.000
31.066.535.000

القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
01-37

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌؤﲤرات واﳌلتقيات.....................................................

1.000.000

03-37

اﻹدارة اﳌركزية  -الدراسات.........................................................................

1.500.000

05-37

نفقات تسيير اﳌجلس الوطني للتربية والتكوين....................................

1.000.000

07-37

نفقات تسيير اﳌجلس الوطني للبرامج.....................................................

130.000.000

08-37

نفقات متعلقة ﲟتابعة وتقييم إصﻼح اﳌنظومة التربوية..........................

1.000.000

11-37

نفقات اﳌشاركـ ـ ـ ـ ـة ﰲ قـ ـمـ ـ ـ ـة الـ ـب ـ ـ ـرنـ ـ ـامـ ـ ـ ـج ال ـع ـ ـ ـ ـاﳌي ﳌ ـ ـت ـ ـ ـابـ ـ ـع ـة استـ ـيـ ـعاب
التﻼميذ ).........................................................................................(PISA
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

7.290.000
141.790.000
31.795.578.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثاني
النشاط الدوﱄ

51-42

نفقات تسيير اللجنة الوطنية لليونيسكو..................................................

5.000.000

مجموع القسم الثاني

5.000.000

القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
02-43

اﻹدارة اﳌـ ـرك ـ ـزيـ ـة  -نف ـ ـقات التـ ـكـ ـويـ ـن قص ـ ـير اﳌـ ـ ـدى ﰲ اﳉزائر وﰲ
اﳋارج وﲢسﲔ اﳌستوى ﳌستخدمي التربية الوطنية.........................

43-43

النشاط التربوي لفائدة اﳌهاجرين.............................................................

49-43

ت ـخصيص ل ـل ـدي ـوان ال ـوط ـني ﶈو اﻷم ـيـة وتـعـلـيـم الـكـبـار لـلـتـكـفـل بـجـهـاز

70.000.000
400.000.000

اﻻستراتيجية الوطنية ﶈو اﻷمية.........................................................

3.000.000.000

مجموع القسم الثالث

3.470.000.000

القسم الرابع
النشاط اﻻقتصادي  -التشجيعات والتدخﻼت
01-44

مساهمة للمعهد الوطني للبحث ﰲ التربية................................................

180.000.000

مجموع القسم الرابع

180.000.000

مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

3.655.000.000
35.450.578.000

الفرع اﳉزئي الثاني
اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
11-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -الراتب الرئيسي للنشاط....................

6.650.000.000

12-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة.............

8.500.000.000

13-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﳌستخدمون اﳌتع ـاقـدون  -الرواتب -
منح ذات طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي..............................
مجموع القسم اﻷول

686.000.000
15.836.000.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ

81

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح

11-32

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -ريوع حوادث العمل............................

2.000.000

12-32

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية........

459.134.000

مجموع القسم الثاني

461.134.000

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
11-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﳌنح العائلية.....................................

200.000.000

13-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -الضمان اﻻجتماعي............................

3.788.000.000

14-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية.....

412.773.000

مجموع القسم الثالث

4.400.773.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
11-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -تسديد النفقات...................................

200.000.000

12-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﻷدوات واﻷثاث...................................

52.000.000

13-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اللوازم................................................

95.000.000

14-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -التكاليف اﳌلحقة...............................

114.700.000

15-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﻷلبسة................................................

4.460.000

91-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -حظيرة السيارات...............................

23.600.000

93-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﻹيجار................................................

1.700.000

98-34

اﳌصالح الﻼمركزيـة التـابعة لل ـدولة  -النفـقـات القضائية  -نفقات اﳋبرة -
التعويضات اﳌترتبة عﲆ الدولة..............................................................
مجموع القسم الرابع

2.500.000
493.960.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
11-35

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -صيانة اﳌباني...................................

65.000.000

مجموع القسم اﳋامس

65.000.000

مجموع العنوان الثالث

21.256.867.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثاني
النشاط الدوﱄ

12-42

اﳌص ـ ـالح الﻼمـ ـ ـركزية الت ـ ـابـ ـ ـعة للدولة  -النش ـ ـاط الت ـ ـربوي اﻻست ـثـ ـنائي
للمؤسسات التربوية...............................................................................

184.000.000

مجموع القسم الثاني

184.000.000

القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
04-43

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -التحسﲔ اﳌستمر للمستوى ،اﳌنظم
عﲆ اﳌس ـ ـ ـتوى الـ ـ ـوﻻئي  -نف ـ ـ ـقات الت ـ ـ ـكوين ما قب ـ ـل الت ـ ـرقيـ ـة ونفـ ـ ـقات
اﻻمتحانات...............................................................................................

64-43

767.500.000

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -تشجيع التكوين أثناء اﳋدمة وعن
بعد ﳌعلمي التعليم اﻻبتدائي....................................................................
مجموع القسم الثالث

47.200.000
814.700.000

القسم السادس
النشاط اﻻجتماعي  -اﳌساعدة والتضامن
04-46

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -منحة مدرسية خاصة لفائدة التﻼميذ
اﳌعوزين...................................................................................................

05-46

اﳌصالح الﻼمـ ـركزية الت ـابعة للدولة  -تس ـ ـديد الن ـ ـفـ ـقات اﳋـ ـاصـ ـة ﲟج ـ ـانية
الكتاب اﳌدرسي لفائدة التﻼميذ اﳌعوزين..............................................

06-46

6.500.000.000

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اقتناء معدات طبية صغيرة ومواد
صيدﻻنية للمدارس اﻻبتدائية...................................................................

08-46

15.000.000.000

51.000.000

اﳌصالح الﻼمركزية الت ـ ـ ـابعة للـ ـ ـدولة  -نف ـ ـقات حم ـ ـﻼت التحس ـيس من أجل
الوقاية الصحية ﰲ الوسط اﳌدرسي.......................................................

25.000.000

مجموع القسم السادس

21.576.000.000

مجموع العنوان الرابع

22.574.700.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثاني

43.831.567.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ

83

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
الفرع اﳉزئي الثالث
مؤسسات التعليم اﻷساسي والثانوي والتقني
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل

21-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -مؤسسات التعليم اﻷساسي  -الراتب
الرئيسي للنشاط......................................................................................

174.316.000.000

22-31

اﳌصالح الﻼم ـ ـركـ ـزيـ ـة الت ـ ـاب ـعة لل ـ ـدولة  -مؤسـ ـسات التعـ ـليـ ـم اﻷسـ ـاس ـ ـي -
التعويضات واﳌنح اﳌختلفة...................................................................

228.182.340.000

23-31

اﳌص ـ ـ ـال ـ ـح الﻼمـ ـ ـركزيـ ـ ـة التـ ـابـ ـعة لل ـ ـدولة  -مؤسـ ـسات التـ ـعليـ ـم اﻷس ـاسي -
اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب  -منح ذات طابع عائﲇ واشتراكات
الضمان اﻻجتماعي....................................................................................

23.970.000.000

31-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -مؤسسات التعليم الثانوي والتقني -
الراتب الرئيسي للنشاط..........................................................................

61.922.580.000

32-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -مؤسسات التعليم الثانوي والتقني -
التعويضات واﳌنح اﳌختلفة..................................................................

83.300.000.000

33-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -مؤسسات التعليم الثانوي والتقني -
اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب  -منح ذات طابع عائﲇ واشتراكات
الضمان اﻻجتماعي....................................................................................

17.000.000.000

مجموع القسم اﻷول

588.690.920.000

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
21-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -مؤسسات التعليم اﻷساسي  -اﳌنح
العائلية.....................................................................................................

3.300.000.000

23-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -مؤسسات التعليم اﻷساسي  -الضمان
اﻻجتماعي.................................................................................................

100.624.585.000

24-33

اﳌصالـ ـح الـ ـﻼمـ ـركـ ـزيـ ـة الـ ـتـ ـابـ ـع ـة ل ـل ـدول ـة  -مؤسسات ال ـت ـع ـل ـي ـم اﻷساسي -
اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية............................................................

11.325.378.000

31-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -مؤسسات التعليم الثانوي والتقني -
اﳌنح العائلية............................................................................................

1.300.000.000

33-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -مؤسسات التعليم الثانوي والتقني -
الضمان اﻻجتماعي....................................................................................

36.305.645.000

34-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -مؤسسات التعليم الثانوي والتقني -
اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية............................................................

4.175.401.000

مجموع القسم الثالث

157.031.009.000

مجموع العنوان الثالث

745.721.929.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثالث

745.721.929.000

مجموع الفرع اﻷول

825.004.074.000

مجموع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير التربية الوطنية......................

825.004.074.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ

84

مرسوم تنفيذي رقم  ١3-٢٢مؤّرخ ﰲ  ٢٩جمادى اﻷوﱃ
ع ـ ـ ـ ـام  ١443اﳌـ ـ ـوافق  3جانفي سـنـة  ،٢٠٢٢يتضـ ـمن
صصـ ـ ـ ـة لوزير التعليم
ت ـوزي ـع اﻻعـ ـ ـتـ ـمـ ـادات اﳌ ـخ ـ ـ ّ
تسيير ﲟوجب
ية ال ّ
العاﱄ والبحث العلمي من ميزان ّ

قانون اﳌالية لسنة .٢٠٢٢
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م

– وﲟ ـقـتـضـى اﳌ ـرس ـوم ال ـرئ ـاس ـي رقم  ٢٨١-٢١اﳌؤّرخ ﰲ
 ٢٦ذي القعدة عام  ١٤٤٢اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،
يرسم ما يأتي :
زع اﻻعتمادات اﳌقّدر مبلغها بأربعمائة
اﳌادة اﻷوﱃ  :تو ّ

ن الوزير اﻷول،
إ ّ

مليار وواحد وخمسﲔ مليونا ومائة وسبعة وثمانﲔ ألف

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالّية،

دينار ) ٤٠٠.٠٥١.١٨٧.٠٠٠دج( واﳌخصصة لوزير التعليم العاﱄ

– وبـنـ ـاء ع ـ ـﲆ الـ ـّدس ـت ـ ـور ،ﻻ سي ـم ـ ـا اﳌـاّدتان  ٥–١١٢و١٤١
)الفقرة  (٢منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٧-٨٤اﳌؤّرخ ﰲ  ٨شّوال عام ١٤٠٤
اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩٨٤واﳌتعّلق بقوانﲔ اﳌالّية ،اﳌعّدل
واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٦-٢١اﳌؤّرخ ﰲ  ٢٥جمادى اﻷوﱃ

عام  ١٤٤3اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن قانون
اﳌالّية لسنة ،٢٠٢٢

– وﲟـقـتـضـى اﳌـرس ـوم الـرئ ـاسـي رق ـم  ٢٧٥-٢١اﳌـؤّرخ ﰲ
 ١٩ذي القعدة عام  ١٤٤٢اﳌوافق  3٠يونيو سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،

والبحث العلمي من ميزانّية الّتسيير ﲟوجب قانون اﳌالّية
لسنة  ،٢٠٢٢طبقا للجدول اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.
اﳌادة  : ٢يكلـ ـ ـ ـف وزي ـ ـر اﳌالـيـة ووزيـ ـ ـر التع ـليم ال ـع ـاﱄ
والبحث العلمي ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ هذا اﳌرسوم الذي
ي ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـر ﰲ اﳉـ ـ ـريـ ـ ـدة الّرس ـ ـمـ ـ ـّية للج ـ ـم ـ ـهورّية اﳉ ـ ـ ـزائرّية
الّديمقراطّية الّشعبّية.
ح ـ ـّرر باﳉ ـزائـ ـر ﰲ  ٢٩جمـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـام  ١٤٤3اﳌ ـواف ـق
 3جـانـفـي سنة .٢٠٢٢
أيمن بن عبد الرحمان

اﳉدول اﳌلحق
اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي لسنة ٢٠٢٢
من ميزانية التسيير واﳌوزعة بالترتيب ﰲ كل باب
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
الفرع اﻷول
اﻹدارة اﳌركزية
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل

01-31

اﻹدارة اﳌركزية  -الراتب الرئيسي للنشاط.................................................

240.000.000

02-31

اﻹدارة اﳌركزية  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة..........................................

300.000.000

03-31

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌستخدمون اﳌتـعـ ـاقـدون  -الـروات ـب  -مـنـح ذات طـابـع
عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي......................................................
مجموع القسم اﻷول

36.000.000
576.000.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح

01-32

اﻹدارة اﳌركزية  -ريوع حوادث العمل...........................................................

1.339.000

مجموع القسم الثاني

1.339.000

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
01-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح العائلية...................................................................

2.600.000

02-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح اﻻختيارية..............................................................

150.000

03-33

اﻹدارة اﳌركزية  -الضمان اﻻجتماعي..........................................................

133.740.000

04-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية...................................

14.700.000

مجموع القسم الثالث

151.190.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
01-34

اﻹدارة اﳌركزية  -تسديد النفقات.................................................................

29.925.000

02-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷدوات واﻷثاث................................................................

3.420.000

03-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اللوازم..............................................................................

6.840.000

04-34

اﻹدارة اﳌركزية  -التكاليف اﳌلحقة.............................................................

49.000.000

05-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷلبسة.............................................................................

360.000

90-34

اﻹدارة اﳌركزية  -حظيرة السيارات............................................................

3.080.000

92-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻹيجار.............................................................................

800.000

97-34

اﻹدارة اﳌ ـ ـ ـرك ـ ـزيـ ـة  -النـ ـف ـ ـقات القضـ ـائي ـ ـة  -نفـ ـ ـقات اﳋـ ـبـ ـرة  -التع ـ ـويضـ ـات
اﳌترتبة عﲆ الدولة..................................................................................
مجموع القسم الرابع

12.000
93.437.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
01-35

اﻹدارة اﳌركزية  -صيانة اﳌباني................................................................

11.700.000

مجموع القسم اﳋامس

11.700.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم السادس
إعانات التسيير

01-36

إعانة ﳉامعة التكوين اﳌتواصل..................................................................

1.900.000.000

02-36

إعانة للديوان الوطني للخدمات اﳉامعية....................................................

117.400.000.000

03-36

إعانة للوكالة اﳌوضوعاتية للبحث ﰲ علوم الصحة واﳊياة......................

82.000.000

04-36

إعانة للوكالة اﳌوضوعاتية للبحث ﰲ العلوم والتكنولوجيا......................

89.000.000

05-36

إعانات للجامعات.........................................................................................

238.000.000.000

06-36

إعانات للمراكز اﳉامعية.............................................................................

7.800.000.000

07-36

إعانات للمدارس العليا.................................................................................

20.000.000.000

09-36

إعانة للوكالة اﳌوضوعاتية للبحث ﰲ العلوم اﻻجتماعية واﻹنسانية........

60.000.000

مجموع القسم السادس

385.331.000.000

القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
01-37

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌؤﲤرات واﳌلتقيات.....................................................

5.400.000

05-37

اﻹدارة اﳌركزية  -مصاريف إنجاز وطباعة الشهادات اﳉامعية..................

15.000.000

07-37

اﻹدارة اﳌركزية  -مصاريف سير اللجنة الوطنية لتقييم اﳌؤسسات
العمومية ذات الطابع العلمي والثقاﰲ واﳌهني واﳌؤسسات اﻷخرى
للتعليم العاﱄ............................................................................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

3.000.000
23.400.000
386.188.066.000

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
02-43

اﳌساهمة ﰲ تعميم النشاطات العلمية.......................................................

400.000

03-43

تشجيع اﳉمعيات الطﻼبية.........................................................................

8.000.000

04-43

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح  -تعويضات التدريب  -نفقات التكوين..................

180.000.000

مجموع القسم الثالث

188.400.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ

87

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الرابع
النشاط اﻻقتصادي  -التشجيعات والتدخﻼت

01-44

اﳌساهمة ﰲ تكاليف ديوان اﳌطبوعات اﳉامعية......................................

20.000.000

02-44

مركز البحث ﰲ اﻻقتصاد التطبيقي من أجل التنمية.................................

300.000.000

03-44

مركز البحث العلمي والتقني حول اﳌناطق القاحلة....................................

700.000.000

04-44

مركز البحث العلمي والتقني ﰲ تطوير اللغة العربية................................

440.000.000

05-44

مركز البحث العلمي والتقني ﰲ علم اﻹنسان اﻻجتماعي والثقاﰲ.............

360.000.000

06-44

مركز البحث العلمي والتقني ﰲ التحليل الفيزيائي والكيميائي...............

640.000.000

07-44

الوكالة الوطنية لتثمﲔ نتائج البحث والتنمية التكنولوجية....................

18.400.000

09-44

مركز البحث ﰲ البيوتكنولوجيا................................................................

355.000.000

10-44

مركز تنمية التكنولوجيات اﳌتقدمة..........................................................

1.000.000.000

11-44

مركز البحث ﰲ تكنولوجيا نصف النواقل الطاقوية.................................

380.000.000

12-44

مركز البحث ﰲ اﻹعﻼم العلمي والتقني.......................................................

500.000.000

13-44

مركز تطوير الطاقات اﳌتجددة..................................................................

1.699.100.000

14-44

مركز البحث ﰲ التكنولوجيات الصناعية..................................................

991.600.000

15-44

مركز البحث ﰲ العلوم اﻹسﻼمية واﳊضارة...............................................

190.000.000

16-44

مركز البحث ﰲ اللغة والثقافة اﻷمازيغية...................................................

100.000.000

17-44

مركز البحث ﰲ البيئة.................................................................................

157.000.000

18-44

مركز البحث ﰲ اﳌيكانيك..........................................................................

100.000.000

19-44

مركز البحث ﰲ العلوم الصيدﻻنية..............................................................

100.000.000

20-44

مركز البحث ﰲ تهيئة اﻹقليم......................................................................

110.000.000

21-44

مركز البحث ﰲ تكنولوجيات التغذية الزراعية..........................................

140.000.000

22-44

مركز البحث ﰲ الفﻼحة الرعوية..................................................................

170.000.000

مجموع القسم الرابع

8.471.100.000

مجموع العنوان الرابع

8.659.500.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

394.847.566.000

مجموع الفرع اﻷول

394.847.566.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
الفرع الثاني
اﳌديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل

01-31

اﳌديرية العامة للبحث الع ـ ـلـ ـمي والتطوير التكنولوجي  -الراتب الرئيسي
للنشاط.....................................................................................................

02-31

03-31

57.000.000

اﳌدي ـري ـة ال ـع ـام ـة لـلـبـحث الـعـلـمي والـتـطـويـر الـتـكـنـولـوجي  -الـتـعـويضات
واﳌنح اﳌختلفة.......................................................................................

70.000.000

اﳌتعاقدون  -الرواتب  -منح ذات طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي.

13.000.000

اﳌديرية الـعـامـة للبـحـث الـعـلمـي والتـطـويـر التـكـنـولـوجـي  -اﳌسـتـخـدمـون
مجموع القسم اﻷول

140.000.000

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
01-33

اﳌديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي  -اﳌنح العائلية.....

405.000

02-33

اﳌديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي  -اﳌنح اﻻختيارية.

16.000

03-33

اﳌديـرية العامة للبحـ ـث العلمي والتطوير التكنولوجي -الضمان اﻻجتماعي..

32.000.000

04-33

اﳌديرية العـامة للبحث العـلمي والتط ـ ـوير التك ـ ـنولوجـ ـ ـي  -اﳌ ـ ـس ـ ـاهمـ ـة ﰲ
اﳋدمات اﻻجتماعية.................................................................................
مجموع القسم الثالث

3.400.000
35.821.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
01-34

اﳌديرية العامة للبحـ ـث الع ـلم ـي والتـطـ ـويـر التـك ـنولوجـي  -تس ـديد النفقات...

5.400.000

02-34

اﳌديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي  -اﻷدوات واﻷثاث...

684.000

03-34

اﳌديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي  -اللوازم.................

820.000

04-34

اﳌديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي  -التكاليف اﳌلحقة..

3.076.000

05-34

اﳌديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي  -اﻷلبسة................

72.000

90-34

اﳌديـرية العـامة للبحـث العلمـي والتط ـوير التكنولـوجي  -حظـيرة السيارات..

560.000

92-34

اﳌديرية العامة للب ـح ـث العلمي والتطوير التكنولوجي  -اﻹيجار..............

40.000

97-34

اﳌديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي  -النفقات القضائية -
نفقات اﳋبرة  -التعويضات اﳌترتبة عﲆ الدولة...................................
مجموع القسم الرابع

8.000
10.660.000
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم اﳋامس
أشغال الصيانة

01-35

اﳌديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي  -صيانة اﳌباني....

3.240.000

مجموع القسم اﳋامس

3.240.000

القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
01-37

اﳌـديرية العامة للبحـث ال ـع ـلمي والـتـطـوي ـر التكـن ـول ـوجـ ـي  -اﳌ ـؤﲤ ـرات
واﳌلتقيات...............................................................................................

04-37

اﳌديـري ـة الـعـامـة للبـحـث الـعـلـمي والـتـطويـر التـكـنـولـوجـي  -مـصـاريـف تـقـوﱘ
مشاريع البحث..........................................................................................

08-37

5.000.000

اﳌديرية العامة للبحث العلمي والت ـطـ ـوير التكن ـ ـولوج ـي  -مصاريف سير
الندوة الوطنية للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي..

09-37

3.600.000

4.000.000

اﳌدي ـري ـة ال ـع ـام ـة ل ـل ـبـحث ال ـع ـل ـمي وال ـتـطـ ـويـر الـتـكـن ـ ـولـوج ـي  -مصاريـف
التسيير اﳌتعلقة بالبحث العلمي والتطوير االتكنولوجي .....................

5.000.000.000

مجموع القسم السابع

5.012.600.000

مجموع العنوان الثالث

5.202.321.000

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
04-43

اﳌدي ـ ـري ـ ـة العـ ـ ـامة للب ـ ـحث العـ ـ ـلمي والتطـ ـ ـوير التكنـ ـ ـولوجي  -اﳌنح -
نفقات التدريب  -نفقات التكوين..............................................................

1.300.000

مجموع القسم الثالث

1.300.000

مجموع العنوان الرابع

1.300.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

5.203.621.000

مجموع الفرع الثاني

5.203.621.000

مـجـمـوع اﻻعتـمـادات اﳌخصـصـة لـوزيـر الـتـعـلـيم الـعـاﱄ والـبـحـث الـعـلـمي...

400.051.187.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
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مرسوم تنفيذي رقم  ١4-٢٢مـ ـؤّرخ ﰲ  ٢٩جمادى اﻷوﱃ
ع ـ ـام  ١443اﳌ ـوافق  3ج ـانفي س ـنـ ـة  ،٢٠٢٢يتـضـ ـمن

صصـ ـ ـ ـة لوزير التـكـويـن
توزيع اﻻعتمـادات اﳌ ـخ ـ ـ ّ

تسيـيـر ﲟـوجـب
ية ال ّ
والتع ـلي ـم اﳌه ـنـيﲔ مـن مـيـزانـ ّ

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م

– وﲟ ـقـتـضـى اﳌ ـرس ـوم ال ـرئ ـاس ـي رقم  ٢٨١-٢١اﳌؤّرخ ﰲ
 ٢٦ذي القعدة عام  ١٤٤٢اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،
يرسم ما يأتي :

قانون اﳌالية لسنة .٢٠٢٢
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زع اﻻعتمادات اﳌقـ ـّدر مبـل ـغ ـه ـا بستي ـن
اﳌادة اﻷوﱃ  :تو ّ

ن الوزير اﻷول،
إ ّ

مليارا وخمسمائة وأربعة وستﲔ مليونا ومائة وتسعة

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالّية،

آﻻف دي ـنـار ) ٦٠.٥٦٤.١٠٩.٠٠٠دج( واﳌخصصة لوزير التكوين

– وبـنـ ـاء ع ـ ـﲆ الـ ـّدس ـت ـ ـور ،ﻻ سي ـم ـ ـا اﳌـاّدتان  ٥–١١٢و١٤١

والتعلي ـم اﳌهن ـ ـيﲔ مـ ـن مي ـزانّية الّتس ـ ـيـ ـيـ ـر ﲟـ ـوجـب قانون

– وﲟقتضى القانون رقم  ١٧-٨٤اﳌؤّرخ ﰲ  ٨شّوال عام ١٤٠٤
اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩٨٤واﳌتعّلق بقوانﲔ اﳌالّية ،اﳌعّدل

اﳌادة  : ٢يكلـ ـ ـ ـف وزير اﳌالية ووزي ـر التـكـوي ـن والـتـعـليم

)الفقرة  (٢منه،

واﳌتّمم،

– وﲟقتضى القانون رقم  ١٦-٢١اﳌؤّرخ ﰲ  ٢٥جمادى اﻷوﱃ

عام  ١٤٤3اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن قانون

اﳌالّية لسنة  ،٢٠٢٢طبقا للجدول اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.

اﳌهنيﲔ ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ هذا اﳌرسوم الذي ين ـشـر
ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية
الّشعبّية.

اﳌالّية لسنة ،٢٠٢٢
– وﲟـقـتـضـى اﳌـرس ـوم الـرئ ـاسـي رق ـم  ٢٧٥-٢١اﳌـؤّرخ ﰲ

ح ـ ـّرر ب ـاﳉـزائـر ﰲ  ٢٩جمـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـام  ١٤٤3اﳌ ـواف ـق
 3جانفي سنة .٢٠٢٢

 ١٩ذي القعدة عام  ١٤٤٢اﳌوافق  3٠يونيو سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن

أيمن بن عبد الرحمان

تعيﲔ الوزير اﻷول،
اﳉدول اﳌلحق

اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير التكوين والتعليم اﳌهنيﲔ لسنة ٢٠٢٢
من ميزانية التسيير واﳌوزعة بالترتيب ﰲ كل باب
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
الفرع اﻷول
فرع وحيد
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل

01-31

اﻹدارة اﳌركزية  -الراتب الرئيسي للنشاط.................................................

147.600.000

02-31

اﻹدارة اﳌركزية  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة.........................................

160.000.000

03-31

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌستخدمون اﳌتع ـاق ـدون  -ال ـروات ـب  -مـنـح ذات ط ـاب ـع
عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي.....................................................

23.400.000

مجموع القسم اﻷول

331.000.000

القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
01-32

اﻹدارة اﳌركزية  -ريوع حوادث العمل..........................................................

1.500.000

مجموع القسم الثاني

1.500.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية

01-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح العائلية..................................................................

1.900.000

02-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح اﻻختيارية..............................................................

100.000

03-33

اﻹدارة اﳌركزية  -الضمان اﻻجتماعي...........................................................

76.911.000

05-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية...................................

8.620.000

مجموع القسم الثالث

87.531.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
01-34

اﻹدارة اﳌركزية  -تسديد النفقات.................................................................

45.000.000

02-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷدوات واﻷثاث...............................................................

3.360.000

03-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اللوازم...............................................................................

4.320.000

04-34

اﻹدارة اﳌركزية  -التكاليف اﳌلحقة.............................................................

39.500.000

05-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷلبسة.............................................................................

167.000

90-34

اﻹدارة اﳌركزية  -حظيرة السيارات.............................................................

2.000.000

97-34

اﻹدارة اﳌركـ ـزيـ ـة  -الـ ـنـ ـفـ ـقـ ـات الـ ـقضائـ ـي ـة  -ن ـف ـق ـات اﳋب ـرة  -ال ـت ـع ـويضات
اﳌترتبة عﲆ الدولة..................................................................................
مجموع القسم الرابع

53.000
94.400.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
01-35

اﻹدارة اﳌركزية  -صيانة اﳌباني.................................................................

4.500.000

مجموع القسم اﳋامس

4.500.000

القسم السادس
إعانات التسيير
01-36

إعانة للمعهد الوطني للتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ........................................

154.000.000

02-36

إعانات ﳌعاهد التكوين والتعليم اﳌهنيﲔ..................................................

742.000.000

03-36

إعانات ﳌراكز التكوين اﳌهني والتمهﲔ....................................................

41.200.000.000

05-36

إعانات للمعاهد الوطنية اﳌتخصصة ﰲ التكوين اﳌهني..........................

14.590.000.000

06-36

إعانة للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية ﰲ التكوين
والتعليم اﳌهنيﲔ....................................................................................

101.000.000

07-36

إعانات ﳌعاهد التعليم اﳌهني.....................................................................

735.000.000

08-36

إعان ـة للمرك ـز الـوطـنـي لﻼمتحانات واﳌسابقات لقطاع التكوين والتعليم
اﳌهنيﲔ....................................................................................................
مجموع القسم السادس

66.000.000
57.588.000.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم السابع
النفقات اﳌختلفة

02-37

اﻹدارة اﳌركزية  -نفقات الدراسات والتحريات...........................................

600.000

03-37

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌؤﲤرات واﳌلتقيات.....................................................

6.600.000

05-37

اﻹدارة اﳌركزية  -ن ـف ـ ـقـ ـات تـس ـ ـي ـيـر مـ ـجـ ـلـس الـش ـ ـراكـ ـة للتـك ـوي ـن والتـعل ـي ـم
اﳌهنيﲔ ...................................................................................................

3.120.000

06-37

اﻹدارة اﳌركـزية  -الن ـفـ ـقـ ـات اﳌـت ـع ـل ـقـة بتـحضـيـر دخـول التك ـوين والتـع ـليـم
اﳌهنيﲔ....................................................................................................

2.000.000

09-37

اﻹدارة اﳌركزية  -النفقات اﳌرتبطة باﳉوائز التشجيعية اﳌتعلقة بتطوير
وترقية التمهﲔ...............................................................................................

10.000.000

مجموع القسم السابع

22.320.000

مجموع العنوان الثالث

58.129.251.000

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
01-43

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح  -تعويضات التدريب  -نفقات التكوين..................

6.000.000

02-43

اﻹدارة اﳌركزية  -النفقات اﳌرتبطة بالتكفل بنشاطات الت ـكوين اﳌهني
اﳌتواصل وعن طريق التمهﲔ..................................................................

70.000.000

مجموع القسم الثالث

76.000.000

القسم الرابع
النشاط اﻻقتصادي  -التشجيعات والتدخﻼت
02-44

اﳌساهمة ﰲ اﳌركز الوطني للتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ عن بعد..............

6.840.000

03-44

اﳌساهمة ﰲ الديوان الوطني لتطوير التكوين اﳌتواصل وترقيته...........

3.040.000

مجموع القسم الرابع

9.880.000

مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

85.880.000
58.215.131.000

الفرع اﳉزئي الثاني
اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
11-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -الراتب الرئيسي للنشاط....................

762.468.000

12-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة.............

734.046.000

13-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﳌستـخـدمـون اﳌتعاقدون  -الرواتب -
منح ذات طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي..............................

164.353.000

مجموع القسم اﻷول

1.660.867.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح

12-32

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية........

1.400.000

مجموع القسم الثاني

1.400.000

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
11-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﳌنح العائلية.....................................

21.000.000

13-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -الضمان اﻻجتماعي............................

374.129.000

14-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية.....

41.560.000

مجموع القسم الثالث

436.689.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
11-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -تسديد النفقات..................................

45.500.000

12-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﻷدوات واﻷثاث...................................

4.278.000

13-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اللوازم.................................................

5.540.000

14-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -التكاليف اﳌلحقة...............................

32.270.000

15-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﻷلبسة................................................

1.174.000

91-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -حظيرة السيارات...............................

9.500.000

93-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﻹيجار................................................

320.000

98-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -النفقات القضائية  -نفقات اﳋبرة -
التعويضات اﳌترتبة عﲆ الدولة..............................................................

240.000

مجموع القسم الرابع

98.822.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
11-35

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -صيانة اﳌباني...................................

9.200.000

مجموع القسم اﳋامس

9.200.000

القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
13-37

اﳌصالح الﻼمـ ـ ـرك ـ ـزي ـ ـة الت ـ ـابـ ـعة للـ ـ ـدولة  -نف ـ ـقات تس ـ ـ ـيير الّلجـ ـ ـ ـان الـوﻻئية
للشراكة.....................................................................................................

9.600.000

14-37

اﳌصالح الﻼمركزية الت ـ ـاب ـ ـعة للـ ـ ـدولة  -نفـ ـ ـقات متـ ـع ـ ـ ـلقة بتحضير دخول
التكوين والتعليم اﳌهنيﲔ.......................................................................

8.000.000

15-37

اﳌصالح الﻼمـ ـ ـركزيـ ـة التـ ـ ـابعة للـ ـ ـ ـدولة  -نفقـ ـ ـات متـ ـعلـ ـقة باﻻش ـ ـ ـ ـ ـتراك ﰲ
اﻹنترنيت للهياكل واﳌؤسسات..............................................................

124.400.000

مجموع القسم السابع

142.000.000

مجموع العنوان الثالث

2.348.978.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثاني

2.348.978.000

مجموع الفرع اﻷول
مجموع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزيـر التكوين والتعليم اﳌهنيﲔ..

60.564.109.000
60.564.109.000
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مرسوم تنفيذي رقم  ١٥-٢٢مـ ـؤّرخ ﰲ  ٢٩جمادى اﻷوﱃ
ع ـ ـام  ١443اﳌ ـوافق  3جـ ـان ـفـي س ـ ـنـ ـة  ،٢٠٢٢يتـضـ ـمن

صصـ ـ ـ ـة لوزيرة الثقافة
توزيع اﻻعتمـادات اﳌ ـخ ـ ـ ّ

تسي ـي ـر ﲟ ـوج ـ ـب ق ـان ـون
ي ـة الـ ّ
والف ـنـون م ـن مـي ـزان ـ ّ

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م

– وﲟ ـقـتـضـى اﳌ ـرس ـوم ال ـرئ ـاس ـي رقم  ٢٨١-٢١اﳌؤّرخ ﰲ
 ٢٦ذي القعدة عام  ١٤٤٢اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،

اﳌالـيـة لسنة .٢٠٢٢
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يرسم ما يأتي :
زع اﻻعتمادات اﳌقـ ـّدر مبـل ـغ ـه ـا بستة
اﳌادة اﻷوﱃ  :تو ّ

ن الوزير اﻷول،
إ ّ

ع ـش ـر مـلـ ـيـ ـارا وسـب ـعـ ـة وتـسـع ـﲔ مـل ـيـون ـا وم ـائـتـﲔ وثـمـانـيـ ـة

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالّية،
– وبـنـ ـاء ع ـ ـﲆ الـ ـّدس ـت ـ ـور ،ﻻ سي ـم ـ ـا اﳌـاّدتان  ٥–١١٢و١٤١
)الفقرة  (٢منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٧-٨٤اﳌؤّرخ ﰲ  ٨شّوال عام ١٤٠٤
اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩٨٤واﳌتعّلق بقوانﲔ اﳌالّية ،اﳌعّدل
واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٦-٢١اﳌؤّرخ ﰲ  ٢٥جمادى اﻷوﱃ

عام  ١٤٤3اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن قانون

وع ـش ـرين ألـ ـف دي ـ ـنـ ـار ) ١٦.٠٩٧.٢٢٨.٠٠٠دج( والـ ـمخـص ـص ـة
لوزي ـرة الـث ـق ـاف ـة والـفن ـون مـ ـن مـي ـ ـزانـّية الّتس ـ ـيـ ـيـ ـر بـمـ ـوجـ ـب
قانون اﳌالّية لسنة  ،٢٠٢٢طبقا للجدول اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.
اﳌادة  : ٢يكلـ ـ ـ ـف وزير اﳌالية ووزيرة الثقافة والفنون،
كل فيما يخصه ،بتنفيذ هذا اﳌرسوم الذي ين ـشـر ﰲ اﳉريدة
الّرسمّية للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

اﳌالّية لسنة ،٢٠٢٢
– وﲟـقـتـضـى اﳌـرس ـوم الـرئ ـاسـي رق ـم  ٢٧٥-٢١اﳌـؤّرخ ﰲ
 ١٩ذي القعدة عام  ١٤٤٢اﳌوافق  3٠يونيو سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،

ح ـ ـّرر ب ـاﳉ ـزائـر ﰲ  ٢٩جمـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـام  ١٤٤3اﳌ ـواف ـق
 3جانفي سنة .٢٠٢٢
أيمن بن عبد الرحمان

اﳉدول اﳌلحق
اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزيرة الثقافة والفنون لسنة ٢٠٢٢
من ميزانية التسيير واﳌوزعة بالترتيب ﰲ كل باب
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
الفرع اﻷول
فرع وحيد
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل

01-31

اﻹدارة اﳌركزية ـ الراتب الرئيسي للنشاط..................................................

02-31

اﻹدارة اﳌركزية  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة..........................................

03-31

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌستخدمون اﳌتـعاقدون  -الرواتب  -منح ذات طابع عائﲇ
واشتراكات الضمان اﻻجتماعي................................................................
مجموع القسم اﻷول

168.000.000
185.000.000
44.000.000
397.000.000

القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
01-32

اﻹدارة اﳌركزية  -ريوع حوادث العمل..........................................................

15.000

02-32

اﻹدارة اﳌركزية  -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية.....................................

2.500.000
2.515.000

مجموع القسم الثاني

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية

01-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح العائلية.................................................................

2.200.000

02-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح اﻻختيارية..............................................................

90.000

03-33

اﻹدارة اﳌركزية  -الضمان اﻻجتماعي..........................................................

88.250.000

04-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية..................................

11.000.000

مجموع القسم الثالث

101.540.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
01-34

اﻹدارة اﳌركزية  -تسديد النفقات................................................................

32.000.000

02-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷدوات واﻷثاث................................................................

2.700.000

03-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اللوازم..............................................................................

4.700.000

04-34

اﻹدارة اﳌركزية  -التكاليف اﳌلحقة............................................................

20.000.000

05-34

اﻹدارة اﳌركزية ـ اﻷلبسة.............................................................................

400.000

90-34

اﻹدارة اﳌركزية  -حظيرة السيارات............................................................

4.560.000

92-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻹيجار.............................................................................

2.008.000

97-34

اﻹدارة اﳌركزية  -النفقات القضائية  -نفقات اﳋبرة  -التعويضات اﳌترتبة
عﲆ الدولة..................................................................................................
مجموع القسم الرابع

6.000
66.374.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
01-35

اﻹدارة اﳌركزية  -صيانة اﳌباني................................................................

15.000.000

مجموع القسم اﳋامس

15.000.000

القسم السادس
إعانات التسيير
01-36

إع ـان ـات ل ـل ـمـعـهـد الـوطـني الـعـاﱄ لـلـمـوسيـقـى واﳌعـاهـد اﳉهـويـة لـلـتـكـويـن
اﳌوسيقي.................................................................................................

691.700.000

02-36

إعانة للمكتبة الوطنية للجزائر...................................................................

335.000.000

03-36

إعانة للمعهد العاﱄ ﳌهن فنون العرض والسمعي البصري........................

165.000.000

05-36

إعانات للمدرسة العليا واﳌدارس اﳉهوية للفنون اﳉميلة........................

534.500.000

06-36

إعانة لقصر الثقافة مفدي زكريا.................................................................

127.000.000

07-36

إعانة للمركز اﻹقليمي لصون التراث الثقاﰲ غير اﳌادي ﰲ إفريقيا من
الفئة  ،٢ﲢت رعاية اليونيسكو...............................................................

40.000.000

08-36

إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لﻸهقار.......................................

422.000.000

09-36

إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للطاسيﲇ ن أزجر.....................

177.000.000

10-36

إعانات للمتاحف العمومية الوطنية ..........................................................

965.000.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

رقم اﻷبواب

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

11-36

إعانات لدور الثقافة.....................................................................................

2.150.000.000

12-36

إعانات للمؤسسات السينماتوغرافية........................................................

162.000.000

14-36

إعانة لديوان حماية وادي ميزاب وترقيته..................................................

57.000.000

15-36

إعانة ﳌركز الثقافة والفنون لقصر الرياس................................................

72.000.000

17-36

إعانة للمركز الوطني للمخطوطات............................................................

69.000.000

19-36

إعانات للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية........................................

2.697.500.000

20-36

إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تيديكلت.............

76.000.000

21-36

إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لﻸطلس الصحراوي...................

77.000.000

22-36

إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف......................................

102.000.000

23-36

إعانة للمركز الوطني للكتاب......................................................................

40.000.000

24-36

إعانة للمدرسة الوطنية ﳊفظ وترميم اﳌمتلكات الثقافية.......................

65.000.000

25-36

إعانة للوكالة الوطنية للقطاعات اﶈفوظة................................................

80.000.000

26-36

إعانة ﳌركز التفس ـ ـ ـ ـير ذي الطـ ـ ـابع اﳌتـ ـح ـ ـفي للب ـ ـاس اﳉـ ـ ـزائري الت ـقليدي
واﳌمارسات الشعبية ﰲ إطار إحياء اﻷعياد واﳌناسبات اﻹسﻼمية.....

44.000.000

27-36

إعانة لقصر الثقافة )إمامة(..........................................................................

68.000.000

28-36

إعانة للمركز اﳉزائري للتراث الثقاﰲ اﳌبني بالطﲔ..............................

90.000.000

29-36

إعانة لقصر الثقافة )سكيكدة(.....................................................................

75.000.000

مجموع القسم السادس

9.381.700.000

القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
01-37

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌؤﲤرات واﳌلتقيات....................................................

6.000.000

04-37

اﻹدارة اﳌركزية  -تنظيم التظاهرات الثقافية والسينماتوغرافية............

700.000.000

15-37

اﻹدارة اﳌركزية  -جائزة رئيس اﳉمهورية "عﲇ معاشي".........................

7.200.000

مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

713.200.000
10.677.329.000

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
01-43

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح  -تعويضات التدريب  -الرواتب اﳌسبقة  -نفقات
التكوين........................................................................................................

7.000.000

04-43

اﻹدارة اﳌركزية  -تشجيع اﳉمعيات ذات الطابع الثقاﰲ...........................

70.000.000

05-43

دعم الدولة ﰲ ترقية الفنون واﻵداب ونشر الكتاب والسينما ..................

484.000.000

مجموع القسم الثالث

561.000.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الرابع
النشاط اﻻقتصادي  -التشجيعات والتدخﻼت

06-44

اﻹدارة اﳌـرك ـزيـة  -اﳌساهمة ﰲ النشاطات اﳌسرحية...............................

771.382.000

10-44

اﻹدارة اﳌرك ـزيـة  -اﳌساهمة ﰲ اﳌجـﻼت  :الثقافية وأمال وألوان...............

624.000

12-44

اﻹدارة اﳌـرك ـزيـة  -اﳌساهمة ﰲ اﳌركز الوطني للبحوث ﰲ عصور ما قبل
التاريخ وﰲ علم اﻹنسان والتاريخ............................................................

261.000.000

15-44

اﻹدارة اﳌـرك ـزيـة  -اﳌساهمة ﰲ الديوان الوطني لﻺعﻼم والثقافة..............

220.000.000

16-44

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌساهمة ﰲ ديوان رياض الفتح....................................

96.000.000

22-44

اﻹدارة اﳌركـ ـزيـ ـة  -اﳌساهـ ـمـ ـة ﰲ الـ ـديـ ـوان الـ ـوطـ ـني لـ ـتسيـ ـيـ ـر واستـ ـغـ ـﻼل
اﳌمتلكات الثقافية اﶈمية....................................................................

536.000.000

23-44

اﻹدارة اﳌركـزية  -اﳌساهمة ﰲ اﳌركز الوطني للبحث ﰲ علم اﻵثار........

100.000.000

24-44

اﻹدارة اﳌـرك ـزيـة  -اﳌساهمة ﰲ الوكالة الوطنية لتسيير إنجاز اﳌشاريع
الكبرى للثقافة..........................................................................................

52.000.000

26-44

اﻹدارة اﳌـرك ـزيـة  -اﳌساهمة ﰲ الوكالة اﳉزائرية لﻺشعاع الثقاﰲ...........

50.000.000

29-44

اﻹدارة اﳌـرك ـزيـة  -اﳌساهمة ﰲ مركز الفنون واﳌعارض بتلمسان...........

19.600.000

30-44

اﻹدارة اﳌـرك ـزيـة  -اﳌساهمة ﰲ اﳌركز اﳉزائري لتطوير السينما..........

22.800.000

31-44

اﻹدارة اﳌـرك ـزيـة  -اﳌساهمة ﰲ أوبرا اﳉزائر............................................

186.000.000

33-44

مساهمة لفائدة اﳌركز اﳉزائري لتطوير السينما ﰲ إطار دعم الدولة ﰲ
تطوير الصناعة السينماتوغرافية..........................................................

116.000.000

مجموع القسم الرابع

2.431.406.000

مجموع العنوان الرابع

2.992.406.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

13.669.735.000

الفرع اﳉزئي الثاني
اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
11-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -الراتب الرئيسي للنشاط..................

819.780.000

12-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة..........

808.836.000

13-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب -
منح ذات طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي.............................
مجموع القسم اﻷول

161.000.000
1.789.616.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ

98

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية

11-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﳌنح العائلية.....................................

20.000.000

12-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﳌنح اﻻختيارية................................

223.000

13-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -الضمان اﻻجتماعي............................

390.154.000

14-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية....

36.000.000

مجموع القسم الثالث

446.377.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
11-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -تسديد النفقات..................................

27.800.000

12-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﻷدوات واﻷثاث..................................

9.600.000

13-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اللوازم................................................

11.600.000

14-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -التكاليف اﳌلحقة..............................

27.000.000

15-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﻷلبسة...............................................

1.000.000

91-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -حظيرة السيارات..............................

12.640.000

93-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﻹيجار...............................................

3.000.000

98-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -النفقات القضائية  -نفقات اﳋبرة -
التعويضات اﳌترتبة عﲆ الدولة.............................................................
مجموع القسم الرابع

860.000
93.500.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
11-35

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -صيانة اﳌباني..................................

18.000.000

مجموع القسم اﳋامس

18.000.000

القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
12-37

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -تنظيم التظاهرات الثقافية...............

80.000.000

مجموع القسم السابع

80.000.000

مجموع العنوان الثالث

2.427.493.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثاني

2.427.493.000

مجموع الفرع اﻷول

16.097.228.000

مجموع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزيرة الثقافة والفنون ..................

16.097.228.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ

مرسـوم تنـفـيذي رقم  ١6-٢٢مؤّرخ ﰲ  ٢٩جمادى اﻷوﱃ
ع ـ ـ ـ ـام  ١443اﳌ ـ ـ ـوافق  3جانفي سـنـة  ،٢٠٢٢يتضمن

صص ـ ـة ل ـوزي ـر الـش ـباب
تـوزيـع اﻻعـ ـتـ ـمـ ـادات اﳌ ـخ ـ ـ ّ

وال ـري ـاض ـة مـ ـن مـيـزان ـيـة التـس ـيير ﲟـوجـب قانون
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– وﲟ ـقـتـضـى اﳌ ـرس ـوم ال ـرئ ـاس ـي رقم  ٢٨١-٢١اﳌؤّرخ ﰲ
 ٢٦ذي القعدة عام  ١٤٤٢اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،

اﳌ ـال ـيـة لس ـنـة .٢٠٢٢
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يرسم ما يأتي :
اﳌـادة اﻷولـى  :تـ ـوزع اﻻعتـمـ ـادات اﳌقـ ـدر مبـلـ ـغ ـها بخمسة

ن الوزير اﻷول،
إ ّ

وأرب ـعﲔ م ـل ـي ـارا وأرب ـع ـة وتسعﲔ م ـلـيـونـا وتسعـمـائـة وأربـعـة

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالّية،
– وبـنـ ـاء ع ـ ـﲆ الـ ـّدس ـت ـ ـور ،ﻻ سي ـم ـ ـا اﳌـاّدتان  ٥–١١٢و١٤١

)الفقرة  (٢منه،

– وﲟقتضى القانون رقم  ١٧-٨٤اﳌؤّرخ ﰲ  ٨شّوال عام ١٤٠٤
اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩٨٤واﳌتعّلق بقوانﲔ اﳌالّية ،اﳌعّدل
واﳌتّمم،

وخمسﲔ ألف دينار ) ٤٥.٠٩٤.٩٥٤.٠٠٠دج( واﳌخصصة لوزير
الشباب والـريـاضـة مـن مـيـزانـيـة التسيير ﲟوجب قانون
الـمـالـيـة لـسـنـة  ،٢٠٢٢طـبـقـا للـجـدول اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.
اﳌادة  : ٢يكلف وزيـر اﳌاليـة ووزير الشباب والـريـاضـة،
ك ـ ـل فـ ـ ـي ـ ـما ي ـ ـخ ـ ـص ـه ،ب ـ ـت ـ ـنـ ـفـي ـذ هـ ـذا اﳌرسـوم الذي ين ـشر ﰲ

– وﲟقتضى القانون رقم  ١٦-٢١اﳌؤّرخ ﰲ  ٢٥جمادى اﻷوﱃ
عام  ١٤٤3اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن قانون

اﳉ ـ ـريـ ـ ـدة الّرس ـ ـ ـ ـمّية ل ـ ـلـ ـجـ ـمـ ـهورّية اﳉ ـ ـزائرّية الّديمـقراطّية

اﳌالّية لسنة ،٢٠٢٢

الّشعبّية.

– وﲟـقـتـضـى اﳌـرس ـوم الـرئ ـاسـي رق ـم  ٢٧٥-٢١اﳌـؤّرخ ﰲ
 ١٩ذي القعدة عام  ١٤٤٢اﳌوافق  3٠يونيو سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،

ح ـ ـّرر ب ـاﳉـزائـ ـر فـي  ٢٩جمـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـام  ١٤٤3اﳌ ـواف ـق
 3جانفي سنة .٢٠٢٢
أيمن بن عبد الرحمان

اﳉدول اﳌلحق
اﻻعتمادات اﳌخصص ـة لوزير الشباب والرياضة لسنة ٢٠٢٢
من ميزانية التسيير واﳌوزعة بالترتيب ﰲ كل باب
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
الفرع اﻷول
فرع وحيد
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل

01-31

اﻹدارة اﳌركزية  -الراتب الرئيسي للنشاط...............................................

350.000.000

02-31

اﻹدارة اﳌركزية  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة........................................

390.000.000

03-31

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب  -منح ذات طابع عائﲇ
واشتراكات الضمان اﻻجتماعي................................................................
مجموع القسم اﻷول

40.000.000
780.000.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح

01-32

اﻹدارة اﳌركزية  -ريوع حوادث العمل........................................................

185.000

02-32

اﻹدارة اﳌركزية  -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية...................................

8.000.000

مجموع القسم الثاني

8.185.000

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
01-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح العائلية................................................................

7.100.000

02-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح اﻻختيارية ...........................................................

14.000

03-33

اﻹدارة اﳌركزية  -الضمان اﻻجتماعي........................................................

185.000.000

04-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية................................

20.100.000

مجموع القسم الثالث

212.214.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
01-34

اﻹدارة اﳌركزية  -تسديد النفقات..............................................................

14.500.000

02-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷدوات واﻷثاث.............................................................

1.280.000

03-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اللوازم............................................................................

3.560.000

04-34

اﻹدارة اﳌركزية  -التكاليف اﳌلحقة.........................................................

51.216.000

05-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷلبسة...........................................................................

437.000

07-34

اﻹدارة اﳌركزية  -العتاد ولوازم اﻹعﻼم اﻵﱄ ..............................................

2.850.000

90-34

اﻹدارة اﳌركزية  -حظيرة السيارات..........................................................

1.520.000

92-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻹيجار...........................................................................

1.406.000

97-34

اﻹدارة اﳌركزية  -النفقات القضائية  -نفقات اﳋبرة  -التعويضات اﳌترتبة
عﲆ الدولة...............................................................................................

20.000

مجموع القسم الرابع

76.789.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
01-35

اﻹدارة اﳌركزية  -صيانة اﳌباني..............................................................
مجموع القسم اﳋامس

8.200.000
8.200.000

القسم السادس
إعانات التسيير
01-36

إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العاﱄ للرياضة والشبيبة....................

720.000.000

02-36

إعانة للثانوية الرياضية الوطنية بدرارية................................................

443.000.000

03-36

إعانة للمركز الوطني لطب الرياضة.........................................................

122.000.000

04-36

إعانة للمخبر الوطني لكشف تعاطي اﳌنشطات ومكافحتها..................

60.000.000

05-36

إعانات ﳌراكز التجمع وﲢضير اﳌواهب والنخبة الرياضية..................

110.000.000

06-36

إعانات للمدارس الرياضية الوطنية واﳉهوية اﳌتخصصة.....................

315.000.000

07-36

إعانة للمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها...............................

388.626.000

21-36

إعانات لدواوين مؤسسات الشباب للوﻻيات...........................................

7.247.276.000

41-36

إعانات لدواوين اﳌركبات اﳌتعددة الرياضات ﰲ الوﻻيات.....................

5.728.799.000

مجموع القسم السادس

15.134.701.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم السابع
النفقات اﳌختلفة

01-37

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌؤﲤرات واﳌلتقيات.....................................................

5.000.000

05-37

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻻتصال واﻹنتاج التعليمي..............................................

25.000.000

06-37

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻻحتفاﻻت اﳌخلدة لﻸعياد الوطنية...............................

15.000.000

10-37

اﻹدارة اﳌركزية  -مصاريف تسيي ـر ﳉ ـنـة تنظ ـيـم أل ـع ـاب الـبـح ـر اﻷبـي ـض
اﳌتوسط التاسعة عشر بوهران..............................................................

4.000.000.000

21-37

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌقابﻼت الوطنية للشبيبة والرياضة............................

80.000.000

22-37

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌقابﻼت الدولية للشبيبة والرياضة.............................

48.000.000

23-37

اﻹدارة اﳌركزية  -نفقات سير اللجنة الوطنية التنفيذية للوقاية من
العنف ﰲ اﳌنشآت الرياضية ومكافحته................................................

5.000.000

مجموع القسم السابع

4.178.000.000

مجموع العنوان الثالث

20.398.089.000

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
01-43

اﻹدارة اﳌركزي ـة  -نـفـقـ ـات تكوين اﳌستخدمﲔ وﲢسﲔ مستواهم ...........

10.000.000

02-43

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌساهمة ﰲ اﳉمعيات الرياضية...................................

2.020.000.000

03-43

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌساهمة ﰲ اﳌرصد الوطني للرياضات........................

1.500.000

05-43

اﻹدارة اﳌركزية  -تشجيع جمعيات الشباب...............................................

72.000.000

08-43

اﻹدارة اﳌركزيـة  -اﳌساهمة ﰲ الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة
واﳌستوى العاﱄ ﲢسبا ﻷلعاب البحر اﻷبيض اﳌتوسط التاسعة عشر
بوهران لسنة .................................................................................٢٠٢٢
مجموع القسم الثالث

500.000.000
2.603.500.000

القسم الرابع
النشاط اﻻقتصادي  -التشجيعات والتدخﻼت
02-44

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌساهمة ﰲ ديوان اﳌركب اﻷوﳌبي.............................

128.000.000

03-44

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌساهمة ﰲ اﳌركز الوطني للرياضة والترفيه لتكجدة....

92.000.000

04-44

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌساهمة ﰲ الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة

06-44

واﳌمارسات الرياضية...........................................................................

76.000.000

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌساهمة ﰲ مؤسسة تسيير اﳌركب الرياضي لوهران ...

100.000.000

مجموع القسم الرابع

396.000.000

مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

2.999.500.000
23.397.589.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
الفرع اﳉزئي الثاني
اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل

11-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -الراتب الرئيسي للنشاط....................

7.212.070.000

12-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة............

7.711.751.000

13-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب -
منح ذات طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي..............................
مجموع القسم اﻷول

1.947.586.000
16.871.407.000

القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
11-32

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -ريوع حوادث العمل............................

997.000

12-32

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية.........

24.000.000

مجموع القسم الثاني

24.997.000

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
11-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﳌنح العائلية.....................................

306.800.000

13-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -الضمان اﻻجتماعي............................

3.718.382.000

14-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية .........

367.441.000

مجموع القسم الثالث

4.392.623.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح

11-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -تسديد النفقات...................................

28.000.000

12-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة -اﻷدوات واﻷثاث...................................

9.860.000

13-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اللوازم.................................................

19.520.000

14-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -التكاليف اﳌلحقة...............................

66.808.000

15-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﻷلبسة...............................................

6.400.000

16-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﻷدوات التقنية والتربوية ﰲ قطاع
الشباب والرياضة.....................................................................................

148.200.000

91-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -حظيرة السيارات...............................

8.340.000

93-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﻹيجار...............................................

5.650.000

98-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -النفقات القضائية  -نفقات اﳋبرة -
التعويضات اﳌترتبة عﲆ الدولة..............................................................
مجموع القسم الرابع

560.000
293.338.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
11-35

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -صيانة اﳌباني...................................

30.000.000

مجموع القسم اﳋامس

30.000.000

مجموع العنوان الثالث

21.612.365.000

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
11-43

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -التشجيع واﳌساهمة ﰲ جمعيات ترقية
الشباب وإدماجهم وتنشيطهم وجمعيات اﳌمارسة البدنية والرياضية..

13-43

70.000.000

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -نفقات التكوين اﳋاصة بترقية الشباب
وإدماجهم وتنشيطهم وباﳌمارسة البدنية والرياضية.....................

15.000.000

مجموع القسم الثالث

85.000.000

مجموع العنوان الرابع

85.000.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثاني

21.697.365.000

مجموع الفرع اﻷول

45.094.954.000

مجموع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير الشباب والرياضة...................

45.094.954.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م

– وﲟ ـقـتـضـى اﳌ ـرس ـوم ال ـرئ ـاس ـي رقم  ٢٨١-٢١اﳌؤّرخ ﰲ

مرسوم تنفيذي رقم  ١٧-٢٢مؤّرخ ﰲ  ٢٩جمادى اﻷوﱃ
ع ـ ـ ـ ـام  ١443اﳌ ـ ـ ـوافق  3جانفي سـنـة  ،٢٠٢٢يتضمن

 ٢٦ذي القعدة عام  ١٤٤٢اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن

صص ـة ل ـ ـوزي ـر الرقـم ـنـة
ت ـ ـوزيـ ـ ـع اﻻعت ـم ـ ـادات اﳌـخـ ّ

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،

تسيير ﲟوجب قانون
ية ال ّ
واﻹحصائيات من ميزان ّ
اﳌالية لسنة .٢٠٢٢

يرسم ما يأتي :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زع اﻻعـتمـادات اﳌـ ـق ـّدر مبلغها بثمانمائة
اﳌادة اﻷوﱃ  :تـو ّ

ن الوزير اﻷول،
إ ّ

وت ـس ـعـ ـة ع ـش ـر مـل ـيـون ـا وسـبـع ـم ـائ ـة وسـبع ـﲔ ألـ ـف ديـن ـار

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالّية،

) ٨١٩.٧٧٠.٠٠٠دج( واﳌخصصة لـوزير الـرقـمـنـة واﻹحصائيات

– وبـنـ ـاء ع ـ ـﲆ الـ ـّدس ـت ـ ـور ،ﻻ سي ـم ـ ـا اﳌـاّدتان  ٥–١١٢و١٤١

مـن ميـزانّية الّتسيير ﲟوجب قانون اﳌالّية لسنة  ،٢٠٢٢طبقا

)الفقرة  (٢منه،

للجدول اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.

– وﲟقتضى القانون رقم  ١٧-٨٤اﳌؤّرخ ﰲ  ٨شّوال عام ١٤٠٤

اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩٨٤واﳌتعّلق بقوانﲔ اﳌالّية ،اﳌعّدل
واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٦-٢١اﳌؤّرخ ﰲ  ٢٥جمادى اﻷوﱃ

عام  ١٤٤3اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن قانون

اﳌادة  : ٢يكلف وزيـر اﳌاليـة ووزير الرقمنة واﻹحصائيات،
كـ ـ ـل فـيم ـا يـخـصـ ـه ،بـتنـفـيـ ـذ هـ ـذا اﳌـرسـوم ال ـذي ين ـ ـش ـر فـي
اﳉ ـري ـدة الـّرسـمـّية للـجـمـه ـورّي ـة اﳉ ـزائ ـرّيـ ـة الـّدي ـمـقـ ـراط ـّية
الّشعبّية.

اﳌالّية لسنة ،٢٠٢٢
– وﲟـقـتـضـى اﳌـرس ـوم الـرئ ـاسـي رق ـم  ٢٧٥-٢١اﳌـؤّرخ ﰲ

 ١٩ذي القعدة عام  ١٤٤٢اﳌوافق  3٠يونيو سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن

ح ـ ـّرر باﳉ ـزائـ ـر ﰲ  ٢٩جمـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـام  ١٤٤3اﳌ ـواف ـق
 3جانفي سنة .٢٠٢٢

تعيﲔ الوزير اﻷول،

أيمن بن عبد الرحمان
اﳉدول اﳌلحق
اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير الرقمنة واﻹحصائيات لسنة ٢٠٢٢
من ميزانية التسيير واﳌوزعة بالترتيب ﰲ كل باب

رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
الفرع اﻷول
فرع وحيد
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل

01-31

اﻹدارة اﳌركزية  -الراتب الرئيسي للنشاط...............................................

63.000.000

02-31

اﻹدارة اﳌركزية  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة........................................

70.000.000

03-31

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب  -منح ذات طابع عائﲇ
واشتراكات الضمان اﻻجتماعي................................................................
مجموع القسم اﻷول

5.000.000
138.000.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح

01-32

اﻹدارة اﳌركزية  -ريوع حوادث العمل........................................................

10.000

02-32

اﻹدارة اﳌركزية  -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية...................................

10.000

مجموع القسم الثاني

20.000

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
01-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح العائلية................................................................

500.000

02-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح اﻻختيارية ...........................................................

40.000

03-33

اﻹدارة اﳌركزية  -الضمان اﻻجتماعي........................................................

33.500.000

04-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية................................

1.000.000

مجموع القسم الثالث

35.040.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
01-34

اﻹدارة اﳌركزية  -تسديد النفقات..............................................................

6.500.000

02-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷدوات واﻷثاث.............................................................

10.000.000

03-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اللوازم............................................................................

8.500.000

04-34

اﻹدارة اﳌركزية  -التكاليف اﳌلحقة.........................................................

5.000.000

05-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷلبسة...........................................................................

200.000

90-34

اﻹدارة اﳌركزية  -حظيرة السيارات..........................................................

9.000.000

92-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻹيجار...........................................................................

500.000

97-34

اﻹدارة اﳌركـ ـزيـ ـة  -الـ ـنـ ـفـ ـقـ ـات الـ ـقضائـ ـي ـة  -ن ـف ـق ـات اﳋب ـرة  -ال ـت ـع ـويضات
اﳌترتبة عﲆ الدولة...............................................................................
مجموع القسم الرابع

10.000
39.710.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم اﳋامس
أشغال الصيانة

01-35

اﻹدارة اﳌركزية  -صيانة اﳌباني.................................................................

1.000.000

مجموع القسم اﳋامس

1.000.000

القسم السادس
إعانات التسيير
01-36

إعانة للديوان الوطني لﻺحصائيات ............................................................

600.000.000

مجموع القسم السادس

600.000.000

القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
01-37

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌؤﲤرات واﳌلتقيات....................................................

2.500.000

02-37

اﻹدارة اﳌركزية  -نفقات تسيير اﳌجلس الوطني لﻺحصاء........................

1.500.000

مجموع القسم السابع

4.000.000

مجموع العنوان الثالث

817.770.000

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
01-43

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح  -تعويضات التدريب  -الرواتب اﳌسبقة  -نفقات
التكوين.....................................................................................................

2.000.000

مجموع القسم الثالث

2.000.000

مجموع العنوان الرابع

2.000.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

819.770.000

مجموع الفرع اﻷول

819.770.000

مجموع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير الرقمنة واﻹحـصـائيـات......

819.770.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م
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– وﲟ ـقـتـضـى اﳌ ـرس ـوم ال ـرئ ـاس ـي رقم  ٢٨١-٢١اﳌؤّرخ ﰲ

ع ـ ـ ـ ـام  ١443اﳌـوافق  3ج ـانـفـي سـنـة  ،٢٠٢٢يتـض ـمن

 ٢٦ذي القعدة عام  ١٤٤٢اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن

صص ـة ل ـ ـوزي ـر البـ ـري ـ ـد
ت ـ ـوزيـ ـ ـع اﻻعت ـم ـ ـادات اﳌـخـ ّ

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،

ية
واﳌـواصـﻼت الـسـلـك ـيـة والﻼسلـكـيـة م ـن م ـيـزان ـ ّ

يرسم ما يأتي :

تـسـيير ﲟ ـوج ـب ق ـان ـون اﳌالية لسنة .٢٠٢٢
ال ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زع اﻻعتـم ـادات اﳌق ـّدر مـبـل ـغ ـهـا ﲟـل ـياريـن
اﳌادة اﻷوﱃ  :تـو ّ

ن الوزير اﻷول،
إ ّ

وسبعمائة وثﻼثة وعشرين مليونا وثﻼثمائة وسبعة وأربعﲔ

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالّية،

ألف ديـنار ) ٢.٧٢3.3٤٧.٠٠٠دج( واﳌـخ ـصـصة ل ـ ـوزي ـر الـبـريـد

– وبـنـ ـاء ع ـ ـﲆ الـ ـّدس ـت ـ ـور ،ﻻ سي ـم ـ ـا اﳌـاّدتان  ٥–١١٢و١٤١

واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية مـن ميـزانّية الّتسيير ﲟوجب

)الفقرة  (٢منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٧-٨٤اﳌؤّرخ ﰲ  ٨شّوال عام ١٤٠٤

اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩٨٤واﳌتعّلق بقوانﲔ اﳌاليّة ،اﳌعّدل
واﳌتّمم،

– وﲟقتضى القانون رقم  ١٦-٢١اﳌؤّرخ ﰲ  ٢٥جمادى اﻷوﱃ
عام  ١٤٤3اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن قانون
اﳌالّية لسنة ،٢٠٢٢
– وﲟـقـتـضـى اﳌـرس ـوم الـرئ ـاسـي رق ـم  ٢٧٥-٢١اﳌـؤّرخ ﰲ
 ١٩ذي القعدة عام  ١٤٤٢اﳌوافق  3٠يونيو سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،

قانون اﳌالّية لسنة  ،٢٠٢٢طبقا للجدول اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.
اﳌادة  : ٢يكلف وزيـر اﳌاليـة ووزير البريد واﳌواصﻼت
السلكية والﻼسلكية ،كـ ـ ـل فيما يخصـه ،بتنفيـذ ه ـذا اﳌرسـوم
ال ـ ـذي ي ـ ـن ـشر ﰲ اﳉريـ ـدة الـ ـّرسمـ ـّيـ ـة لـلـجـمـهـورّية اﳉزائرّية
الّديمقراطّية الّشعبّية.
ح ـّرر ب ـاﳉ ـ ـزائـر ﰲ  ٢٩جمـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـام  ١٤٤3اﳌ ـواف ـق

 3جانفي سنة .٢٠٢٢

أيمن بن عبد الرحمان

اﳉدول اﳌلحق
اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير البريد واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية لسنة ٢٠٢٢
من ميزانية التسيير واﳌوزعة بالترتيب ﰲ كل باب
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
الفرع اﻷول
فرع وحيد
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل

01-31

اﻹدارة اﳌركزية  -الراتب الرئيسي للنشاط.................................................

158.000.000

02-31

اﻹدارة اﳌركزية  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة..........................................

182.000.000

03-31

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب  -منح ذات طابع عائﲇ
واشتراكات الضمان اﻻجتماعي................................................................
مجموع القسم اﻷول

36.000.000
376.000.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح

01-32

اﻹدارة اﳌركزية  -ريوع حوادث العمل...........................................................

400.000

02-32

اﻹدارة اﳌركزية  -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية.....................................

640.000

مجموع القسم الثاني

1.040.000

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
01-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح العائلية..................................................................

1.600.000

03-33

اﻹدارة اﳌركزية  -الضمان اﻻجتماعي..........................................................

85.160.000

04-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية.................................

8.383.000

مجموع القسم الثالث

95.143.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
01-34

اﻹدارة اﳌركزية  -تسديد النفقات.................................................................

12.000.000

02-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷدوات واﻷثاث................................................................

1.200.000

03-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اللوازم..............................................................................

3.800.000

04-34

اﻹدارة اﳌركزية  -التكاليف اﳌلحقة............................................................

14.000.000

05-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷلبسة.............................................................................

200.000

90-34

اﻹدارة اﳌركزية  -حظيرة السيارات............................................................

2.280.000

92-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻹيجار.............................................................................

977.000

97-34

اﻹدارة اﳌركـ ـزيـ ـة  -الـ ـنـ ـفـ ـقـ ـات الـ ـقضائـ ـي ـة  -ن ـف ـق ـات اﳋب ـرة  -ال ـت ـع ـويضات
اﳌترتبة عﲆ الدولة.................................................................................

40.000

مجموع القسم الرابع

34.497.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
01-35

اﻹدارة اﳌركزية  -صيانة اﳌباني................................................................

11.550.000

مجموع القسم اﳋامس

11.550.000

القسم السادس
إعانات التسيير
01-36

إعانة للمعهد الوطني لﻼت ـصاﻻت وتكن ـول ـوج ـيات اﻹعـ ـ ـﻼم واﻻتص ـال-
وهران ......................................................................................................

252.000.000

02-36

إ ع ـ ا ن ـ ة ل ل م ـ ع ـ ه ـ د ا ل و ط ـ ن ي للبـ ـريد و ت ك ـ ن ـ و ل ـ و ج ـ ي ا ت ا ﻹ ع ـ ـ ـ ﻼ م و ا ﻻ ت ص ـ ا ل -
اﳉزائر.....................................................................................................

153.000.000

مجموع القسم السادس

405.000.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم السابع
النفقات اﳌختلفة

01-37

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌؤﲤرات واﳌلتقيات.................................................

1.200.000

مجموع القسم السابع

1.200.000

مجموع العنوان الثالث

924.430.000

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
01-43

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح  -تعويضات التدريب  -الرواتب اﳌسبقة -
نفقات التكوين......................................................................................

2.300.000

مجموع القسم الثالث

2.300.000

مجموع العنوان الرابع

2.300.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

926.730.000

الفرع اﳉزئي الثاني
اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
11-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -الراتب الرئيسي للنشاط...............

600.000.000

12-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة.........

590.000.000

13-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب -
منح ذات طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي...........................
مجموع القسم اﻷول

160.000.000
1.350.000.000

القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
11-32

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -ريوع حوادث العمل........................

400.000

12-32

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية.....

36.000.000

مجموع القسم الثاني

36.400.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية

11-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﳌنح العائلية..................................

18.000.000

13-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -الضمان اﻻجتماعي.........................

306.500.000

14-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية ...

28.140.000

مجموع القسم الثالث

352.640.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
11-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -تسديد النفقات.................................

8.700.000

12-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة -اﻷدوات واﻷثاث.................................

1.837.000

13-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اللوازم..............................................

5.800.000

14-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -التكاليف اﳌلحقة............................

19.515.000

15-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﻷلبسة.............................................

1.208.000

91-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -حظيرة السيارات.............................

7.347.000

93-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﻹيجار............................................

604.000

98-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -النفقات القضائية  -نفقات اﳋبرة -
التعويضات اﳌترتبة عﲆ الدولة...........................................................
مجموع القسم الرابع

483.000
45.494.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
11-35

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -صيانة اﳌباني.................................

12.083.000

مجموع القسم اﳋامس

12.083.000

مجموع العنوان الثالث

1.796.617.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثاني

1.796.617.000

مجموع الفرع اﻷول

2.723.347.000

مجموع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير البريد واﳌواصﻼت السلكية
والﻼسلكية.....................................................................................

2.723.347.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ

مرسوم تنفيذي رقم  ١٩-٢٢مؤّرخ ﰲ  ٢٩جمادى اﻷوﱃ
عام  ١443اﳌوافق  3جانفي سنة  ،٢٠٢٢يـتـضم ـن
توزيع اﻻعتـمادات اﳌخصصة لوزيرة التضامن
الوطني واﻷسـ ـرة وقض ـاي ـا اﳌ ـرأة م ـن مـيـزانية

111

– وﲟ ـقـتـضـى اﳌ ـرس ـوم ال ـرئ ـاس ـي رقم  ٢٨١-٢١اﳌؤّرخ ﰲ
 ٢٦ذي القعدة عام  ١٤٤٢اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،

التسيير ﲟـوجـب قانون اﳌالية لسنة .٢٠٢٢

يرسم ما يأتي :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اﳌادة اﻷوﱃ  :ت ـ ـ ـوزع اﻻع ـ ـتمـادات اﳌقـ ـ ـ ـّدر مـبـ ـلغـ ـهـا ﲟـ ـائة

ن الوزير اﻷول،
إ ّ

وثمانية وثﻼثﲔ ملي ـ ـ ـ ـارا وستـ ـ ـمائة وواحد وأربعﲔ مل ـ ـ ـ ـ ـيونا

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالّية،

وثﻼثمائة واثنﲔ وتسعﲔ ألف دينار ) ١3٨.٦٤١.3٩٢.٠٠٠دج(

– وبنـ ـاء ع ـﲆ الـ ـّدست ـور ،ﻻ سيـ ـما اﳌ ـاّدت ـ ـان  ٥-١١٢و١٤١
)الفقرة  ( ٢منه،
– وﲟقتضى الق ـانـون رقم  ١٧-٨٤اﳌؤّرخ ﰲ  ٨شّوال عام
 ١٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩٨٤واﳌتعّلق بقوانﲔ اﳌالّية،
اﳌعّدل واﳌتّمم،

– وﲟقتضى القانون رقم  ١٦-٢١اﳌؤّرخ ﰲ  ٢٥جمادى اﻷوﱃ

عام  ١٤٤3اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن قانون

واﳌخصصة لوزيرة التضامن الوطني واﻷسرة وقضايا اﳌرأة
مـن مـيـزانـيـة التسيير ﲟوجب قانون الـمـالـيـة لـسـنـة ،٢٠٢٢
طـبـقـا للـجـدول اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.
اﳌادة  : ٢يكلف وزيـر اﳌاليـة ووزيرة التضامن الوطني
واﻷسرة وقضايـ ـا اﳌرأة ،كـ ـل فـ ـيـ ـمـ ـا يـ ـخص ـه ،بـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ـذ هـ ـذا
اﳌرسـوم الـ ـذي يـ ـن ـشر ﰲ اﳉري ـدة ال ـّرسم ـّي ـة ل ـل ـج ـم ـه ـورّي ـة
اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

اﳌالّية لسنة ،٢٠٢٢
– وﲟـقـتـضـى اﳌـرس ـوم الـرئ ـاسـي رق ـم  ٢٧٥-٢١اﳌـؤّرخ ﰲ

 ١٩ذي القعدة عام  ١٤٤٢اﳌوافق  3٠يونيو سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن

ح ـ ـّرر ب ـاﳉ ـ ـزائر ﰲ  ٢٩جمـ ـادى اﻷوﱃ عـام  ١٤٤3اﳌ ـواف ـق
 3جانفي سنة .٢٠٢٢

تعيﲔ الوزير اﻷول،

أيمن بن عبد الرحمان
اﳉدول اﳌلحق

صصة لوزيرة التضامن الوطني واﻷسرة وقضايا اﳌرأة لسنة ٢٠٢٢
اﻻعتمادات اﳌخ ّ
من ميزانية التسيير واﳌوزعة بالترتيب ﰲ كل باب
رقم اﻷبواب

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

الفرع اﻷول
فرع وحيد
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
01-31

اﻹدارة اﳌركزية  -الراتب الرئيسي للنشاط..............................................

148.030.000

02-31

اﻹدارة اﳌركزية  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة........................................

185.304.000

03-31

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب  -منح ذات طابع عائﲇ
واشتراكات الضمان اﻻجتماعي.............................................................
مجموع القسم اﻷول

23.995.000
357.329.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح

01-32

اﻹدارة اﳌركزية  -ريوع حوادث العمل........................................................

30.000

مجموع القسم الثاني

30.000

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
01-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح العائلية................................................................

2.700.000

02-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح اﻻختيارية............................................................

30.000

03-33

اﻹدارة اﳌركزية  -الضمان اﻻجتماعي........................................................

82.507.000

04-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية................................

9.350.000

مجموع القسم الثالث

94.587.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
01-34

اﻹدارة اﳌركزية  -تسديد النفقات..............................................................

7.000.000

02-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷدوات واﻷثاث.............................................................

1.520.000

03-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اللوازم............................................................................

3.560.000

04-34

اﻹدارة اﳌركزية  -التكاليف اﳌلحقة.........................................................

13.784.000

05-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷلبسة...........................................................................

178.000

81-34

اﻹدارة اﳌركزية  -حظيرة السيارات..........................................................

3.000.000

92-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻹيجار...........................................................................

2.283.000

96-34

اﻹدارة اﳌركزية  -النفقات القضائية  -نفقات اﳋبرة  -التعويضات اﳌترتبة
عﲆ الدولة...............................................................................................
مجموع القسم الرابع

10.000
31.335.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
01-35

اﻹدارة اﳌركزية  -صيانة اﳌباني..............................................................

8.000.000

مجموع القسم اﳋامس

8.000.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم السادس
إعانات التسيير

01-36

إعانة للمركز الوطني ﻻستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن
هن ﰲ وضع صعب ببوسماعيل ...........................................................

61.416.000

02-36

إعانة للمركز الوطني للتكوين اﳌهني للمعوقﲔ جسديا بخميستي .....

97.521.000

03-36

إعانة للمركز الوطني لتكوين العمال اﳌتخصصﲔ ﰲ الطفولة واﳌراهقة
واﳌساعدة اﻻجتماعية ببئر خادم .........................................................

04-36

100.608.000

إعانة للمركز الوطني لتكوين العمال اﳌتخصصﲔ ﰲ مؤسسات اﳌعوقﲔ
بقسنطينة ............................................................................................

141.127.000

05-36

إعانات للمؤسسات اﳌتخصصة.............................................................

16.747.951.000

06-36

إعانات ﳌؤسسات ديار الرحمة...............................................................

437.023.000

13-36

إعانات ﳌصالح اﳌساعدة اﻻجتماعية اﻻستعجالية اﳌتنقلة...................

98.599.000

14-36

إعانة للمركز الوطني ﻻستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن
هن ﰲ وضع صعب ﲟستغاﱎ ................................................................

16-36

إعانة للمركز الوطني للدراسات واﻹعﻼم والتوثيق حول اﻷسرة واﳌرأة
والطفولة ...............................................................................................

22-36

27.971.000

26.600.000

إعانة للمركز الوطني ﻻستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن
هن ﰲ وضع صعب بعنابة.....................................................................
مجموع القسم السادس

29.886.000
17.768.702.000

القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
01-37

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌؤﲤرات واﳌلتقيات.................................................

2.000.000

04-37

اﻹدارة اﳌركزية  -نفقات تسيير اﳌجلس الوطني لﻸسرة واﳌرأة.........

500.000

05-37

اﻹدارة اﳌركزية  -نفقات التوثيق التقني والطباعة.................................

1.500.000

مجموع القسم السابع

4.000.000

مجموع العنوان الثالث

18.263.983.000

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
01-43

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح  -تعويضات التدريب  -الرواتب اﳌسبقة -
نفقات التكوين......................................................................................

18.000.000

مجموع القسم الثالث

18.000.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الرابع
النشاط اﻻقتصادي  -التشجيعات والتدخﻼت

05-44

مناصب الشغل اﻻنتظارية  -جهاز نشاطات اﻹدماج اﻻجتماعي................

06-44

تخصيص للوكالة الوطنية لتسيير القرض اﳌصّغر لتسير جهاز القرض
اﳌصغر..................................................................................................

07-44

16.300.000.000

5.000.000.000

تخصيصات للوكالة الوطنية لدعم القرض اﳌصّغر للتكفل بخفض نسب
الفوائد ﳉهاز القرض اﳌصّغر ...............................................................
مجموع القسم الرابع

500.000.000
21.800.000.000

القسم السادس
النشاط اﻻجتماعي  -اﳌساعدة والتضامن
02-46

اﻹدارة اﳌركزية  -تشجيع اﳉمعيات ذات الطابع اﻻجتماعي...................

03-46

اﻹدارة اﳌركزية  -التكفل ﲟجانية النقل والتخفيض من تسعيراته لفائدة
اﻷشخاص ذوي اﻻحتياجات اﳋاصة ومرافقيهم...........................................

05-46

47.965.000

213.100.000

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌساهمة ﰲ وكالة التنمية اﻻجتماعية......................

58.700.000.000

مجموع القسم السادس

58.961.065.000

مجموع العنوان الرابع

80.779.065.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

99.043.048.000

الفرع اﳉزئي الثاني
اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
11-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -الراتب الرئيسي للنشاط................

1.262.904.000

12-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة..........

1.456.673.000

13-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب -
منح ذات طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي...........................
مجموع القسم اﻷول

234.296.000
2.953.873.000

القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
11-32

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -ريوع حوادث العمل..........................

20.000

12-32

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية...

2.600.000

مجموع القسم الثاني

2.620.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية

11-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﳌنح العائلية..................................

25.000.000

13-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -الضمان اﻻجتماعي.........................

3.696.922.000

14-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية ....

46.000.000

مجموع القسم الثالث

3.767.922.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
11-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -تسديد النفقات................................

22.800.000

12-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة -اﻷدوات واﻷثاث................................

3.040.000

13-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اللوازم..............................................

9.120.000

14-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -التكاليف اﳌلحقة...........................

45.659.000

15-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﻷلبسة............................................

1.100.000

91-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -حظيرة السيارات............................

6.080.000

93-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﻹيجار............................................

2.000.000

98-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -النفقات القضائية  -نفقات اﳋبرة -
التعويضات اﳌترتبة عﲆ الدولة..........................................................

130.000

مجموع القسم الرابع

89.929.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
11-35

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -صيانة اﳌباني...............................

13.000.000

مجموع القسم اﳋامس

13.000.000

مجموع العنوان الثالث

6.827.344.000

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم السادس
النشاط اﻻجتماعي  -اﳌساعدة والتضامن
10-46

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﻷطفال اﳌسعفون وحماية الطفولة......

125.000.000

15-46

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﳌعاشات واﳌنح اﳌدفوعة لﻸشخاص
ذوي اﻻحتياجات اﳋاصة بنسبة ................................................. %١٠٠

32.646.000.000

مجموع القسم السادس

32.771.000.000

مجموع العنوان الرابع

32.771.000.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثاني

39.598.344.000

مجموع الفرع اﻷول

138.641.392.000

مجموع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزيرة التضامن الوطني واﻷسرة
وقضايا اﳌرأة...............................................................................

138.641.392.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
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مرسوم تنفيذي رقم  ٢٠-٢٢مؤّرخ ﰲ  ٢٩جمادى اﻷوﱃ
عام  ١443اﳌوافق  3جانفي سنة  ،٢٠٢٢يتضمن
توزيع اﻻعتـمادات اﳌخصصة لوزير الصناعة مـن
مـيـزانية التسيير ﲟـوجـب قانون اﳌالية لسنة .٢٠٢٢

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م

– وﲟ ـقـتـضـى اﳌ ـرس ـوم ال ـرئ ـاس ـي رقم  ٢٨١-٢١اﳌؤّرخ ﰲ
 ٢٦ذي القعدة عام  ١٤٤٢اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،
يرسم ما يأتي :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ

اﳌادة اﻷوﱃ  :تـوزع اﻻعتمـادات اﳌقـّدر مبلـغها بأربعة

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالّية،

مﻼيير وثمانمائة وواحد وتسعﲔ مليـ ـونا وثﻼثمائة وواحد

– وبنـ ـاء ع ـﲆ الـ ـّدست ـور ،ﻻ سيـ ـما اﳌ ـاّدت ـ ـان  ٥-١١٢و١٤١

وتسعﲔ ألف دينار ) ٤.٨٩١.3٩١.٠٠٠دج( واﳌخصصة لوزير

)الفقرة  ( ٢منه،

الصن ـ ـاع ـ ـة مـن مـيـزانـيـة ال ـ ـتسي ـ ـي ـ ـر ﲟوجب ق ـ ـان ـ ـون الـمـالـيـة

– وﲟقتضى القـانـون رقم  ١٧-٨٤اﳌؤّرخ ﰲ  ٨شّوال عام ١٤٠٤

اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩٨٤واﳌتعّلق بقوانﲔ اﳌالّية ،اﳌعّدل

واﳌتّمم،

– وﲟقتضى القانون رقم  ١٦-٢١اﳌؤّرخ ﰲ  ٢٥جمادى اﻷوﱃ

عام  ١٤٤3اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن قانون
اﳌالّية لسنة ،٢٠٢٢

– وﲟـقـتـضـى اﳌـرس ـوم الـرئ ـاسـي رق ـم  ٢٧٥-٢١اﳌـؤّرخ ﰲ

 ١٩ذي القعدة عام  ١٤٤٢اﳌوافق  3٠يونيو سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن

لـسـنـة  ،٢٠٢٢طـبـقـا للـجـدول اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.
اﳌادة  : ٢يكـ ـلف وزيـ ـر اﳌ ـال ـيـة ووزي ـر الصـ ـناعة ،كل فيـ ـ ـ ـما
يخصـه ،بتنفيـذ ه ـذا اﳌرسـوم الذي ينـشر ﰲ اﳉريدة الّرسميّة
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
ح ـ ـّرر ب ـاﳉـزائـر ﰲ  ٢٩جمـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـام  ١٤٤3اﳌ ـواف ـق
 3جانفي سنة .٢٠٢٢

تعيﲔ الوزير اﻷول،

أيمن بن عبد الرحمان
اﳉدول اﳌلحق
صصة لوزير الصناعة لسنة ٢٠٢٢
اﻻعتمادات اﳌخ ّ
من ميزانية التسيير واﳌوزعة بالترتيب ﰲ كل باب

رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
الفرع اﻷول
فرع وحيد
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل

01-31

اﻹدارة اﳌركزية  -الراتب الرئيسي للنشاط...............................................

300.000.000

02-31

اﻹدارة اﳌركزية  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة........................................

355.000.000

03-31

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب  -منح ذات طابع عائﲇ
واشتراكات الضمان اﻻجتماعي.............................................................

50.750.000

مجموع القسم اﻷول

705.750.000

القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
01-32

اﻹدارة اﳌركزية  -ريوع حوادث العمل........................................................

55.000

02-32

اﻹدارة اﳌركزية  -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية...................................

430.000

مجموع القسم الثاني

485.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية

01-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح العائلية................................................................

4.045.000

02-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح اﻻختيارية............................................................

160.000

03-33

اﻹدارة اﳌركزية  -الضمان اﻻجتماعي........................................................

163.750.000

04-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية................................

17.100.000

مجموع القسم الثالث

185.055.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
01-34

اﻹدارة اﳌركزية  -تسديد النفقات..............................................................

18.500.000

02-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷدوات واﻷثاث.............................................................

1.520.000

03-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اللوازم............................................................................

6.080.000

04-34

اﻹدارة اﳌركزية  -التكاليف اﳌلحقة.........................................................

21.519.000

05-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷلبسة...........................................................................

1.000.000

90-34

اﻹدارة اﳌركزية  -حظيرة السيارات..........................................................

3.800.000

92-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻹيجار...........................................................................

320.000

97-34

اﻹدارة اﳌركزية  -النفقات القضائية  -نفقات اﳋبرة  -التعويضات اﳌترتبة
عﲆ الدولة...............................................................................................

25.000

مجموع القسم الرابع

52.764.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
01-35

اﻹدارة اﳌركزية  -صيانة اﳌباني..............................................................

11.000.000

مجموع القسم اﳋامس

11.000.000

القسم السادس
إعانات التسيير
01-36

إعانة للوكالة الوطنية لتطوير اﻻستثمار...............................................

1.058.557.000

09-36

إعانة للديوان الوطني للقياسة القانونية .................................................

512.681.000

مجموع القسم السادس

1.571.238.000

القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
01-37

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌؤﲤرات واﳌلتقيات.................................................

1.500.000

02-37

اﻹدارة اﳌركزية  -نفقات تسيير اﳌجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير
اﳌؤسسات الصغيرة واﳌتوسطة........................................................

6.000.000

03-37

اﻹدارة اﳌركزية  -النفقات اﳌتعلقة باﳉائزة اﳉزائرية للجودة .............

2.000.000

05-37

اﻹدارة اﳌركزية  -النفقات اﳌتعلقة باﳉائزة الوطنية لﻼبتكار لفائدة
اﳌؤسسات الصغيرة واﳌتوسطة........................................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

12.000.000
21.500.000
2.547.792.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ

01-43

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح  -تعويضات التدريب  -الرواتب اﳌسبقة -
نفقات التكوين......................................................................................

2.800.000

مجموع القسم الثالث

2.800.000

القسم الرابع
النشاط اﻻقتصادي  -التشجيعات والتدخﻼت
03-44

مساهمة ﰲ اﳌعهد اﳉزائري للتقييس ...................................................

18.000.000

06-44

مساهمة ﰲ الهيئة اﳉزائرية لﻼعتماد ....................................................

2.000.000

07-44

مساهمة ﰲ الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري .........................

4.000.000

13-44

مساهمة ﰲ اﳌركز التقني للصناعات الغذائية .....................................

10.000.000

14-44

مصاريف تسيير وحدة دعم برنامج التنويع الصناعي وتـحسﲔ مناخ
اﻷعمال ).................................................................................(PADICA

19-44

مساهمة ﰲ وكالة تطوير اﳌؤسسات الصغيرة واﳌتوسطة وترقية اﻻبتكار..

20-44

اﻹدارة اﳌرك ـزي ـة  -ن ـف ـق ـات م ـت ـع ـل ـق ـة ب ـب ـرن ـامج دع ـم ال ـدول ـة ل ـلـمؤسسات
الصغيرة واﳌتوسطة ...........................................................................

21-44

28.896.000
234.600.000

40.000.000

اﻹدارة اﳌركزية  -نفقات متعلقة ببرنامج دعم الدولة لﻺشهاد ،اﻻعتماد
والتقييس..............................................................................................

100.000.000

مجموع القسم الرابع

437.496.000

مجموع العنوان الرابع

440.296.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

2.988.088.000

الفرع اﳉزئي الثاني
اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
11-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -الراتب الرئيسي للنشاط................

643.639.000

12-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة..........

615.414.000

13-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب -
منح ذات طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي...........................
مجموع القسم اﻷول

202.756.000
1.461.809.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية

11-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﳌنح العائلية..................................

17.742.000

12-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﳌنح اﻻختيارية.............................

480.000

13-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -الضمان اﻻجتماعي..........................

313.123.000

14-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية........

26.120.000

مجموع القسم الثالث

357.465.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
11-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -تسديد النفقات................................

21.847.000

12-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﻷدوات واﻷثاث...............................

2.924.000

13-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اللوازم..............................................

16.119.000

14-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -التكاليف اﳌلحقة............................

24.819.000

15-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﻷلبسة............................................

2.417.000

91-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -حظيرة السيارات...........................

6.150.000

93-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﻹيجار...........................................

1.816.000

98-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -النفقات القضائية  -نفقات اﳋبرة -
التعويضات اﳌترتبة عﲆ الدولة..........................................................
مجموع القسم الرابع

276.000
76.368.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
11-35

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -صيانة اﳌباني...............................

7.661.000

مجموع القسم اﳋامس

7.661.000

مجموع العنوان الثالث

1.903.303.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثاني

1.903.303.000

مجموع الفرع اﻷول

4.891.391.000

مجموع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير الصناعة.................................

4.891.391.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ
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مرسوم تنفيذي رقم  ٢١-٢٢مؤّرخ ﰲ  ٢٩جمادى اﻷوﱃ
عام  ١443اﳌوافق  3جانفي سنة  ،٢٠٢٢يتضمن توزيع
اﻻعـتـ ـمـادات اﳌخ ـصـص ـة لـ ـوزيـر الـف ـﻼحة والتنمية
ال ـري ـف ـي ـة م ـن م ـ ـيـزان ـي ـة التـسـيـير ﲟـ ـوجـ ـب ق ـان ـون
اﳌـالـيـة لسنة .٢٠٢٢

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م

– وﲟ ـقـتـضـى اﳌ ـرس ـوم ال ـرئ ـاس ـي رقم  ٢٨١-٢١اﳌؤّرخ ﰲ

 ٢٦ذي القعدة عام  ١٤٤٢اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،
يرسم ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تـوزع اﻻعتمـادات اﳌقـدر مبلـغها بثﻼثمائة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وواحد وأربعﲔ مليارا وأربعمائة وتسعة وأربعﲔ مليونا

ن الوزير اﻷول،
إ ّ

وستمائة وستة عشر ألف دينار ) 3٤١.٤٤٩.٦١٦.٠٠٠دج(

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالّية،
– وبـن ـ ـاء عـ ـﲆ الـ ـّدست ـور ،ﻻ سيـ ـما اﳌ ـاّدت ـ ـان  ٥-١١٢و١٤١
)الفقرة  ( ٢منه،
– وﲟقتضى القـانـون رقم  ١٧-٨٤اﳌؤّرخ ﰲ  ٨شّوال عام ١٤٠٤
اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩٨٤واﳌتعّلق بقوانﲔ اﳌالّية ،اﳌعّدل
واﳌتّمم،

– وﲟقتضى القانون رقم  ١٦-٢١اﳌؤّرخ ﰲ  ٢٥جمادى اﻷوﱃ

عام  ١٤٤3اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن قانون
اﳌالّية لسنة ،٢٠٢٢
– وﲟـقـتـضـى اﳌـرس ـوم الـرئ ـاسـي رق ـم  ٢٧٥-٢١اﳌـؤّرخ ﰲ

 ١٩ذي القعدة عام  ١٤٤٢اﳌوافق  3٠يونيو سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن

واﳌخصصة لوزير الفﻼحة والتنمية الريفية مـن مـيـزانـيـة
التسيير ﲟوجب قانون الـمـالـيـة لـسـنـة  ،٢٠٢٢طـبـقـا للـجـدول
اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.
اﳌادة  : ٢يك ـ ـلف وزيـ ـر اﳌ ـالـ ـيـة ووزي ـر الفﻼحة والتنمية
الريفية ،كل فـ ـيـ ـما يخص ـه ،بتنفي ـذ هـ ـذا اﳌرسـوم الذي ين ـشر
ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية
الّشعبّية.
ح ـ ـّرر ب ـاﳉ ـزائـر ﰲ  ٢٩جمـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـام  ١٤٤3اﳌ ـواف ـق

 3جانفي سنة .٢٠٢٢

أيمن بن عبد الرحمان

تعيﲔ الوزير اﻷول،

اﳉدول اﳌلحق
صصة لوزير الفﻼحة والتنمية الريفية لسنة ٢٠٢٢
اﻻعتمادات اﳌخ ّ
من ميزانية التسيير واﳌوزعة بالترتيب ﰲ كل باب
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
الفرع اﻷول
اﻹدارة اﳌركزية
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل

01-31

اﻹدارة اﳌركزية  -الراتب الرئيسي للنشاط...............................................

232.821.000

02-31

اﻹدارة اﳌركزية  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة........................................

254.784.000

03-31

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب  -منح ذات طابع عائﲇ
واشتراكات الضمان اﻻجتماعي.............................................................
مجموع القسم اﻷول

53.734.000
541.339.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح

01-32

اﻹدارة اﳌركزية  -ريوع حوادث العمل........................................................

435.000

02-32

اﻹدارة اﳌركزية  -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية...................................

250.000

مجموع القسم الثاني

685.000

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
01-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح العائلية................................................................

2.500.000

02-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح اﻻختيارية............................................................

77.000

03-33

اﻹدارة اﳌركزية  -الضمان اﻻجتماعي........................................................

121.901.000

04-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية................................

11.178.000

مجموع القسم الثالث

135.656.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
01-34

اﻹدارة اﳌركزية  -تسديد النفقات..............................................................

13.401.000

02-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷدوات واﻷثاث.............................................................

1.074.000

03-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اللوازم............................................................................

3.519.000

04-34

اﻹدارة اﳌركزية  -التكاليف اﳌلحقة.........................................................

19.369.000

05-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷلبسة...........................................................................

212.000

90-34

اﻹدارة اﳌركزية  -حظيرة السيارات..........................................................

2.266.000

92-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻹيجار...........................................................................

1.850.000

97-34

اﻹدارة اﳌركزية  -النفقات القضائية  -نفقات اﳋبرة  -التعويضات اﳌترتبة
عﲆ الدولة...............................................................................................
مجموع القسم الرابع

10.000
41.701.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
01-35

اﻹدارة اﳌركزية  -صيانة اﳌباني..............................................................

3.083.000

مجموع القسم اﳋامس

3.083.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم السادس
إعانات التسيير

01-36

إعانات ﳌراكز التكوين ﰲ الغابات...........................................................

115.000.000

03-36

إعانات ﶈميات الصيد  -مراكز تربية طيور الصيد واﳊظائر الوطنية....

893.000.000

04-36

إعانة للوكالة الوطنية للمحافظة عﲆ الطبيعة........................................

232.000.000

30-36

إعانة للمعهد الوطني لﻺرشاد الفﻼحي.....................................................

98.000.000

33-36

إعانات للمعاهد التكنولوجية اﳌتوسطة الفﻼحية....................................

472.000.000

34-36

إعانات ﳌراكز التكوين واﻹرشاد الفﻼحي ................................................

72.000.000

42-36

إعانة للمدرسة الوطنية للغابات...............................................................

80.000.000

51-36

إعانات للمعاهد التقنية لﻺنتاج النباتي...................................................

1.045.000.000

61-36

إعانة للمعهد الوطني ﳊماية النباتات.....................................................

542.296.000

62-36

إعانة للمعهد الوطني للطب البيطري.......................................................

292.000.000

71-36

إعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب ...............................................

335.500.000

93-36

إعانة للمعهد الوطني لﻸراضي والسقي وصرف اﳌياه..............................

152.000.000

94-36

إعانة ﶈافظة تنمية الفﻼحة ﰲ اﳌناطق الصحراوية ..........................

113.000.000

95-36

إعانة للمركز الوطني ﳌ ـراقبة البذور والشتائل واﳌصادقة عليها ..........

151.000.000

97-36

إعانة للمعهد التقني لتربية اﳊيوانات.....................................................

376.500.000

مجموع القسم السادس

4.969.296.000

القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
01-37

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌؤﲤرات واﳌلتقيات.................................................

03-37

اﻹدارة اﳌركزية  -نفقات تسيير مكاتب ﲤثيل هيئة اﻷﱈ اﳌتحدة للتغذية

600.000

والفﻼحة وهيئة مكافحة اﳉراد الصحراوي باﳌنطقة الغربية ............

4.000.000

مجموع القسم السابع

4.600.000

مجموع العنوان الثالث

5.696.360.000

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
01-43

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح  -تعويضات التدريب  -الرواتب اﳌسبقة -
نفقات التكوين......................................................................................
مجموع القسم الثالث

7.000.000
7.000.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الرابع
النشاط اﻻقتصادي  -التشجيعات والتدخﻼت

01-44

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷسواق واﳌعارض ......................................................

175.000

02-44

مساهمة للمركز الوطني للتلقيح اﻻصطناعي والتحسﲔ الوراثي ..........

1.600.000

24-44

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻹعﻼم واﻹرشاد ............................................................

1.050.000

34-44

مساهمة للديوان اﳉزائري اﳌهني للحبوب ............................................

250.033.000.000

49-44

مساهمة للمعهد الوطني لﻸبحاث الغابية ...............................................

300.000.000

50-44

مساهمة للمعهد الوطني اﳉزائري لﻸبحاث الزراعية .............................

500.000.000

53-44

مساهمة للديوان الوطني اﳌهني للحليب ...............................................

61.977.000.000

مجموع القسم الرابع

312.812.825.000

مجموع العنوان الرابع

312.819.825.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

318.516.185.000

الفرع اﳉزئي الثاني
اﳌصالح الﻼمركزية للفﻼحة
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
11-31

اﳌصالح الﻼمركزية للفﻼحة -الراتب الرئيسي للنشاط...........................

4.513.252.000

12-31

اﳌصالح الﻼمركزية للفﻼحة  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة....................

4.368.319.000

13-31

اﳌصالح الﻼمركزية للفﻼحة  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب  -منح
ذات طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي.................................
مجموع القسم اﻷول

589.699.000
9.471.270.000

القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
11-32

اﳌصالح الﻼمركزية للفﻼحة  -ريوع حوادث العمل...................................

1.200.000

12-32

اﳌصالح الﻼمركزية للفﻼحة -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية...............

11.000.000

مجموع القسم الثاني

12.200.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية

11-33

اﳌصالح الﻼمركزية للفﻼحة  -اﳌنح العائلية............................................

135.496.000

12-33

اﳌصالح الﻼمركزية للفﻼحة  -اﳌنح اﻻختيارية......................................

1.000.000

13-33

اﳌصالح الﻼمركزية للفﻼحة  -الضمان اﻻجتماعي...................................

2.220.393.000

14-33

اﳌصالح الﻼمركزية للفﻼحة  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية...........

223.000.000

مجموع القسم الثالث

2.579.889.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
11-34

اﳌصالح الﻼمركزية للفﻼحة -تسديد النفقات..........................................

80.000.000

12-34

اﳌصالح الﻼمركزية للفﻼحة -اﻷدوات واﻷثاث..........................................

31.900.000

13-34

اﳌصالح الﻼمركزية للفﻼحة -اللوازم.........................................................

45.000.000

14-34

اﳌصالح الﻼمركزية للفﻼحة -التكاليف اﳌلحقة......................................

98.000.000

15-34

اﳌصالح الﻼمركزية للفﻼحة -اﻷلبسة.......................................................

9.000.000

91-34

اﳌصالح الﻼمركزية للفﻼحة -حظيرة السيارات.......................................

63.000.000

93-34

اﳌصالح الﻼمركزية للفﻼحة -اﻹيجار.......................................................

8.000.000

98-34

اﳌصالح الﻼمركزية للفﻼحة -النفقات القضائية  -نفقات اﳋبرة-
التعويضات اﳌترتبة عﲆ الدولة..........................................................
مجموع القسم الرابع

490.000
335.390.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
11-35

اﳌصالح الﻼمركزية للفﻼحة  -صيانة اﳌباني........................................

72.000.000

مجموع القسم اﳋامس

72.000.000

مجموع العنوان الثالث

12.470.749.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثاني

12.470.749.000

مجموع الفرع اﻷول

330.986.934.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
الفرع الثاني
اﳌديرية العامة للغابات
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل

01-31

اﳌديرية العامة للغابات  -الراتب الرئيسي للنشاط.................................

87.000.000

02-31

اﳌديرية العامة للغابات  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة.........................

100.000.000

03-31

اﳌديرية العامة للغابات  -اﳌستخـدم ـون اﳌتـع ـاق ـدون  -ال ـروات ـب  -مـنـح
ذات طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي..................................

16.000.000

مجموع القسم اﻷول

203.000.000

القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
02-32

اﳌديرية العامة للغابات  -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية....................

3.000.000

مجموع القسم الثاني

3.000.000

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
01-33

اﳌديرية العامة للغابات  -اﳌنح العائلية..................................................

1.900.000

02-33

اﳌديرية العامة للغابات  -اﳌنح اﻻختيارية..............................................

50.000

03-33

اﳌديرية العامة للغابات  -الضمان اﻻجتماعي..........................................

46.750.000

04-33

اﳌديرية العامة للغابات  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية.................

4.300.000

مجموع القسم الثالث

53.000.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
01-34

اﳌديرية العامة للغابات  -تسديد النفقات...............................................

02-34

اﳌديرية العامة للغابات  -اﻷدوات واﻷثاث...............................................

03-34

اﳌديرية العامة للغابات  -اللوازم.............................................................

04-34

اﳌديرية العامة للغابات  -التكاليف اﳌلحقة............................................

10.805.000

05-34

اﳌديرية العامة للغابات  -اﻷلبسة............................................................

169.000

07-34

اﳌديرية العامة للغابات  -ألبسة اﳌوظفﲔ التقنيﲔ................................

98.000.000

90-34

اﳌديرية العامة للغابات  -حظيرة السيارات...........................................

760.000

97-34

اﳌديرية العامة للغابات  -النفقات القضائية  -نفقات اﳋبرة -
التعويضات اﳌترتبة عﲆ الدولة.........................................................

10.000

مجموع القسم الرابع

4.750.000
304.000
1.368.000

116.166.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم اﳋامس
أشغال الصيانة

01-35

اﳌديرية العامة للغابات  -صيانة اﳌباني..............................................
مجموع القسم اﳋامس
القسم السابع

3.000.000
3.000.000

النفقات اﳌختلفة
01-37

اﳌديرية العامة للغابات  -اﳌؤﲤرات واﳌلتقيات.....................................

500.000

03-37

اﳌديرية العامة للغابات  -مكافحة اﳊرائق  -اﳌراقبة..............................

1.500.000

مجموع القسم السابع

2.000.000

مجموع العنوان الثالث
العنوان الرابع

380.166.000

التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
01-43

اﳌديرية العامة للغابات  -اﳌنح  -تعويضات التدريب  -الرواتب اﳌسبقة -
نفقات التكوين......................................................................................

7.000.000

مجموع القسم الثالث

7.000.000

القسم الرابع
النشاط اﻻقتصادي  -التشجيعات والتدخﻼت
01-44

اﳌديرية العامة للغابات  -اﻹعﻼم واﻹرشاد...............................................

500.000

مجموع القسم الرابع

500.000

مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول
الفرع اﳉزئي الثاني

7.500.000
387.666.000

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
11-31

اﳌصالح الﻼمركزية للغابات  -الراتب الرئيسي للنشاط..........................

2.754.717.000

12-31

اﳌصالح الﻼمركزية للغابات  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة...................

3.689.046.000

13-31

اﳌصالح الﻼمركزية للغابات  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب  -منح
ذات طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي..................................

510.057.000

مجموع القسم اﻷول
القسم الثاني

6.953.820.000

اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
11-32

اﳌصالح الﻼمركزية للغابات  -ريوع حوادث العمل...................................

1.200.000

12-32

اﳌصالح الﻼمركزية للغابات  -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية..............

25.968.000

مجموع القسم الثاني

27.168.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية

11-33

اﳌصالح الﻼمركزية للغابات  -اﳌنح العائلية...........................................

146.453.000

12-33

اﳌصالح الﻼمركزية للغابات  -اﳌنح اﻻختيارية.......................................

670.000

13-33

اﳌصالح الﻼمركزية للغابات  -الضمان اﻻجتماعي...................................

1.610.941.000

14-33

اﳌصالح الﻼمركزية للغابات  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية...........

125.000.000

مجموع القسم الثالث

1.883.064.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
11-34

اﳌصالح الﻼمركزية للغابات  -تسديد النفقات.........................................

34.438.000

12-34

اﳌصالح الﻼمركزية للغابات  -اﻷدوات واﻷثاث........................................

6.428.000

13-34

اﳌصالح الﻼمركزية للغابات  -اللوازم.......................................................

16.530.000

14-34

اﳌصالح الﻼمركزية للغابات  -التكاليف اﳌلحقة....................................

47.127.000

15-34

اﳌصالح الﻼمركزية للغابات  -اﻷلبسة......................................................

4.500.000

91-34

اﳌصالح الﻼمركزية للغابات  -حظيرة السيارات.....................................

47.753.000

93-34

اﳌصالح الﻼمركزية للغابات  -اﻹيجار......................................................

2.000.000

98-34

اﳌصالح الﻼمركزية للغابات  -النفقات القضائية  -نفقات اﳋبرة -
التعويضات اﳌترتبة عﲆ الدولة........................................................
مجموع القسم الرابع

480.000
159.256.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
11-35

اﳌصالح الﻼمركزية للغابات  -صيانة اﳌباني........................................

44.708.000

12-35

اﳌصالح الﻼمركزية للغابات  -صيانة الغابات.........................................

407.000.000

مجموع القسم اﳋامس

451.708.000

القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
11-37

اﳌصالح الﻼمركزية للغابات  -مكافحة حرائق الغابات............................

600.000.000

مجموع القسم السابع

600.000.000

مجموع العنوان الثالث

10.075.016.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثاني

10.075.016.000

مجموع الفرع الثاني

10.462.682.000

مـ ـجـمـوع اﻻعـتـمـادات اﳌخ ـص ـ ـصـ ـة لوزي ـ ـر الفﻼحة والتنمية الريفية...

341.449.616.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ
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مرسوم تنفيذي رقم  ٢٢-٢٢مؤّرخ ﰲ  ٢٩جمادى اﻷوﱃ

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م

– وﲟ ـقـتـضـى اﳌ ـرس ـوم ال ـرئ ـاس ـي رقم  ٢٨١-٢١اﳌؤّرخ ﰲ

عام  ١443اﳌوافق  3جانفي سنة  ،٢٠٢٢يـتـضـمـن

 ٢٦ذي القعدة عام  ١٤٤٢اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن

صصة لـ ـوزي ـ ـر الس ـ ـ ـكـ ـن
تـ ـ ـوزي ـع اﻻعت ـم ـ ـادات اﳌ ـخ ـ ﹽ

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،

تسيير ﲟوجب
ية ال ّ
والعمران واﳌدينة من ميزان ّ

يرسم ما يأتي :

قانون اﳌالية لسنة .٢٠٢٢
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زع اﻻعتمادات اﳌقّدر مبلغها بتسعة
اﳌادة اﻷوﱃ  :تو ّ

ن الوزير اﻷول،
إ ّ

عشر مليارا وستمائة واثني عشر مليونا وستمائة وخمسة

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالّية،

صة ل ـ ـ ـوزيـ ـ ـ ـ ـ ـر
آﻻف دي ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـار ) ١٩.٦١٢.٦٠٥.٠٠٠دج( والـ ـمـ ـخ ـ ـص ـ ـ ّ

– وب ـنـ ـ ـاء ع ـ ـﲆ الـ ـّدستـ ـور ،ﻻ سيـ ـما ال ـم ـاّدت ـ ـان  ٥-١١٢و١٤١
)الفقرة  (٢منه،
– وﲟقتضى القـانـون رقم  ١٧-٨٤اﳌؤّرخ ﰲ  ٨شّوال عام ١٤٠٤

اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩٨٤واﳌتعّلق بقوانﲔ اﳌالّية ،اﳌعّدل
واﳌتّمم،

– وﲟقتضى القانون رقم  ١٦-٢١اﳌؤّرخ ﰲ  ٢٥جمادى اﻷوﱃ

عام  ١٤٤3اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن قانون

ية الّتسي ـ ـ ـ ـير ﲟوجب
السكن والع ـ ـمـ ـ ـران واﳌـ ـ ـدي ـ ـ ـنة من مي ـ ـزان ّ
ق ـانـ ـون الـم ـال ـّية لـس ـن ـة  ،٢٠٢٢طب ـقـ ـا للـجـ ـدول ال ـملـح ـق بـهـ ـذا
اﳌ ـرسـوم.
اﳌادة  : ٢يكـ ـ ـلف وزيـ ـر اﳌـ ـالية ووزيـ ـر السـ ـكن والعمران
واﳌدينة ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ هذا اﳌرسوم الذي ينشر
ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية
الّشعبّية.

اﳌالّية لسنة ،٢٠٢٢
– وﲟـقـتـضـى اﳌـرس ـوم الـرئ ـاسـي رق ـم  ٢٧٥-٢١اﳌـؤّرخ ﰲ

 ١٩ذي القعدة عام  ١٤٤٢اﳌوافق  3٠يونيو سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن

ح ـ ـّرر ب ـاﳉ ـزائـر فـي  ٢٩ج ـمـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـام  ١٤٤3اﳌ ـواف ـق
 3جانفي سنة .٢٠٢٢
أيمن بن عبد الرحمان

تعيﲔ الوزير اﻷول،
اﳉدول اﳌلحق

صصة لوزير السكن والعمران واﳌدينة لسنة ٢٠٢٢
اﻻعتمادات اﳌخ ّ
من ميزانية التسيير واﳌوزعة بالترتيب ﰲ كل باب
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
الفرع اﻷول
فرع وحيد
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل

01-31

اﻹدارة اﳌركزية  -الراتب الرئيسي للنشاط..............................................

195.350.000

02-31

اﻹدارة اﳌركزية  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة........................................

204.000.000

03-31

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب  -منح ذات طابع عائﲇ
واشتراكات الضمان اﻻجتماعي.............................................................
مجموع القسم اﻷول

33.600.000
432.950.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح

01-32

اﻹدارة اﳌركزية  -ريوع حوادث العمل.......................................................

1.000

02-32

اﻹدارة اﳌركزية  -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية..................................

1.000

مجموع القسم الثاني

2.000

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
01-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح العائلية..............................................................

1.789.000

02-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح اﻻختيارية..........................................................

100.000

03-33

اﻹدارة اﳌركزية  -الضمان اﻻجتماعي......................................................

99.900.000

04-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية................................

11.000.000

مجموع القسم الثالث

112.789.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
01-34

اﻹدارة اﳌركزية  -تسديد النفقات..............................................................

40.000.000

02-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷدوات واﻷثاث.............................................................

2.560.000

03-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اللوازم...........................................................................

5.320.000

04-34

اﻹدارة اﳌركزية  -التكاليف اﳌلحقة..........................................................

21.000.000

05-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷلبسة..........................................................................

400.000

90-34

اﻹدارة اﳌركزية  -حظيرة السيارات.........................................................

2.800.000

92-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻹيجار..........................................................................

733.000

97-34

اﻹدارة اﳌركزية  -النفقات القضائية  -نفقات اﳋبرة  -التعويضات اﳌترتبة
عﲆ الدولة...............................................................................................
مجموع القسم الرابع

1.000
72.814.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
01-35

اﻹدارة اﳌركزية  -صيانة اﳌباني.............................................................

9.000.000

مجموع القسم اﳋامس

9.000.000

القسم السادس
إعانات التسيير
01-36

إعانة للمرصد الوطني للمدينة.................................................................

16.000.000

مجموع القسم السادس

16.000.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم السابع
النفقات اﳌختلفة

03-37

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌؤﲤرات واﳌلتقيات .................................................

300.000

مجموع القسم السابع

300.000

مجموع العنوان الثالث

643.855.000

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
01-43

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح  -تعويضات التدريب  -الرواتب اﳌسبقة -
نفقات التكوين......................................................................................

20.000.000

مجموع القسم الثالث

20.000.000

القسم الرابع
النشاط اﻻقتصادي  -التشجيعات والتدخﻼت
02-44

اﳉائزة الوطنية ﰲ الهندسة اﳌعمارية ...................................................

1.000

06-44

مساهمة للمركز الوطني للبحث اﳌطبق ﰲ هندسة مقاومة الزﻻزل......

219.000.000

07-44

مساهمة للمركز الوطني للدراسات والبحوث اﳌتكاملة للبناء..............

117.000.000

16-44

مساهمة لهيئة اﳌدينة اﳉديدة ﳊاسي مسعود.......................................

190.000.000

17-44

مساهمة للوكالة الوطنية ﻹنجاز وتسيير جامع اﳉزائر .......................

1.000.000.000

مجموع القسم الرابع

1.526.001.000

مجموع العنوان الرابع

1.546.001.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

2.189.856.000

الفرع اﳉزئي الثاني
اﳌصالح الﻼمركزية للتعمير والهندسة اﳌعمارية والبناء
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
11-31

اﳌصالح الﻼمركزية للتعمير والهندسة اﳌعمارية والبناء  -الراتب الرئيسي
للنشاط .................................................................................................

2.259.177.000

12-31

اﳌصالح الﻼمركزية للتعمير والهندسة اﳌعمارية والبناء  -التعويضات
واﳌنح اﳌختلفة ...................................................................................

2.134.783.000

13-31

اﳌصالح الﻼمركزية للتعمير والهندسة اﳌعمارية والبناء  -اﳌستخدمون
اﳌتـع ـاق ـدون  -الرواتب  -منح ذات طابع عائﲇ واشتراكات الضمان
اﻻجتماعي .............................................................................................

303.000.000

مجموع القسم اﻷول

4.696.960.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح

11-32

اﳌصالح الﻼمركزية للتعمير والهندسة اﳌعمارية والبناء  -ريوع حوادث
العمل......................................................................................................

12-32

240.000

اﳌصالح الﻼمركزية للتعمير والهندسة اﳌعمارية والبناء  -معاش اﳋدمة
واﻷضرار اﳉسدية .................................................................................

4.000.000

مجموع القسم الثاني

4.240.000

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
11-33

اﳌصالح الﻼمركزية للتعمير والهندسة اﳌعمارية والبناء  -اﳌنح العائلية....

12-33

اﳌصالح الﻼمركزية للتعمير والهندسة اﳌعمارية والبناء  -اﳌنح
اﻻختيارية.............................................................................................

13-33

500.000

اﳌصالح الﻼمركزية للتعمير والهندسة اﳌعمارية والبناء  -الضمان
اﻻجتماعي..............................................................................................

14-33

78.390.000

1.098.490.000

اﳌصالح الﻼمركزية للتعمير والهندسة اﳌعمارية والبناء  -اﳌساهمة
ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية.........................................................................
مجموع القسم الثالث

120.000.000
1.297.380.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
11-34

اﳌصالح الﻼمركزية للتعمير والهندسة اﳌعمارية والبناء  -تسديد النفقات...

12-34

اﳌصالح الﻼمركزية للتعمير والهندسة اﳌعمارية والبناء  -اﻷدوات

33.800.000

واﻷثاث..................................................................................................

11.700.000

13-34

اﳌصالح الﻼمركزية للتعمير والهندسة اﳌعمارية والبناء  -اللوازم........

16.550.000

14-34

اﳌصالح الﻼمركزية للموارد اﳌائية  -التكاليف اﳌلحقة.........................

65.600.000

15-34

اﳌصالح الﻼمركزية للتعمير والهندسة اﳌعمارية والبناء  -اﻷلبسة......

2.310.000

91-34

اﳌصالح الﻼمركزية للتعمير والهندسة اﳌعمارية والبناء  -حظيرة
السيارات...............................................................................................

93-34

اﳌصالح الﻼمركزية للتعمير والهندسة اﳌعمارية والبناء  -اﻹيجار.......

98-34

اﳌصالح الﻼمركزية للتعمير والهندسة اﳌعمارية والبناء  -النفقات
القضائية  -نفقات اﳋبرة  -التعويضات اﳌترتبة عﲆ الدولة...............
مجموع القسم الرابع

38.300.000
3.420.000

58.000
171.738.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم اﳋامس
أشغال الصيانة

11-35

اﳌصالح الﻼمركزية للتعمير والهندسة اﳌعمارية والبناء  -صيانة
اﳌباني..................................................................................................

17.400.000

مجموع القسم اﳋامس

17.400.000

مجموع العنوان الثالث

6.187.718.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثاني

6.187.718.000

الفرع اﳉزئي الثالث
اﳌصالح الﻼمركزية للتجهيزات العمومية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
11-31

اﳌصالح الﻼمركزية للتجهيزات العمومية  -الراتب الرئيسي للنشاط....

12-31

اﳌصال ـح ال ـﻼم ـرك ـزيـة لـلـتـجـهـيـزات الـعـمـومـيـة  -الـتـعـويضات واﳌنـح
اﳌختلفة................................................................................................

13-31

2.536.582.000

2.331.891.000

اﳌصالح الﻼمركزية للتجهيزات العمومية  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون -
الرواتب  -منح ذات طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي...........
مجموع القسم اﻷول

509.000.000
5.377.473.000

القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
11-32

اﳌصالح الﻼمركزية للتجهيزات العمومية  -ريوع حوادث العمل.............

12-32

اﳌصالح الﻼمركزية للتجهيزات العمومية  -معاش اﳋدمة واﻷضرار

450.000

اﳉسدية.................................................................................................

5.000.000

مجموع القسم الثاني

5.450.000

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
11-33

اﳌصالح الﻼمركزية للتجهيزات العمومية  -اﳌنح العائلية......................

99.690.000

12-33

اﳌصالح الﻼمركزية للتجهيزات العمومية  -اﳌنح اﻻختيارية.................

779.000

13-33

اﳌصالح الﻼمركزية للتجهيزات العمومية  -الضمان اﻻجتماعي..............

1.217.118.000

14-33

اﳌصالح الﻼمركزية للتجهيزات العمومية  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات
اﻻجتماعية.............................................................................................
مجموع القسم الثالث

140.000.000
1.457.587.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح

11-34

اﳌصالح الﻼمركزية للتجهيزات العمومية  -تسديد النفقات...................

20.900.000

12-34

اﳌصالح الﻼمركزية للتجهيزات العمومية  -اﻷدوات واﻷثاث...................

10.800.000

13-34

اﳌصالح الﻼمركزية للتجهيزات العمومية  -اللوازم.................................

17.650.000

14-34

اﳌصالح الﻼمركزية للتجهيزات العمومية  -التكاليف اﳌلحقة...............

43.000.000

15-34

اﳌصالح الﻼمركزية للتجهيزات العمومية  -اﻷلبسة...............................

2.140.000

91-34

اﳌصالح الﻼمركزية للتجهيزات العمومية  -حظيرة السيارات..............

40.410.000

93-34

اﳌصالح الﻼمركزية للتجهيزات العمومية  -اﻹيجار................................

5.000.000

98-34

اﳌصالح الﻼمركزية للتجهيزات العمومية  -النفقات القضائية  -نفقات
اﳋبرة  -التعويضات اﳌترتبة عﲆ الدولة............................................
مجموع القسم الرابع

58.000
139.958.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
11-35

اﳌصالح الﻼمركزية للتجهيزات العمومية  -صيانة اﳌباني..................

11.000.000

مجموع القسم اﳋامس

11.000.000

مجموع العنوان الثالث

6.991.468.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثالث

6.991.468.000

الفرع اﳉزئي اﳋامس
اﳌصالح الﻼمركزية للسكن
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
11-31

اﳌصالح الﻼمركزية للسكن  -الراتب الرئيسي للنشاط............................

1.429.967.000

12-31

اﳌصالح الﻼمركزية للسكن  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة.....................

1.401.743.000

13-31

اﳌصالح الﻼمركزية للسكن  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب  -منح
ذات طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي.................................
مجموع القسم اﻷول

510.200.000
3.341.910.000

القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
11-32

اﳌصالح الﻼمركزية للسكن  -ريوع حوادث العمل....................................

1.000

12-32

اﳌصالح الﻼمركزية للسكن  -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية................

1.000

مجموع القسم الثاني

2.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١443هـ
 3جانفي سنة  ٢٠٢٢م

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية

11-33

اﳌصالح الﻼمركزية للسكن  -اﳌنح العائلية............................................

28.710.000

12-33

اﳌصالح الﻼمركزية للسكن  -اﳌنح اﻻختيارية........................................

45.000

13-33

اﳌصالح الﻼمركزية للسكن  -الضمان اﻻجتماعي....................................

707.928.000

14-33

اﳌصالح الﻼمركزية للسكن  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية...........

87.500.000

مجموع القسم الثالث

824.183.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
11-34

اﳌصالح الﻼمركزية للسكن  -تسديد النفقات...........................................

20.300.000

12-34

اﳌصالح الﻼمركزية للسكن  -اﻷدوات واﻷثاث.........................................

5.600.000

13-34

اﳌصالح الﻼمركزية للسكن  -اللوازم.........................................................

8.700.000

14-34

اﳌصالح الﻼمركزية للسكن  -التكاليف اﳌلحقة.......................................

27.000.000

15-34

اﳌصالح الﻼمركزية للسكن  -اﻷلبسة......................................................

1.560.000

91-34

اﳌصالح الﻼمركزية للسكن  -حظيرة السيارات.....................................

8.500.000

93-34

اﳌصالح الﻼمركزية للسكن  -اﻹيجار....................................................

1.400.000

98-34

اﳌصالح الﻼمركزية للسكن  -النفقات القضائية  -نفقات اﳋبرة  -التعويضات
اﳌترتبة عﲆ الدولة...............................................................................
مجموع القسم الرابع

58.000
73.118.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
11-35

اﳌصالح الﻼمركزية للسكن  -صيانة اﳌباني..........................................

4.350.000

مجموع القسم اﳋامس

4.350.000

مجموع العنوان الثالث

4.243.563.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﳋامس

4.243.563.000

مجموع الفرع اﻷول

19.612.605.000

مجموع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير السكن والعمران واﳌدينة...

19.612.605.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣جانفي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ

مرس ـوم تنفيـذي رقم  ٢٣-٢٢مـؤّرخ ﰲ  ٢٩جمادى اﻷوﱃ
عـ ـام  ١٤٤٣اﳌوافـ ـق  ٣جانفـ ـ ـي سنـ ـة  ،٢٠٢٢يتضم ـ ـن
توزيـ ـ ـع اﻻعتـمـ ـ ـادات اﳌخصصـ ـ ـة لوزيـ ـ ـر التج ـ ـ ـارة
وترقية الصادرات مـن مـيـزانية التسيير ﲟـوجـب
قانون اﳌالية لسنة .٢٠٢٢
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالّية،
– وبنـ ـاء ع ـﲆ الـ ـّدست ـور ،ﻻ سيـ ـما اﳌ ـاّدت ـ ـان  ٥-١١٢و١٤١
)الفقرة  (٢منه،
– وﲟقتضى الق ـانـون رقم  ١٧-٨٤اﳌؤّرخ ﰲ  ٨شّوال عام
 ١٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩٨٤واﳌتعّلق بقوانﲔ اﳌالّية،
اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقت ـضى الق ـانـون رق ـ ـم  ١٦-٢١اﳌـ ـؤّرخ ﰲ  ٢٥جمادى
اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٣٠ديسمبر سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن
قانون اﳌاليّة لسنة ،٢٠٢٢
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٢٧٥-٢١اﳌؤّرخ ﰲ ١٩
ذي القعدة عام  ١٤٤٢اﳌوافق  ٣٠يونيو سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،
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– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٢٨١-٢١اﳌؤّرخ ﰲ ٢٦
ذي القع ـ ـدة عـ ـام  ١٤٤٢اﳌوافـ ـق  ٧يوليـ ـو سن ـة  ٢٠٢١واﳌتضمـ ـن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
يرسم ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :ت ـوزع اﻻعتم ـادات اﳌقـ ـ ـّدر مبلـغهـ ـا بعشري ـ ـن
مليارا وثمانمائة وأربعة وسبعﲔ مليونا وستمائة وواحد
وخمسﲔ ألف دينار ) ٢٠.٨٧٤.٦٥١.٠٠٠دج( واﳌخصصة لوزير
ال ـ ـتـ ـجـ ـارة وتـ ـرقـ ـيـ ـة الصادرات مـن مـيـزانـيـة الـ ـتسيـ ـيـ ـر ﲟوجب
قان ـون الـمـالـيـ ـة لـسـنـ ـة  ،٢٠٢٢طـبـقـ ـ ـا للـجـ ـ ـدول اﳌلح ـ ـق به ـ ـ ـذا
اﳌرسوم.
اﳌادة  : ٢يكل ـ ـف وزيـ ـ ـر اﳌـ ـاليـة ووزي ـ ـر التـ ـجـ ـ ـارة وترقـيـ ـة
الصادرات ،كل ف ـيما يخصـه ،بتنفيـذ ه ـذا اﳌرسـوم الذي ينـشر
ﰲ اﳉريـ ـدة الّرسمـ ـّية للجمه ـ ـورّية اﳉزائـ ـرّية الّديمق ـ ـراطّية
الّشعبّية.
ح ـ ـّرر باﳉ ـ ـزائـ ـر ﰲ  ٢٩جمـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـ ـ ـام  ١٤٤٣اﳌ ـواف ـ ـق
 ٣جانفي سنة .٢٠٢٢
أيمن بن عبد الرحمان

اﳉدول اﳌلحق
صصة لوزير التجارة وترقية الصادرات لسنة ٢٠٢٢
اﻻعتمادات اﳌخ ّ
من ميزانية التسيير واﳌوزعة بالترتيب ﰲ كل باب
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
الفرع اﻷول
فرع وح ـيد
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل

01-31

اﻹدارة اﳌركزية  -الراتب الرئيسي للنشاط...............................................

235.000.000

02-31

اﻹدارة اﳌركزية  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة........................................

270.000.000

03-31

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب  -منح ذات طابع
عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي...................................................

45.300.000

مجموع القسم اﻷول

550.300.000

القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
01-32

اﻹدارة اﳌركزية  -ريوع حوادث العمل........................................................

10.000

02-32

اﻹدارة اﳌركزية  -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية...................................

550.000

مجموع القسم الثاني

560.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣جانفي سنة  ٢٠٢٢م

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية

01-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح العائلية................................................................

3.600.000

02-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح اﻻختيارية............................................................

250.000

03-33

اﻹدارة اﳌركزية  -الضمان اﻻجتماعي........................................................

126.250.000

04-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية................................

15.000.000

مجموع القسم الثالث

145.100.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
01-34

اﻹدارة اﳌركزية  -تسديد النفقات..............................................................

28.500.000

02-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷدوات واﻷثاث............................................................

2.500.000

03-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اللوازم............................................................................

11.920.000

04-34

اﻹدارة اﳌركزية  -التكاليف اﳌلحقة..........................................................

35.611.000

05-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷلبسة..........................................................................

800.000

06-34

اﻹدارة اﳌركزية  -النفقات اﳌرتبطة بإعداد وطبع اﳌطويات...................

1.850.000

90-34

اﻹدارة اﳌركزية  -حظيرة السيارات..........................................................

4.800.000

92-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻹيجار...........................................................................

2.000.000

97-34

اﻹدارة اﳌركزية  -النفقات القضائية  -نفقات اﳋبرة  -التعويضات اﳌترتبة
عﲆ الدولة................................................................................................

10.000

مجموع القسم الرابع

87.991.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
01-35

01-36
09-36
10-36

02-37
03-37
04-37
08-37
09-37

اﻹدارة اﳌركزية  -صيانة اﳌباني...............................................................

29.000.000

مجموع القسم اﳋامس

29.000.000

القسم السادس
إعانات التسيير
إعانة للوكالة الوطنية لترقية التجارة اﳋارجية.....................................
إعانة للمركز اﳉزائري ﳌراقبة النوعية والرزم .......................................
إعانة ﳌجلس اﳌنافسة..............................................................................
مجموع القسم السادس
القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌؤﲤرات واﳌلتقيات ..................................................
اﻹدارة اﳌرك ـزي ـة  -ال ـن ـف ـق ـات اﳌرت ـب ـط ـة ب ـانضم ـام اﳉزائ ـر إﱃ اﳌن ـظ ـم ـة
العاﳌية للتجارة.....................................................................................
اﻹدارة اﳌركزية  -الدراسات........................................................................
اﻹدارة اﳌركزية  -نفقات التسيير لوحدة تسيير برنامج دعم وضع حيز
التنفيذ اتفاق الشراكة.............................................................................
نفقات تسيير اﳌجلس الوطني ﳊماية اﳌستهلكﲔ.................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

230.000.000
730.000.000
110.000.000
1.070.000.000

3.800.000
15.000.000
4.000.000
35.000.000
2.000.000
59.800.000
1.942.751.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣جانفي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ

01-43

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح  -تعويضات التدريب  -الرواتب اﳌسبقة -
نفقات التكوين.......................................................................................

30.000.000

مجموع القسم الثالث

30.000.000

القسم الرابع
النشاط اﻻقتصادي  -التشجيعات والتدخﻼت
01-44

اﳌساهمة ﰲ غرف التجارة والصناعة......................................................

32.000.000

03-44

اﳌساهمة ﰲ الغرفة اﳉزائرية للتجارة والصناعة..................................

20.000.000

05-44

اﳌساهمة ﰲ اﳉمعيات ذات اﳌنفعة العمومية.......................................

2.000.000

07-44

اﳌساهمة ﰲ اﳌخبر الوطني للتجارب ...................................................

40.000.000

08-44

مساهمة الدولة لترقية الصادرات.............................................................

1.000.000.000

مجموع القسم الرابع

1.094.000.000

القسم السادس
النشاط اﻻجتماعي  -اﳌساعدة والتضامن
02-46

اﳌساهمة ﰲ صندوق تعويض نفقات النقل.............................................

03-46

مساهمة الدولة ﰲ تثبيت أسعار السكر اﻷبيض والزيت الغذائي العادي اﳌكرر.

1.000.000.000
3.500.000.000

مجموع القسم السادس

4.500.000.000

مجموع العنوان الرابع

5.624.000.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

7.566.751.000

الفرع اﳉزئي الثاني
اﳌديريات الوﻻئية للتجارة
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
11-31

اﳌديريات الوﻻئية للتجارة  -الراتب الرئيسي للنشاط..........................

4.500.000.000

12-31

اﳌديريات الوﻻئية للتجارة  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة....................

4.750.000.000

13-31

اﳌديريات الوﻻئية للتجارة  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب  -منح
ذات طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي...................................

400.000.000

مجموع القسم اﻷول

9.650.000.000

القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
11-32

اﳌديريات الوﻻئية للتجارة  -ريوع حوادث العمل....................................

135.000

12-32

اﳌديريات الوﻻئية للتجارة  -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية..............

1.518.000

مجموع القسم الثاني

1.653.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣جانفي سنة  ٢٠٢٢م

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية

11-33

اﳌديريات الوﻻئية للتجارة  -اﳌنح العائلية...........................................

102.000.000

12-33

اﳌديريات الوﻻئية للتجارة  -اﳌنح اﻻختيارية........................................

800.000

13-33

اﳌديريات الوﻻئية للتجارة  -الضمان اﻻجتماعي....................................

2.312.500.000

14-33

اﳌديريات الوﻻئية للتجارة  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية..........

229.000.000

مجموع القسم الثالث

2.644.300.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
11-34

اﳌديريات الوﻻئية للتجارة  -تسديد النفقات.........................................

50.000.000

12-34

اﳌديريات الوﻻئية للتجارة  -اﻷدوات واﻷثاث.........................................

12.160.000

13-34

اﳌديريات الوﻻئية للتجارة  -اللوازم.......................................................

60.000.000

14-34

اﳌديريات الوﻻئية للتجارة  -التكاليف اﳌلحقة......................................

93.500.000

15-34

اﳌديريات الوﻻئية للتجارة  -اﻷلبسة......................................................

5.600.000

91-34

اﳌديريات الوﻻئية للتجارة  -حظيرة السيارات.....................................

52.000.000

93-34

اﳌديريات الوﻻئية للتجارة  -اﻹيجار.....................................................

5.000.000

97-34

اﳌدي ـري ـات ال ـوﻻئ ـي ـة ل ـل ـت ـج ـارة  -ال ـن ـفـقـات الـقضائـيـة  -نـفـقـات اﳋبـرة -
التعويضات اﳌترتبة عﲆ الدولة..........................................................

20.000

مجموع القسم الرابع

278.280.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
11-35

اﳌديريات الوﻻئية للتجارة  -صيانة اﳌباني.........................................

27.300.000

مجموع القسم اﳋامس

27.300.000

مجموع العنوان الثالث

12.601.533.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثاني

12.601.533.000

الفرع اﳉزئي الثالث
اﳌديريات اﳉهوية للتجارة
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
21-31
22-31
23-31

اﳌديريات اﳉهوية للتجارة  -الراتب الرئيسي للنشاط........................

245.000.000

اﳌديريات اﳉهوية للتجارة  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة...................

252.000.000

اﳌديريات اﳉهوية للتجـارة  -اﳌستـ ـ ـخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب -
منح ذات طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي...........................

38.000.000

مجموع القسم اﻷول

535.000.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣جانفي سنة  ٢٠٢٢م
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح

21-32

اﳌديريات اﳉهوية للتجارة  -ريوع حوادث العمل...................................

15.000

مجموع القسم الثاني

15.000

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
21-33

اﳌديريات اﳉهوية للتجارة  -اﳌنح العائلية............................................

6.000.000

22-33

اﳌديريات اﳉهوية للتجارة  -اﳌنح اﻻختيارية.......................................

160.000

23-33

اﳌديريات اﳉهوية للتجارة  -الضمان اﻻجتماعي....................................

124.250.000

24-33

اﳌديريات اﳉهوية للتجارة  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية...........

14.000.000

مجموع القسم الثالث

144.410.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
21-34

اﳌديريات اﳉهوية للتجارة  -تسديد النفقات.........................................

3.325.000

22-34

اﳌديريات اﳉهوية للتجارة  -اﻷدوات واﻷثاث........................................

2.660.000

23-34

اﳌديريات اﳉهوية للتجارة  -اللوازم......................................................

3.800.000

24-34

اﳌديريات اﳉهوية للتجارة  -التكاليف اﳌلحقة....................................

8.033.000

25-34

اﳌديريات اﳉهوية للتجارة  -اﻷلبسة.....................................................

534.000

92-34

اﳌديريات اﳉهوية للتجارة  -حظيرة السيارات......................................

2.280.000

94-34

اﳌديريات اﳉهوية للتجارة  -اﻹيجار......................................................

300.000

98-34

اﳌديريات اﳉ ـهوية للتـ ـجارة  -النفق ـات الق ـضـائـيـة  -نـف ـق ـات اﳋـب ـرة -
التعويضات اﳌترتبة عﲆ الدولة..........................................................
مجموع القسم الرابع

10.000
20.942.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
21-35

اﳌديريات اﳉهوية للتجارة  -صيانة اﳌباني..........................................

6.000.000

مجموع القسم اﳋامس

6.000.000

مجموع العنوان الثالث

706.367.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثالث

706.367.000

مجموع الفرع اﻷول

20.874.651.000

مجموع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير التجارة وترقية الصادرات......

20.874.651.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ
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مرسوم تنفيذي رقم  ٢٤-٢٢مؤّرخ ﰲ  ٢٩جمادى اﻷوﱃ

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣جانفي سنة  ٢٠٢٢م

ع ـ ـ ـام  ١٤٤٣اﳌ ـ ـوافـ ـ ـق  ٣جـ ـانفـ ـ ـ ـي سن ـ ـة  ،٢٠٢٢يتضم ـ ـن

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٢٨١-٢١اﳌؤّرخ ﰲ
 ٢٦ذي القعدة عام  ١٤٤٢اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن

توزيـ ـع اﻻعتـمـ ـادات اﳌخصصـ ـ ـة لوزير اﻻتصال مـن

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

مـيـزاني ـ ـة التسيي ـ ـر ﲟـوج ـ ـب قانـ ـون اﳌاليـ ـة لسنـ ـة
.٢٠٢٢

يرسم ما يأتي :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﳌادة اﻷوﱃ  :تـوزع اﻻعتمـادات اﳌقـّدر مبلـغها بثمانية

ن الوزير اﻷول،
إ ّ

عشر مليارا وخمسمائة وخمسة عشر مليونا وتسعمائة

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالّية،
– وبنـ ـاء ع ـﲆ الـ ـّدست ـور ،ﻻ سيـ ـما اﳌ ـاّدت ـ ـان  ٥-١١٢و١٤١
)الفقرة  (٢منه،
– وﲟقتضى الق ـانـون رقم  ١٧-٨٤اﳌؤّرخ ﰲ  ٨شّوال عام
 ١٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩٨٤واﳌتعّلق بقوانﲔ اﳌالّية،
اﳌعّدل واﳌتّمم،

– وﲟقت ـضى الق ـانـون رق ـ ـم  ١٦-٢١اﳌـ ـؤّرخ ﰲ  ٢٥جمادى
اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٣٠ديسمبر سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن
قانون اﳌالّية لسنة ،٢٠٢٢
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٢٧٥-٢١اﳌؤّرخ ﰲ
 ١٩ذي القعدة عام  ١٤٤٢اﳌوافق  ٣٠يونيو سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن

وثمانية وثمانﲔ ألف دينار ) ١٨.٥١٥.٩٨٨.٠٠٠دج( واﳌخصصة
لوزير اﻻتصال مـن مـيـزانـيـة التسيير ﲟوجب قانون الـمـالـيـة
لـسـنـة  ،٢٠٢٢طـبـقـا للـجـدول اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.
اﳌادة  : ٢يكلف وزيـر اﳌاليـة ووزير اﻻتص ـال ،كل فيما
يخص ـه ،بتنفي ـذ هـ ـذا اﳌرسـوم الذي ين ـشر ﰲ اﳉريدة
الّرسمّية للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حـ ـّرر باﳉـ ـزائر ﰲ  ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣اﳌـ ـ ـواف ـ ـ ـ ـق
 ٣جانفي سنة .٢٠٢٢

تعيﲔ الوزير اﻷول،

أيمن بن عبد الرحمان
اﳉدول اﳌلحق
صصة لوزير اﻻتصال لسنة ٢٠٢٢
اﻻعتمادات اﳌخ ّ
من ميزانية التسيير واﳌوزعة بالترتيب ﰲ كل باب

رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
الفرع اﻷول
فرع وح ـ ـيد
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل

01-31

اﻹدارة اﳌركزية  -الراتب الرئيسي للنشاط...............................................

100.000.000

02-31

اﻹدارة اﳌركزية  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة........................................

102.000.000

03-31

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب  -منح ذات طابع
عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي...................................................
مجموع القسم اﻷول

24.000.000
226.000.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣جانفي سنة  ٢٠٢٢م
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح

01-32

اﻹدارة اﳌركزية  -ريوع حوادث العمل........................................................

30.000

02-32

اﻹدارة اﳌركزية  -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية...................................

500.000

مجموع القسم الثاني

530.000

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
01-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح العائلية................................................................

1.170.000

02-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح اﻻختيارية............................................................

40.000

03-33

اﻹدارة اﳌركزية  -الضمان اﻻجتماعي........................................................

51.000.000

04-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية................................

4.581.000

مجموع القسم الثالث

56.791.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
01-34

اﻹدارة اﳌركزية  -تسديد النفقات..............................................................

5.985.000

02-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷدوات واﻷثاث............................................................

800.000

03-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اللوازم............................................................................

1.900.000

04-34

اﻹدارة اﳌركزية  -التكاليف اﳌلحقة..........................................................

11.500.000

05-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷلبسة..........................................................................

341.000

90-34

اﻹدارة اﳌركزية  -حظيرة السيارات..........................................................

11.850.000

92-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻹيجار...........................................................................

1.831.000

97-34

اﻹدارة اﳌركـ ـزيـ ـة  -ال ـن ـف ـق ـات ال ـقضائ ـي ـة  -ن ـف ـق ـات اﳋب ـرة  -ال ـت ـع ـويضات
اﳌترتبة عﲆ الدولة...............................................................................
مجموع القسم الرابع

10.000
34.217.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
01-35

اﻹدارة اﳌركزية  -صيانة اﳌباني...............................................................

15.000.000

مجموع القسم اﳋامس

15.000.000

القسم السادس
إعانات التسيير
01-36

إعانة لسلطة ضبط السمعي البصري ........................................................

50.000.000

مجموع القسم السادس

50.000.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣جانفي سنة  ٢٠٢٢م

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم السابع
النفقات اﳌختلفة

01-37

اﻹدارة اﳌركزية – اﳌؤﲤرات واﳌلتقيات.................................................

2.850.000

05-37

اﻹدارة اﳌركزية – اقتناء وتوزيع الصحافة اﻷجنبية ...............................

1.700.000

07-37

اﻹدارة اﳌركزية – جائزة رئيس اﳉمهورية للصحاﰲ اﶈترف ...........

7.400.000

مجموع القسم السابع

11.950.000

مجموع العنوان الثالث

394.488.000

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
01-43

اﻹدارة اﳌركزية – اﳌنح – تعويضات التدريب – الرواتب اﳌسبقة –
نفقات التكوين.......................................................................................

1.500.000

مجموع القسم الثالث

1.500.000

القسم الرابع
النشاط اﻻقتصادي – التشجيعات والتدخﻼت
01-44

اﻹدارة اﳌركزية – اﳌساهمة ﰲ اﳌؤسسة الوطنية للتلفزة....................

02-44

اﻹدارة اﳌركزية – اﳌساهمة ﰲ اﳌؤسسة العمومية للبث اﻻذاعي والتلفزي

6.134.000.000

اﳉزائري ...............................................................................................

3.984.000.000

03-44

اﻹدارة اﳌركزية – اﳌساهمة ﰲ اﳌؤسسة العمومية لﻺذاعة اﳌسموعة...

5.040.000.000

07-44

اﻹدارة اﳌركزية – اﳌساهمة ﰲ وكالة اﻷنباء اﳉزائرية...........................

544.000.000

08-44

اﻹدارة اﳌركزية – اﳌساهمة ﰲ اﳌركز الوطني للوثائق والصحافة
والصورة واﻹعﻼم....................................................................................

09-44

136.000.000

اﻹدارة اﳌركزية – مـساهمة بعنوان تأجير جهاز لبث برامج الـتـلـفـزة عـن
طـريـق اﻷقـمـار اﻻص ـطنـاعـية ،اش ـت ـراك وحـقـوق الـبـث.............................

2.000.000.000

11-44

اﻹدارة اﳌركزية – اﳌساهمة ﰲ دار الصحافة............................................

32.000.000

20-44

اﻹدارة اﳌركزية – اﳌساهمة ﰲ اﳌركز الدوﱄ للصحافة..........................

250.000.000

مجموع القسم الرابع

18.120.000.000

مجموع العنوان الرابع

18.121.500.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

18.515.988.000

مجموع الفرع اﻷول

18.515.988.000

مجموع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير اﻻتصال..................................

18.515.988.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣جانفي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ

مرسوم تنفيذي رقم  ٢٥-٢٢مؤّرخ ﰲ  ٢٩جمادى اﻷوﱃ
ع ـ ـام  ١٤٤٣اﳌ ـ ـوافـ ـق  ٣جانفـ ـ ـي سنـ ـة  ،٢٠٢٢يتضمـ ـ ـن
صصـ ـ ـة لوزيـر اﻷشغـ ـال
ت ـ ـوزي ـ ـع اﻻعتمـ ـ ـ ـادات اﳌخ ّ
العمومي ـة م ـن ميزانيّة التّسيي ـر ﲟوج ـب قانون
اﳌالية لسنة .٢٠٢٢
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٢٨١-٢١اﳌؤّرخ ﰲ ٢٦
ذي القعـ ـدة ع ـام  ١٤٤٢اﳌواف ـق  ٧يولي ـو سنـة  ٢٠٢١واﳌتضمـ ـن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
يرسم ما يأتي :
زع اﻻعتمـ ـادات اﳌـ ـقّدر مبلغهـ ـا بستة عشر
اﳌادة اﻷوﱃ  :ت ـ ـو ّ

ن الوزير اﻷول،
إ ّ

مليارا وخمسمائة وواحد وخمسﲔ مليونا وثﻼثمائة وثﻼثﲔ

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالّية،

صة لوزي ـر اﻷشغ ـال
ألـ ـف دينـ ـار ) ١٦.٥٥١.٣٣٠.٠٠٠دج( واﳌخـ ـص ّ

– وبنـ ـاء ع ـﲆ الـ ـّدست ـور ،ﻻ سيـ ـما اﳌ ـاّدت ـ ـان  ٥-١١٢و١٤١
)الفقرة  (٢منه،

العمومية من ميزانّية الّتسيير ﲟوجب قانون اﳌـالّية لسنة
 ،٢٠٢٢طبقا للجدول اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.

– وﲟقتضى الق ـانـون رقم  ١٧-٨٤اﳌؤّرخ ﰲ  ٨شّوال عام
 ١٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩٨٤واﳌتعّلق بقوانﲔ اﳌالّية،
اﳌعّدل واﳌتّمم،

اﳌادة  : ٢يكل ـ ـف وزيـ ـر اﳌاليـ ـة ووزيـ ـر اﻷشغـ ـال العمومي ـة،

– وﲟقت ـضى الق ـانـون رق ـ ـم  ١٦-٢١اﳌـ ـؤّرخ ﰲ  ٢٥جمادى
اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣اﳌ ـ ـوافق  ٣٠ديسمبر سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن
قانون اﳌاليّة لسنة ،٢٠٢٢
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٢٧٥-٢١اﳌؤّرخ ﰲ
 ١٩ذي القـ ـعـ ـدة ع ـ ـام  ١٤٤٢اﳌـ ـوافـ ـق  ٣٠يـ ـون ـي ـو سـ ـنـ ـة ٢٠٢١
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،

كـ ـ ـل فـي ـم ـا يـخـص ـ ـه ،بتـنـفيـ ـذ ه ـ ـذا اﳌ ـرس ـ ـوم ال ـذي ينـش ـ ـ ـر فـي
اﳉـ ـري ـ ـ ـدة الّرس ـ ـمـ ـ ـّية للجم ـ ـه ـ ـ ـورّية اﳉزائـ ـرّي ـة الّديمقـ ـ ـ ـ ـراطـ ـّي ـة
الّشعبّية.
حـ ـّرر باﳉـ ـزائر ﰲ  ٢٩جم ـ ـ ـادى اﻷوﱃ ع ـ ـام  ١٤٤٣اﳌ ـ ـوافق
 ٣جانفي سنة .٢٠٢٢
أيمن بن عبد الرحمان

اﳉدول اﳌلحق
صة لوزير اﻷشغال العمومية لسنة ٢٠٢٢
اﻻعتمادات اﳌخص ّ
من ميزانية التسيير واﳌوزعة بالترتيب ﰲ كل باب
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
الفرع اﻷول
فرع وحيد
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل

01-31
02-31
03-31

اﻹدارة اﳌركزية  -الراتب الرئيسي للنشاط.................................................
اﻹدارة اﳌركزية  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة..........................................
اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب  -منح ذات طابع
عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي......................................................
مجموع القسم اﻷول

162.000.000
179.000.000
32.000.000
373.000.000

القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
01-32
02-32

اﻹدارة اﳌركزية  -ريوع حوادث العمل..........................................................
اﻹدارة اﳌركزية  -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية.....................................

693.000
15.000

مجموع القسم الثاني

708.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣جانفي سنة  ٢٠٢٢م

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية

01-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح العائلية...................................................................

2.500.000

02-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح اﻻختيارية..............................................................

45.000

03-33

اﻹدارة اﳌركزية  -الضمان اﻻجتماعي...........................................................

85.250.000

04-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية...................................

7.250.000

مجموع القسم الثالث

95.045.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
01-34

اﻹدارة اﳌركزية  -تسديد النفقات.................................................................

20.104.000

02-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷدوات واﻷثاث................................................................

1.540.000

03-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اللوازم...............................................................................

3.800.000

04-34

اﻹدارة اﳌركزية  -التكاليف اﳌلحقة.............................................................

11.026.000

05-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷلبسة.............................................................................

364.000

90-34

اﻹدارة اﳌركزية  -حظيرة السيارات.............................................................

1.000.000

92-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻹيجار.............................................................................

2.300.000

97-34

اﻹدارة اﳌركزيـ ـ ـة  -النفق ـ ـ ـ ـات القضائي ـ ـ ـ ـة  -نفق ـ ـ ـ ـات اﳋبـ ـ ـ ـرة  -التعويضـ ـ ـات
اﳌترتبة عﲆ الدولة..................................................................................
مجموع القسم الرابع

4.000
40.138.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
01-35

اﻹدارة اﳌركزية  -صيانة اﳌباني.................................................................

6.000.000

مجموع القسم اﳋامس

6.000.000

القسم السادس
إعانات التسيير
09-36

إعانة للديوان الوطني لﻺشارة البحرية.......................................................

220.000.000

مجموع القسم السادس

220.000.000

القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
01-37

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌؤﲤرات واﳌلتقيات.....................................................

500.000

مجموع القسم السابع

500.000

مجموع العنوان الثالث

735.391.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣جانفي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثاني
النشاط الدوﱄ

01-42

اﳌساهمة واﻻشتراك ﰲ الهيئات الدولية غير اﳊكومية..............................

860.000

مجموع القسم الثاني

860.000

القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
01-43

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح  -تعويضات التدريب  -الرواتب اﳌسبقة  -نفقات
التكوين..............................................................................................................

10.000.000

مجموع القسم الثالث

10.000.000

مجموع العنوان الرابع

10.860.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

746.251.000

الفرع اﳉزئي الثاني
اﳌصالح الﻼمركزية التابعة لﻸشغال العمومية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
11-31

اﳌصالـ ـ ـح الﻼمركزيـ ـ ـة التابعـ ـ ـة لﻸشغـ ـ ـال العمومي ـ ـة  -الراتـ ـ ـب الرئيسـ ـي
للنشاط......................................................................................................

12-31

اﳌصالـ ـح ال ـﻼم ـرك ـزي ـة ال ـت ـاب ـع ـة لﻸشغ ـال ال ـع ـم ـوم ـي ـة  -ال ـت ـع ـويضات واﳌن ـح
اﳌختلفة....................................................................................................

13-31

2.900.000.000

2.700.000.000

اﳌصالـ ـ ـ ـ ـح الـ ـﻼمـ ـركـ ـزيـ ـ ـ ـة ال ـت ـاب ـعـ ـ ـ ـ ـة لﻸشغ ـ ـ ـال ال ـع ـم ـوم ـيـ ـ ـة  -اﳌست ـخ ـدمـ ـ ـ ـ ـون
اﳌتعاقـ ـ ـدون  -الروات ـ ـ ـب  -من ـ ـح ذات طابـ ـ ـع عائـ ـ ـﲇ واشتراك ـ ـ ـات الضم ـ ـ ـان
اﻻجتماعي....................................................................................................
مجموع القسم اﻷول

7.500.000.000
13.100.000.000

القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
11-32

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة لﻸشغال العمومية  -ريوع حوادث العمل..........

12-32

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة لﻸشغال العمومية  -معاش اﳋدمة واﻷضرار
اﳉسدية.....................................................................................................
مجموع القسم الثاني

8.000.000

15.000.000
23.000.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣جانفي سنة  ٢٠٢٢م

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية

11-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة لﻸشغال العمومية  -اﳌنح العائلية...................

133.100.000

12-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة لﻸشغال العمومية  -اﳌنح اﻻختيارية..............

900.000

13-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة لﻸشغال العمومية  -الضمان اﻻجتماعي...........

1.400.000.000

14-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة لﻸشغال العمومية  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات
اﻻجتماعية.................................................................................................
مجموع القسم الثالث

316.560.000
1.850.560.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
11-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة لﻸشغال العمومية  -تسديد النفقات................

117.450.000

12-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة لﻸشغال العمومية  -اﻷدوات واﻷثاث................

14.700.000

13-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة لﻸشغال العمومية  -اللوازم...............................

44.631.000

14-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة لﻸشغال العمومية  -التكاليف اﳌلحقة.............

108.590.000

15-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة لﻸشغال العمومية  -اﻷلبسة.............................

72.500.000

91-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة لﻸشغال العمومية  -حظيرة السيارات............

36.250.000

93-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة لﻸشغال العمومية  -اﻹيجار.............................

1.690.000

98-34

اﳌصال ـ ـح الﻼمركزي ـ ـة التابعـ ـة لﻸشغ ـ ـال العموميـ ـة  -النفقـ ـات القضائي ـة -
نفقات اﳋبرة  -التعويضات اﳌترتبة عﲆ الدولة....................................
مجموع القسم الرابع

1.000.000
396.811.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
11-35

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة لﻸشغال العمومية  -صيانة اﳌباني................

102.708.000

مجموع القسم اﳋامس

102.708.000

القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
11-37

اﳌصالح الﻼمـركزية التـ ـابـ ـعة لﻸش ـ ـغال العمـ ـومية  -مس ـ ـ ـاهمة ﰲ مصاريف
التغذية ﰲ الورشات الصحراوية.............................................................

12-37

12.000.000

اﳌصالـ ـ ـح الﻼمركزيـ ـ ـ ـة التابع ـ ـ ـ ـة لﻸشغـ ـ ـ ـ ـ ـال العمومي ـ ـ ـة  -حمايـ ـ ـ ـ ـة اﳌواق ـ ـ ـ ـ ـع
اﻻستراتيجية....................................................................................................
مجموع القسم السابع

320.000.000
332.000.000

مجموع العنوان الثالث

15.805.079.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثاني

15.805.079.000

مجموع الفرع اﻷول

16.551.330.000

مجموع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير اﻷشغال العمومية....................

16.551.330.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣جانفي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ

مرسوم تنفيذي رقم  ٢٦-٢٢مؤّرخ ﰲ  ٢٩جمادى اﻷوﱃ
عـ ـ ـام  ١٤٤٣اﳌـ ـوافـ ـق  ٣جانف ـ ـي سنـ ـ ـة  ،٢٠٢٢يتضم ـ ـ ـن
ت ـ ـوزي ـ ـع اﻻعـ ـتـ ـمـ ـ ـ ـادات اﳌخصصـ ـ ـة لـ ـوزيـر الـ ـن ـق ـل
م ـن مـ ـيـ ـزان ـّي ـة ال ـّت ـسي ـي ـر ﲟوج ـب ق ـان ـون اﳌال ـي ـة
لسنة .٢٠٢٢
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
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– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٢٨١-٢١اﳌؤّرخ ﰲ ٢٦

ذي القع ـ ـدة ع ـام  ١٤٤٢اﳌوافـ ـق  ٧يوليـ ـو سنة  ٢٠٢١واﳌتضم ـن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
يرسم ما يأتي :

زع اﻻعت ـمـ ـادات اﳌ ـ ـقّدر مب ـلغهـ ـا بأحد عشر
اﳌادة اﻷوﱃ  :ت ـ ـو ّ
م ـل ـي ـارا ومـائـتﲔ وثـمـانـيـة وثـﻼثﲔ مـلـيـونـا وخـمسمـائـة وواحـد

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالّية،
– وبنـ ـاء ع ـﲆ الـ ـّدست ـور ،ﻻ سيـ ـما اﳌ ـاّدت ـ ـان  ٥-١١٢و١٤١
)الفقرة  (٢منه،
– وﲟقتضى الق ـانـون رقم  ١٧-٨٤اﳌؤّرخ ﰲ  ٨شّوال عام
 ١٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩٨٤واﳌتعّلق بقوانﲔ اﳌالّية،
اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقت ـضى الق ـانـون رق ـ ـم  ١٦-٢١اﳌـ ـؤّرخ ﰲ  ٢٥جمادى
اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٣٠ديسمبر سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن
قانون اﳌالّية لسنة ،٢٠٢٢
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٢٧٥-٢١اﳌؤّرخ ﰲ
 ١٩ذي القـ ـعـ ـدة ع ـ ـام  ١٤٤٢اﳌـ ـوافـ ـق  ٣٠يـ ـون ـي ـو سـ ـنـ ـة ٢٠٢١
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،

وأربعﲔ ألف دي ـن ـ ـ ـ ـار )١١.٢٣٨.٥٤١.٠٠٠دج( واﳌخـ ـصصة لوزي ـر
النقل من ميزانّية الّتسيير ﲟوجب قانون اﳌـالّية لسنة ،٢٠٢٢
طبقا للجدول اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.
اﳌادة  : ٢يكلـ ـ ـ ـف وزي ـ ـ ـ ـر اﳌـ ـ ـاليـ ـة ووزي ـ ـ ـر الن ـ ـقل ،كـ ـ ـ ـ ـل فـيما
يخص ـه ،بتنفي ـذ هـذا اﳌرسـوم الذي ينش ـ ـر ﰲ اﳉري ـ ـدة الّرسمّية
للجمه ـ ـ ـورّية اﳉزائـ ـرّية الّديمق ـراطـ ـّية الّشعبّية.
حـ ـّرر باﳉـ ـزائر ﰲ  ٢٩جم ـ ـ ـادى اﻷوﱃ ع ـ ـام  ١٤٤٣اﳌ ـ ـوافق
 ٣جانفي سنة .٢٠٢٢
أيمن بن عبد الرحمان

اﳉدول اﳌلحق
اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير النقل لسنة ٢٠٢٢
من ميزانية التسيير واﳌوزعة بالترتيب ﰲ كل باب
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
الفرع اﻷول
فرع وحيد
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل

01-31
02-31
03-31

اﻹدارة اﳌركزية  -الراتب الرئيسي للنشاط.................................................
اﻹدارة اﳌركزية  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة..........................................
اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب  -منح ذات طابع
عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي......................................................
مجموع القسم اﻷول

156.000.000
162.000.000
21.520.000
339.520.000

القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
01-32
02-32

اﻹدارة اﳌركزية  -ريوع حوادث العمل..........................................................
اﻹدارة اﳌركزية  -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية.....................................

87.000
875.000

مجموع القسم الثاني

962.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣جانفي سنة  ٢٠٢٢م

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية

01-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح العائلية...................................................................

3.000.000

02-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح اﻻختيارية..............................................................

90.000

03-33

اﻹدارة اﳌركزية  -الضمان اﻻجتماعي...........................................................

79.500.000

04-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية...................................

7.250.000

مجموع القسم الثالث

89.840.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
01-34

اﻹدارة اﳌركزية  -تسديد النفقات.................................................................

16.632.000

02-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷدوات واﻷثاث................................................................

1.500.000

03-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اللوازم...............................................................................

11.000.000

04-34

اﻹدارة اﳌركزية  -التكاليف اﳌلحقة.............................................................

18.240.000

05-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷلبسة.............................................................................

296.000

90-34

اﻹدارة اﳌركزية  -حظيرة السيارات.............................................................

800.000

92-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻹيجار.............................................................................

300.000

97-34

اﻹدارة اﳌركزيـ ـ ـة  -النفق ـ ـ ـ ـات القضائي ـ ـ ـ ـة  -نفق ـ ـ ـ ـات اﳋبـ ـ ـ ـرة  -التعويضـ ـ ـات
اﳌترتبة عﲆ الدولة..................................................................................
مجموع القسم الرابع

9.000
48.777.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
01-35

اﻹدارة اﳌركزية  -صيانة اﳌباني.................................................................

6.533.000

مجموع القسم اﳋامس

6.533.000

القسم السادس
إعانات التسيير
01-36

إعانة ﳌعهد رصد مياه اﻷمطار للتكوين واﻷبحاث بوهران.........................

103.000.000

03-36

إعانة للمدرسة الوطنية العليا البحرية.......................................................

220.000.000

04-36

إعانة للمعهد العاﱄ للتكوين ﰲ السكة اﳊديدية..........................................

80.000.000

05-36

إعانة للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري................................

53.000.000

06-36

إعانة للمدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريﲔ ﲟستغاﱎ.................

55.000.000

07-36

إعانة للمدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريﲔ ببجاية....................

45.000.000

مجموع القسم السادس

556.000.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣جانفي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم السابع
النفقات اﳌختلفة

01-37

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌؤﲤرات واﳌلتقيات........................................................

500.000

مجموع القسم السابع

500.000

مجموع العنوان الثالث

1.042.132.000

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
01-43

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح  -تعويضات التدريب  -الرواتب اﳌسبقة  -نفقات
التكوين..............................................................................................................

13.000.000

مجموع القسم الثالث

13.000.000

القسم الرابع
النشاط اﻻقتصادي  -التشجيعات والتدخﻼت
01-44

اﻻتفاقية بﲔ الدولة والشركة الوطنية للنقل بالسكة اﳊديدية......................

3.040.000.000

04-44

مساهمة ﰲ شركة اﳋطوط اﳉوية اﳉزائرية ﰲ إطار تنفيذ تبعات اﳋدمة العمومية.

5.000.000.000

05-44

مساهمة ﰲ شركة طاسيﲇ للطيران ﰲ إطار تنفيذ تبعات اﳋدمة العمومية..

400.000.000

مجموع القسم الرابع

8.440.000.000

مجموع العنوان الرابع

8.453.000.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

9.495.132.000

الفرع اﳉزئي الثاني
اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للنقل
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
11-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للنقل  -الراتب الرئيسي للنشاط.......................

600.000.000

12-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للنقل  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة................

600.000.000

13-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للنقل  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب -
منح ذات طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي................................
مجموع القسم اﻷول

115.000.000
1.315.000.000

القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
11-32

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للنقل  -ريوع حوادث العمل................................

10.000

12-32

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للنقل  -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية...........

1.400.000

مجموع القسم الثاني

1.410.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣جانفي سنة  ٢٠٢٢م

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
11-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للنقل  -اﳌنح العائلية......................................

28.500.000

12-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للنقل  -اﳌنح اﻻختيارية..................................

200.000

13-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للنقل  -الضمان اﻻجتماعي...............................

300.000.000

14-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للنقل  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية......

32.000.000

مجموع القسم الثالث

360.700.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
11-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للنقل  -تسديد النفقات.....................................

13.050.000

12-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للنقل  -اﻷدوات واﻷثاث....................................

2.755.000

13-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للنقل  -اللوازم..................................................

5.785.000

14-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للنقل  -التكاليف اﳌلحقة................................

26.161.000

15-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للنقل  -اﻷلبسة.................................................

1.450.000

91-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للنقل  -حظيرة السيارات................................

2.755.000

93-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للنقل  -اﻹيجار.................................................

1.088.000

98-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للنقل  -النفقات القضائية  -نفقات اﳋبرة -
التعويضات اﳌترتبة عﲆ الدولة..............................................................
مجموع القسم الرابع

48.000
53.092.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
11-35

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للنقل  -صيانة اﳌباني....................................

10.790.000

مجموع القسم اﳋامس

10.790.000

مجموع العنوان الثالث

1.740.992.000

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
11-43

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للنقل  -نفقات التكوين....................................

2.417.000

مجموع القسم الثالث

2.417.000

مجموع العنوان الرابع

2.417.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثاني

1.743.409.000

مجموع الفرع اﻷول

11.238.541.000

مجموع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير النقل..........................................

11.238.541.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣جانفي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ

مرسوم تنفيـذي رقم  ٢٧-٢٢مؤّرخ ﰲ  ٢٩جمادى اﻷوﱃ
ع ـ ـام  ١٤٤٣اﳌوافـ ـ ـق  ٣جانفـ ـ ـي سنـ ـة  ،٢٠٢٢يتضم ـ ـ ـن
توزي ـ ـ ـع اﻻعتم ـ ـ ـادات اﳌخصصـ ـة لوزيـ ـر اﳌـ ـوارد
تسييـ ـر
اﳌائي ـ ـة واﻷمـ ـن اﳌائـ ـي مـ ـ ـن ميزانـ ـ ـيـﹽة ال ّ
ﲟوجـ ـب قانـون اﳌاليـ ـة لسنـ ـ ـة .٢٠٢٢
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ

151

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٢٨١-٢١اﳌؤّرخ ﰲ ٢٦
ذي القع ـدة ع ـام  ١٤٤٢اﳌواف ـق  ٧يولي ـو سن ـة  ٢٠٢١واﳌتضم ـن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
يرسم ما يأتي :
زع اﻻعتمـ ـ ـادات اﳌ ـ ـ ـقّدر مبلغهـ ـ ـ ـا بواحد
اﳌادة اﻷوﱃ  :ت ـ ـ ـو ّ
وعشرين مليارا ومائتﲔ وسبعة وستﲔ مليونا وخمسة
وستﲔ أل ـف دينار ) ٢١.٢٦٧.٠٦٥.٠٠٠دج( واﳌخصصة لوزير

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالّية،

اﳌوارد اﳌائية واﻷمن اﳌائي من ميزانية التسيير ﲟوجـ ـ ـب

– وبنـ ـاء ع ـﲆ الـ ـّدست ـور ،ﻻ سيـ ـما اﳌ ـاّدت ـ ـان  ٥-١١٢و١٤١
)الفقرة  (٢منه،

ق ـ ـان ـ ـون اﳌ ـالـ ـّيـ ـة لسن ـ ـة  ،٢٠٢٢ط ـب ـق ـ ـا ل ـل ـج ـ ـدول اﳌل ـح ـق بـهـذا

– وﲟقتضى الق ـانـون رقم  ١٧-٨٤اﳌؤّرخ ﰲ  ٨شّوال عام
 ١٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩٨٤واﳌتعلّق بقوانﲔ اﳌالّية،
اﳌعّدل واﳌتّمم،

اﳌادة  : ٢يكل ـ ـف وزيـ ـر اﳌاليـ ـة ووزيـ ـر اﳌـ ـوارد اﳌائي ـة

– وﲟقت ـضى الق ـانـون رق ـ ـم  ١٦-٢١اﳌـ ـؤّرخ ﰲ  ٢٥جمادى
اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٣٠ديسمبر سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن
قانون اﳌالّية لسنة ،٢٠٢٢
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٢٧٥-٢١اﳌؤّرخ ﰲ
 ١٩ذي القـ ـعـ ـدة ع ـ ـام  ١٤٤٢اﳌـ ـوافـ ـق  ٣٠يـ ـون ـي ـو سـ ـنـ ـة ٢٠٢١
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،

اﳌرسوم.

واﻷمن اﳌائي ،ك ـ ـ ـل فيمـ ـا يخصـ ـ ـه ،بتنفي ـ ـ ـذ ه ـ ـ ـذا اﳌرس ـ ـوم
ال ـ ـذي ينشـ ـ ـر ﰲ اﳉري ـ ـدة الّرسمـ ـ ـ ـّية للجمهـ ـورّية اﳉزائـ ـرّية
الّديمقراط ـ ـ ـّية الّشعبّية.

حـ ـّرر باﳉـ ـزائر ﰲ  ٢٩جم ـ ـ ـادى اﻷوﱃ ع ـ ـام  ١٤٤٣اﳌ ـ ـوافق
 ٣جانفي سنة .٢٠٢٢
أيمن بن عبد الرحمان

اﳉدول اﳌلحق
اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير اﳌوارد اﳌائية واﻷمن اﳌائي لسنة ٢٠٢٢
من ميزانية التسيير واﳌوزعة بالترتيب ﰲ كل باب
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
الفرع اﻷول
فرع وحيد
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل

01-31

اﻹدارة اﳌركزية  -الراتب الرئيسي للنشاط.................................................

193.000.000

02-31

اﻹدارة اﳌركزية  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة..........................................

211.417.000

03-31

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب  -منح ذات طابع
عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي......................................................

62.320.000

81-31

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌوظفون اﳌتعاونون  -اﻷجور الرئيسية.......................

364.000

82-31

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌوظفون اﳌتعاونون  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة....

312.000

مجموع القسم اﻷول

467.413.000

القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
01-32

اﻹدارة اﳌركزية  -ريوع حوادث العمل..........................................................

300.000

مجموع القسم الثاني

300.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣جانفي سنة  ٢٠٢٢م

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية

01-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح العائلية...................................................................

2.100.000

02-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح اﻻختيارية..............................................................

48.000

03-33

اﻹدارة اﳌركزية  -الضمان اﻻجتماعي...........................................................

101.273.000

04-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية...................................

10.925.000

مجموع القسم الثالث

114.346.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
01-34

اﻹدارة اﳌركزية  -تسديد النفقات.................................................................

14.000.000

02-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷدوات واﻷثاث................................................................

1.500.000

03-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اللوازم...............................................................................

3.000.000

04-34

اﻹدارة اﳌركزية  -التكاليف اﳌلحقة.............................................................

50.000.000

05-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷلبسة.............................................................................

500.000

90-34

اﻹدارة اﳌركزية  -حظيرة السيارات.............................................................

1.600.000

97-34

اﻹدارة اﳌركـ ـزيـ ـة  -الـ ـنـ ـفـ ـقـ ـات الـ ـقضائـ ـي ـة  -ن ـف ـق ـات اﳋب ـرة  -ال ـت ـع ـويضات
اﳌترتبة عﲆ الدولة..................................................................................
مجموع القسم الرابع

16.000
70.616.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
01-35

اﻹدارة اﳌركزية  -صيانة اﳌباني.................................................................

6.600.000

مجموع القسم اﳋامس

6.600.000

القسم السادس
إعانات التسيير
07-36

اﻹدارة اﳌركزية  -إعانة للمعهد الوطني لتحسﲔ اﳌستوى ﰲ التجهيز......

85.000.000

مجموع القسم السادس

85.000.000

القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
03-37

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌؤﲤرات واﳌلتقيات.....................................................

04-37

اﻹدارة اﳌركزية  -حماية اﳌنشآت اﻻستراتيجية  -مخصص ماﱄ يمنح
للوكالة الوطنية للسدود والتحويﻼت.......................................................

05-37

اﻹدارة اﳌركزية  -حماية اﳌنشآت اﻻستراتيجية  -مخصص ماﱄ يمنح
للديوان الوطني للتطهير..........................................................................

06-37

300.000

1.466.866.000
72.376.000

اﻹدارة اﳌركزية  -حماية اﳌنشآت اﻻستراتيجية  -مخصص ماﱄ يمنح
للجزائرية للمياه......................................................................................

1.031.476.000

مجموع القسم السابع

2.571.018.000

مجموع العنوان الثالث

3.315.293.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣جانفي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ

01-43

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح  -تعويضات التدريب  -الرواتب اﳌسبقة  -نفقات التكوين...

6.000.000

مجموع القسم الثالث

6.000.000

القسم الرابع
النشاط اﻻقتصادي  -التشجيعات والتدخﻼت
02-44

اﳌساهمة لفائدة اﳉزائرية للمياه................................................................

4.000.000.000

04-44

اﳌساهمة لفائدة الديوان الوطني للسقي والصرف.......................................

1.000.000.000

05-44

اﳌساهمة لفائدة الوكالة الوطنية للسدود والتحويﻼت................................

1.500.000.000

06-44

اﳌساهمة لفائدة الديوان الوطني للتطهير...................................................

2.500.000.000

مجموع القسم الرابع

9.000.000.000

مجموع العنوان الرابع

9.006.000.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

12.321.293.000

الفرع اﳉزئي الثاني
اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للموارد اﳌائية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
11-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للموارد اﳌائية  -الراتب الرئيسي للنشاط......

3.221.078.000

12-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للموارد اﳌائية  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة...

2.887.070.000

13-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للموارد اﳌائية  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون -
الرواتب  -منح ذات طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي...................
مجموع القسم اﻷول

807.124.000
6.915.272.000

القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
11-32

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للموارد اﳌائية  -ريوع حوادث العمل...............

3.000.000

12-32

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للموارد اﳌائية  -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية..

9.000.000

مجموع القسم الثاني

12.000.000

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
11-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للموارد اﳌائية  -اﳌنح العائلية........................

100.000.000

12-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للموارد اﳌائية  -اﳌنح اﻻختيارية...................

900.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣جانفي سنة  ٢٠٢٢م

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

13-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للموارد اﳌائية  -الضمان اﻻجتماعي...............

14-33

اﳌصال ـح ال ـﻼم ـرك ـزي ـة ال ـت ـاب ـع ـة ل ـل ـم ـوارد اﳌائ ـيـة  -اﳌساهـمـة ﰲ اﳋدمـات

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

اﻻجتماعية................................................................................................
مجموع القسم الثالث

1.529.287.000

159.000.000
1.789.187.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
11-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للموارد اﳌائية  -تسديد النفقات....................

55.000.000

12-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للموارد اﳌائية  -اﻷدوات واﻷثاث....................

12.000.000

13-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للموارد اﳌائية  -اللوازم..................................

30.000.000

14-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للموارد اﳌائية  -التكاليف اﳌلحقة.................

74.013.000

15-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للموارد اﳌائية  -اﻷلبسة.................................

7.000.000

91-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للموارد اﳌائية  -حظيرة السيارات................

18.000.000

93-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للموارد اﳌائية  -اﻹيجار.................................

1.900.000

98-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للموارد اﳌائية  -النفقات القضائية  -نفقات
اﳋبرة  -التعويضات اﳌترتبة عﲆ الدولة...............................................
مجموع القسم الرابع

400.000
198.313.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
11-35

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للموارد اﳌائية  -صيانة اﳌباني.....................

26.000.000

مجموع القسم اﳋامس

26.000.000

مجموع العنوان الثالث

8.940.772.000

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
11-43

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للموارد اﳌائية  -مصاريف التكوين..............

5.000.000

مجموع القسم الثالث

5.000.000

مجموع العنوان الرابع

5.000.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثاني

8.945.772.000

مجموع الفرع اﻷول

21.267.065.000

مجموع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير اﳌوارد اﳌائية واﻷمن اﳌائي

21.267.065.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣جانفي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ

مرسوم تنفيذي رق ـم  ٢٨-٢٢مـ ـؤّرخ ﰲ  ٢٩جمادى اﻷوﱃ
ع ـ ـام  ١٤٤٣اﳌـ ـوافـ ـق  ٣جانف ـي سن ـة  ،٢٠٢٢يتضم ـ ـن
توزيع اﻻعتم ـ ـادات اﳌخصص ـ ـة لوزي ـ ـر السياحة
والصن ـاع ـ ـ ـ ـة التقلي ـ ـ ـديـ ـ ـة م ـ ـن مي ـ ـزانيـ ـ ـة التسيي ـ ـ ـر
ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة .٢٠٢٢
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٢٨١-٢١اﳌؤّرخ ﰲ ٢٦
ذي القعـ ـدة عـ ـام  ١٤٤٢اﳌوافـ ـق  ٧يولي ـو سنـ ـة  ٢٠٢١واﳌتضمـ ـن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
يرسم ما يأتي :
زع اﻻعتـ ـمـ ـادات اﳌ ـ ـق ـ ـّدر مب ـ ـلغه ـ ـا بثﻼثة
اﳌادة اﻷوﱃ  :تـ ـ ـ ـ ـو ّ

ن الوزير اﻷول،
إ ّ

مﻼيي ـ ـ ـر وخمسمائة وخمسة وثمانﲔ مليونا ومائتﲔ وثﻼثة

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالّية،

وسبعﲔ ألـ ـف دينار ) ٣.٥٨٥.٢٧٣.٠٠٠دج( واﳌخ ـ ـصصة لوزير

– وبنـ ـاء ع ـﲆ الـ ـّدست ـور ،ﻻ سيـ ـما اﳌ ـاّدت ـ ـان  ٥-١١٢و١٤١
)الفقرة  (٢منه،
– وﲟقتضى الق ـانـون رقم  ١٧-٨٤اﳌؤّرخ ﰲ  ٨شّوال عام
 ١٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩٨٤واﳌتعّلق بقوانﲔ اﳌالّية،
اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقت ـضى الق ـانـون رق ـ ـم  ١٦-٢١اﳌـ ـؤّرخ ﰲ  ٢٥جمادى
اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٣٠ديسمبر سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن
قانون اﳌاليّة لسنة ،٢٠٢٢
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٢٧٥-٢١اﳌؤّرخ ﰲ
 ١٩ذي القـ ـع ـ ـ ـدة ع ـ ـام  ١٤٤٢اﳌـ ـواف ـ ـق  ٣٠يـ ـون ـي ـو سـ ـنـ ـة ٢٠٢١
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،

السياحـ ـ ـة والصناعـ ـ ـة التقليديـ ـ ـة م ـ ـ ـن ميزان ـ ـ ـيـ ـة التسيير ﲟوجب
قانـ ـ ـ ـون اﳌـ ـاليـ ـ ـة لسن ـ ـة  ،٢٠٢٢طبق ـ ـ ـ ـ ـا للج ـ ـ ـ ـدول اﳌلحـ ـ ـ ـق بهـ ـ ـ ـذا
اﳌرسوم.
اﳌادة  : ٢يكلـف وزيـ ـر اﳌالية ووزي ـر السياح ـة والصناعة
الت ـ ـ ـقلـ ـيدية ،كل فيـ ـ ـما يخ ـ ـ ـصه ،بتـنـ ـ ـفيذ هذا اﳌرسوم الذي
ينشر ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية اﳉزائـرّية الّديمقراطّية
الّشعبّية.
حـ ـّرر باﳉـ ـزائـ ـر ﰲ  ٢٩جم ـ ـ ـادى اﻷوﱃ ع ـ ـام  ١٤٤٣اﳌ ـ ـوافق
 ٣جانفي سنة .٢٠٢٢
أيمن بن عبد الرحمان

اﳉدول اﳌلحق
اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية لسنة ٢٠٢٢
من ميزانية التسيير واﳌوزعة بالترتيب ﰲ كل باب
رقم اﻷبواب

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

الفرع اﻷول
فرع وحيد
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
01-31

اﻹدارة اﳌركزية  -الراتب الرئيسي للنشاط.................................................

151.000.000

02-31

اﻹدارة اﳌركزية  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة..........................................

172.000.000

03-31

اﻹدارة اﳌركزيـ ـ ـة  -اﳌستخدم ـ ـون اﳌتعاقـ ـ ـدون  -الرواتـ ـ ـب  -منـ ـ ـح ذات
طاب ـ ـ ـع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي...........................................
مجموع القسم اﻷول

29.000.000
352.000.000

القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
01-32

اﻹدارة اﳌركزية  -ريوع حوادث العمل..........................................................

72.000

02-32

اﻹدارة اﳌركزية  -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية....................................

640.000

مجموع القسم الثاني

712.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣جانفي سنة  ٢٠٢٢م

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية

01-33
02-33
03-33
04-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح العائلية...................................................................
اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح اﻻختيارية..............................................................
اﻹدارة اﳌركزية  -الضمان اﻻجتماعي..........................................................
اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية...................................

2.000.000
30.000
80.700.000
8.700.000

مجموع القسم الثالث

91.430.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
01-34
02-34
03-34
04-34
05-34
06-34
07-34
90-34
92-34
97-34

اﻹدارة اﳌركزية  -تسديد النفقات.................................................................
اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷدوات واﻷثاث................................................................
اﻹدارة اﳌركزية  -اللوازم...............................................................................
اﻹدارة اﳌركزية  -التكاليف اﳌلحقة.............................................................
اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷلبسة.............................................................................
اﻹدارة اﳌركزية  -طبع ونشر الكتب ذات الطابع اﳊرﰲ..............................
اﻹدارة اﳌركزية  -طبع ونشر الكتب ذات الطابع السياحي...........................
اﻹدارة اﳌركزية  -حظيرة السيارات.............................................................
اﻹدارة اﳌركزية  -اﻹيجار.............................................................................
اﻹدارة اﳌركـ ـزيـ ـة  -الـ ـنـ ـفـ ـقـ ـات الـ ـقضائـ ـي ـة  -ن ـف ـق ـات اﳋب ـرة  -ال ـت ـع ـويضات
اﳌترتبة عﲆ الدولة..................................................................................
مجموع القسم الرابع

01-35

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
اﻹدارة اﳌركزية  -صيانة اﳌباني.................................................................
مجموع القسم اﳋامس

33.840.000
2.052.000
4.700.000
14.000.000
400.000
160.000
240.000
2.720.000
2.300.000
29.000
60.441.000

7.700.000
7.700.000

القسم السادس
إعانات التسيير
01-36
02-36
03-36
04-36

اﻹدارة اﳌركزية  -إعانة للديوان الوطني للسياحة........................................
اﻹدارة اﳌركزية  -إعانة للمدرسة الوطنية العليا للسياحة..........................
اﻹدارة اﳌركزية  -إعانة للمعهد الوطني للفندقة والسياحة بتيزي وزو......
اﻹدارة اﳌركزية  -إعانة للمعهد الوطني للفندقة والسياحة ببوسعادة.........

162.230.000
122.000.000
124.000.000
116.000.000

مجموع القسم السادس

524.230.000

القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
01-37
05-37

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌؤﲤرات واﳌلتقيات.....................................................
اﻹدارة اﳌركزية  -مصاريف مرتبطة بتنفيذ مذكرات التفاهم ﰲ إطار
التعاون الدوﱄ ﰲ ميدان الصناعة التقليدية.............................................

06-37
08-37

3.250.000
10.000

اﻹدارة اﳌركزية  -مصاريف تنظيم الصالون الدوﱄ للسياحة واﻷسفار......

13.885.000

اﻹدارة اﳌركزية  -نفقات تنظيم الصالون الدوﱄ للصناعة التقليدية...........

20.000.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣جانفي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

رقم اﻷبواب

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

09-37

اﻹدارة اﳌركزية  -النفقات اﳌتعلقة بجوائز الصناعة التقليدية واﳊرف.....
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

5.000.000
42.145.000
1.078.658.000

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
01-43

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح  -تعويضات التدريب  -الرواتب اﳌسبقة  -نفقات
التكوين.....................................................................................................

03-43

2.940.000

اﻹدارة اﳌركزية  -مساعدات للجمعيات ذات اﳌنفعة العامة وللدواوين
المحلية للسياحة......................................................................................
مجموع القسم الثالث

10.000
2.950.000

القسم الرابع
النشاط اﻻقتصادي  -التشجيعات والتدخﻼت
02-44

اﳌساهمة ﰲ الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية واﳊرف..........................

8.000.000

03-44

اﳌساهمة ﰲ غرف الصناعة التقليدية واﳊرف...........................................

144.000.000

04-44

اﳌساهمة ﰲ الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية.......................................

16.800.000

05-44

اﳌساهمة ﰲ الوكالة الوطنية لتنمية السياحة...........................................

29.000.000

12-44

نفقات متعلقة بدعم النشاطات اﻹنتاجية للصناعة التقليدية......................

60.000.000

مجموع القسم الرابع

257.800.000

مجموع العنوان الرابع

260.750.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

1.339.408.000

الفرع اﳉزئي الثاني
اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
11-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -الراتب الرئيسي للنشاط....................

672.000.000

12-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة.............

826.500.000

13-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب -
منح ذات طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي................................
مجموع القسم اﻷول

141.770.000
1.640.270.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣جانفي سنة  ٢٠٢٢م

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
11-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﳌنح العائلية.....................................

14.490.000

12-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﳌنح اﻻختيارية................................

300.000

13-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -الضمان اﻻجتماعي.............................

374.625.000

14-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية.....

38.500.000

مجموع القسم الثالث

427.915.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
11-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -تسديد النفقات...................................

40.000.000

12-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﻷدوات واﻷثاث...................................

13.900.000

13-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اللوازم.................................................

18.200.000

14-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -التكاليف اﳌلحقة...............................

77.000.000

15-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﻷلبسة................................................

1.700.000

91-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -حظيرة السيارات...............................

9.120.000

92-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﻹيجار................................................

3.500.000

98-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -النفقات القضائية  -نفقات اﳋبرة -
التعويضات اﳌترتبة عﲆ الدولة..............................................................

500.000

مجموع القسم الرابع

163.920.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
11-35

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -صيانة اﳌباني...................................

12.500.000

مجموع القسم اﳋامس

12.500.000

مجموع العنوان الثالث

2.244.605.000

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
11-43

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -نفقات التكوين..................................

1.260.000

مجموع القسم الثالث

1.260.000
1.260.000

مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اﳉزئي الثاني

2.245.865.000

مجموع الفرع اﻷول

3.585.273.000

مجمـوع اﻻعتمـادات اﳌخصصـ ـة لوزي ـر الس ـياحـة والصناعـة التقليديـة...

3.585.273.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣جانفي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ

مرسوم تنفيذي رقم  ٢٩-٢٢مؤّرخ ﰲ  ٢٩جمادى اﻷوﱃ
عـ ـ ـام  ١٤٤٣اﳌ ـوافـ ـق  ٣ج ـان ـف ـي س ـنـ ـة  ،٢٠٢٢يـ ـتـ ـضـ ـم ـن
توزيـ ـ ـ ـع اﻻعتم ـ ـ ـادات اﳌخصص ـ ـ ـة لوزي ـ ـ ـ ـر الصحة
مـ ـ ـن م ـي ـزان ـ ـ ـّي ـة ال ـّت ـسي ـي ـر ﲟوجب ق ـانـون اﳌالـيـة
لسنة .٢٠٢٢

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٢٨١-٢١اﳌؤّرخ ﰲ
 ٢٦ذي القعـ ـدة ع ـام  ١٤٤٢اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
يرسم ما يأتي :
زع اﻻعتمادات اﳌقّدر مبلغها بأربعمائة
اﳌادة اﻷوﱃ  :تو ّ

ن الوزير اﻷول،
إ ّ

وتسعة وثﻼثﲔ مليارا وأربعمائة واثنﲔ وعشرين مليونا

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالّية،
– وبنـ ـاء ع ـﲆ الـ ـّدست ـور ،ﻻ سيـ ـما اﳌ ـاّدت ـ ـان  ٥-١١٢و١٤١
)الفقرة  (٢منه،
– وﲟقتضى الق ـانـون رقم  ١٧-٨٤اﳌؤّرخ ﰲ  ٨شّوال عام
 ١٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩٨٤واﳌتعّلق بقوانﲔ اﳌالّية،
اﳌعّدل واﳌتّمم،

– وﲟقت ـضى الق ـانـون رق ـ ـم  ١٦-٢١اﳌـ ـؤّرخ ﰲ  ٢٥جمادى
اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٣٠ديسمبر سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن
قانون اﳌالّية لسنة ،٢٠٢٢
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٢٧٥-٢١اﳌؤّرخ ﰲ
 ١٩ذي القـ ـعـ ـ ـ ـدة ع ـ ـام  ١٤٤٢اﳌـ ـوافـ ـق  ٣٠يـ ـون ـيـ ـ ـو سـ ـنـ ـة ٢٠٢١

وثماني ـ ـ ـة آﻻف دين ـ ـ ـار ) ٤٣٩.٤٢٢.٠٠٨.٠٠٠دج( واﳌخصص ـ ـ ـ ـة
لوزي ـ ـر الصحـ ـ ـة م ـ ـن مي ـ ـ ـ ـزانيـ ـ ـة التسيي ـ ـ ـ ـر ﲟ ـوج ـ ـ ـب ق ـانـ ـ ـ ـون
اﳌـ ـاليـ ـة لسنة  ،٢٠٢٢طبـ ـق ـ ـا للجدول اﳌلحق به ـذا اﳌرسـوم.
اﳌادة  : ٢يكلـ ـ ـف وزيـ ـ ـر اﳌ ـ ـالي ـ ـة ووزي ـ ـ ـر الصحـ ـ ـ ـة ،كـ ـ ـ ـل
فيم ـ ـ ـا يخصـ ـ ـ ـه ،بتنف ـي ـ ـ ـ ـذ هـ ـ ـذا اﳌ ـ ـ ـرس ـ ـوم ال ـ ـ ـذي ينش ـ ـ ـ ـ ـر ﰲ
اﳉـريـ ـ ـ ـدة الّرسم ـ ـ ـ ـّية للجمهـ ـ ـ ـورّية اﳉزائـ ـ ـ ـرّية الّديم ـ ـقراطّية
الّشع ـ ـبّية.
حـ ـّرر باﳉـ ـزائر ﰲ  ٢٩جم ـ ـ ـادى اﻷوﱃ ع ـ ـام  ١٤٤٣اﳌ ـ ـوافق

 ٣جانفي سنة .٢٠٢٢

واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،

أيمن بن عبد الرحمان
اﳉدول اﳌلحق
اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير الصحة لسنة ٢٠٢٢
من ميزانية التسيير واﳌوزعة بالترتيب ﰲ كل باب

رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
الفرع اﻷول
فرع وحيد
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل

01-31
02-31
03-31

اﻹدارة اﳌركزية  -الراتب الرئيسي للنشاط.................................................
اﻹدارة اﳌركزية  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة..........................................
اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب  -منح ذات طابع
عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي......................................................
مجموع القسم اﻷول

228.260.000
241.390.000
37.500.000
507.150.000

القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
01-32
02-32

اﻹدارة اﳌركزية  -ريوع حوادث العمل...........................................................
اﻹدارة اﳌركزية  -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية.....................................
مجموع القسم الثاني

1.623.000
634.000
2.257.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣جانفي سنة  ٢٠٢٢م

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
01-33
03-33
04-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح العائلية...................................................................
اﻹدارة اﳌركزية  -الضمان اﻻجتماعي..........................................................

2.500.000

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية...................................

117.413.000
13.800.000

مجموع القسم الثالث

133.713.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
01-34

اﻹدارة اﳌركزية  -تسديد النفقات.................................................................

02-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷدوات واﻷثاث................................................................

03-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اللوازم..............................................................................

04-34

اﻹدارة اﳌركزية  -التكاليف اﳌلحقة.............................................................

05-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷلبسة.............................................................................

90-34

اﻹدارة اﳌركزية  -حظيرة السيارات.............................................................

8.360.000

92-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻹيجار.............................................................................

1.980.000

97-34

اﻹدارة اﳌركـ ـزيـ ـة  -الـ ـنـ ـفـ ـقـ ـات الـ ـقضائـ ـي ـة  -ن ـف ـق ـات اﳋب ـرة  -ال ـت ـع ـويضات
اﳌترتبة عﲆ الدولة..................................................................................
مجموع القسم الرابع

38.000.000
1.520.000
119.320.000
251.881.000
524.000

10.000
421.595.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
01-35

اﻹدارة اﳌركزية  -صيانة اﳌباني................................................................

19.000.000

مجموع القسم اﳋامس

19.000.000

القسم السادس
إعانات التسيير
02-36

إعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية.......................................................

310.000.000

04-36

إعانة للمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة ...................................

232.000.000

06-36

إعانة للوكالة الوطنية للدم...........................................................................

356.000.000

07-36

إعانة للمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي..............................

82.000.000

08-36

إعانة للمركز الوطني لليقظة بخصوص اﻷدوية والعتاد الطبي..................

76.000.000

09-36

إعانة للمركز الوطني لعلم السموم...............................................................

228.000.000

10-36

إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العاﱄ شبه الطبي..................................

3.180.000.000

11-36

إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العاﱄ للقابﻼت.......................................

465.000.000

12-36

إعانات ﳌعاهد التكوين شبه الطبي............................................................

640.000.000

14-36

إعانة للوكالة الوطنية لزرع اﻷعضاء............................................................

86.520.000

مجموع القسم السادس

5.655.520.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣جانفي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
01-37

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌؤﲤرات واﳌلتقيات.....................................................

30.000.000

مجموع القسم السابع

30.000.000

مجموع العنوان الثالث

6.769.235.000

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
01-43

نشاط التربية الصحية................................................................................

2.000.000

02-43

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح  -تعويضات التدريب  -الرواتب اﳌسبقة  -نفقات
التكوين.....................................................................................................

2.000.000

03-43

اﻹدارة اﳌركزية  -التكوين ،إعادة التأهيل وﲢسﲔ مستوى اﳌستخدمﲔ...

37.000.000

مجموع القسم الثالث

41.000.000

القسم الرابع
النشاط اﻻقتصادي  -التشجيعات والتدخﻼت
01-44

02-44

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌساهمة ﰲ الصيدلية اﳌركزية للمستشفيات ﻻقتناء
اﻷدوية لفائدة اﳌؤسسات العمومية للصحة............................................

53.906.860.000

مساهمة ﳌعهد باستور اﳉزائر بعنوان تسليم اللقاحات واﻷمصال والكواشف
لفائدة اﳌؤسسات العمومية للصحة...............................................................

12.298.064.000

مجموع القسم الرابع

66.204.924.000

القسم السادس
النشاط اﻻجتماعي  -اﳌساعدة والتضامن
01-46

مساهمة الدولة ﰲ نفقات تسيير اﳌؤسسات العمومية اﻻستشفائية
واﳌؤسسات ال ـع ـم ـوم ـي ـة ل ـلصح ـة اﳉواري ـة واﳌؤسسات اﻻستشفـائـيـة
اﳌتخصصة واﳌراكز اﻻستشفائية اﳉامعية..........................................

360.770.633.000

02-46

تشجيعات للخدمات اﳋاصة بحماية الصحة..............................................

700.000

03-46

اﳌساهمة ﰲ ﲤويل نشاطات الهﻼل اﻷحمر اﳉزائري.................................

9.000.000

05-46

اﻹدارة اﳌركزية  -نفقات العﻼج واﻹقامة اﳌقدمة للفئات اﳌعوزة غير
منة اجتماعيا  -اﳌستشفى اﳌركزي للجيش.....................................
اﳌؤ ّ

07-46

اﻹدارة اﳌركزية  -مساهمة للجمعيات ذات اﳌنفعة العمومية....................

09-46

التعاون الدوﱄ  -مساهمة اﳉزائر ﰲ ﲤويل اﻷعباء اﳌقتسمة لبرنامج
التعاون اﳉزائر فنياب )برنامج التحكم ﰲ النمو الديموغراﰲ(.............

40.000.000
200.000
11.000.000

مجموع القسم السادس

360.831.533.000

مجموع العنوان الرابع

427.077.457.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

433.846.692.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣جانفي سنة  ٢٠٢٢م

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

الفرع اﳉزئي الثاني
اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
11-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -الراتب الرئيسي للنشاط..............................

959.690.000

12-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة.............

3.687.920.000

13-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتـب  -منـ ـح
ذات طابع عائـ ـﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي...............................................
مجموع القسم اﻷول

233.500.000
4.881.110.000

القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
11-32

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -ريوع حوادث العمل............................................

433.000

12-32

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية........

820.000

مجموع القسم الثاني

1.253.000

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
11-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﳌنح العائلية.....................................

25.000.000

13-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -الضمان اﻻجتماعي.............................

517.000.000

14-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية.....

59.180.000

مجموع القسم الثالث

601.180.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
11-34
12-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -تسديد النفقات...................................

23.800.000

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﻷدوات واﻷثاث...................................

4.520.000

13-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اللوازم.................................................

14-34
15-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -التكاليف اﳌلحقة...............................
اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﻷلبسة................................................

91-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -حظيرة السيارات...............................

8.840.000

93-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﻹيجار................................................

1.024.000

98-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -النفقات القضائية  -نفقات اﳋبرة -
التعويضات اﳌترتبة عﲆ الدولة..............................................................
مجموع القسم الرابع
القسم اﳋامس

7.560.000
28.349.000
1.600.000

580.000
76.273.000

أشغال الصيانة
11-35

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -صيانة اﳌباني...................................
مجموع القسم اﳋامس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اﳉزئي الثاني

15.500.000
15.500.000
5.575.316.000
5.575.316.000

مجموع الفرع اﻷول

439.422.008.000

مجموع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير الصحة............................................

439.422.008.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣جانفي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ

مرسوم تنفيذي رقم  ٣٠-٢٢مؤّرخ ﰲ  ٢٩جمادى اﻷوﱃ
عـ ـام  ١٤٤٣اﳌواف ـ ـق  ٣جانف ـ ـي سن ـة  ،٢٠٢٢يتضم ـ ـن
توزي ـ ـ ـع اﻻعتم ـ ـ ـادات اﳌخصصـ ـ ـ ـة لوزي ـ ـ ـر العم ـ ـ ـل
ية
والتشغيـ ـ ـ ـل والضم ـ ـ ـان اﻻجتماع ـ ـ ـي مـ ـ ـن ميزان ـ ـ ـ ّ
التّسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة .٢٠٢٢
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٢٨١-٢١اﳌؤّرخ ﰲ ٢٦

ذي القعـ ـدة عـام  ١٤٤٢اﳌوافـق  ٧يوليـو سنـة  ٢٠٢١واﳌتضمـ ـن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
يرسم ما يأتي :

زع اﻻعتمـ ـ ـادات اﳌق ـ ـ ـ ـ ـّدر مبلغهـ ـ ـ ـا ﲟـ ـائ ـ ـة
اﳌادة اﻷوﱃ  :تـ ـ ـ ـو ّ
وستـ ـة وسبـ ـعﲔ مـ ـلـ ـيـ ـارا ومـ ـائـ ـة وثـ ـمـ ـان ـي ـة وعشري ـن م ـل ـي ـون ـا

ن الوزير اﻷول،
إ ّ

وثﻼثمائة وسبعة وتسعﲔ ألف دينار ) ١٧٦.١٢٨.٣٩٧.٠٠٠دج(

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالّية،
– وبنـ ـاء ع ـﲆ الـ ـّدست ـور ،ﻻ سيـ ـما اﳌ ـاّدت ـ ـان  ٥-١١٢و١٤١
)الفقرة  (٢منه،
– وﲟقتضى الق ـانـون رقم  ١٧-٨٤اﳌؤّرخ ﰲ  ٨شّوال عام
 ١٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩٨٤واﳌتعّلق بقوانﲔ اﳌالّية،
اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقت ـضى الق ـانـون رق ـ ـم  ١٦-٢١اﳌـ ـؤّرخ ﰲ  ٢٥جمادى
اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٣٠ديسمبر سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن
قانون اﳌالّية لسنة ،٢٠٢٢
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٢٧٥-٢١اﳌؤّرخ ﰲ
 ١٩ذي القعـ ـ ـ ـ ـدة عـ ـ ـام  ١٤٤٢اﳌـ ـ ـوافـ ـ ـق  ٣٠يونيـ ـ ـو سنـ ـ ـة ٢٠٢١
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،

واﳌخصصة لوزيـ ـ ـر العم ـ ـل والتشغيـ ـل والضم ـ ـان اﻻجتماعـ ـي
مـ ـن ميـ ـزانّية الّتسييـ ـ ـ ـر ﲟوجـ ـ ـ ـب قانـ ـ ـون اﳌـالّية لسن ـ ـة ،٢٠٢٢
طبق ـ ـا للجـ ـ ـدول اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.
اﳌادة  : ٢يكلف وزير اﳌالية ووزير العمل والتشغيل
والضمان اﻻجتماعي ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ هذا اﳌرسوم
ال ـ ـ ـذي ينشـ ـر ﰲ اﳉري ـ ـ ـدة الّرسم ـ ـ ـّية للجمهـ ـ ـورّية اﳉزائرّية
الّديمقراطّية الّشعبّية.

حـ ـّرر باﳉـ ـزائر ﰲ  ٢٩جم ـ ـ ـادى اﻷوﱃ ع ـ ـام  ١٤٤٣اﳌ ـ ـوافق
 ٣جانفي سنة .٢٠٢٢
أيمن بن عبد الرحمان

اﳉدول اﳌلحق
اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي لسنة ٢٠٢٢
من ميزانة التسيير واﳌوزعة بالترتيب ﰲ كل باب
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
الفرع اﻷول
اﻹدارة اﳌركزية
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل

01-31

اﻹدارة اﳌركزية  -الراتب الرئيسي للنشاط.................................................

02-31

اﻹدارة اﳌركزية  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة..........................................

03-31

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب  -منح ذات طابع
عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي......................................................
مجموع القسم اﻷول

130.000.000
142.000.000
27.000.000
299.000.000

القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
01-32

اﻹدارة اﳌركزية  -ريوع حوادث العمل...........................................................

520.000

02-32

اﻹدارة اﳌركزية  -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية....................................

850.000

مجموع القسم الثاني

1.370.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣جانفي سنة  ٢٠٢٢م

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية

01-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح العائلية...................................................................

1.300.000

02-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح اﻻختيارية..............................................................

100.000

03-33

اﻹدارة اﳌركزية  -الضمان اﻻجتماعي...........................................................

68.000.000

04-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية..................................

7.208.000

مجموع القسم الثالث

76.608.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
01-34

اﻹدارة اﳌركزية  -تسديد النفقات.................................................................

21.000.000

02-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷدوات واﻷثاث................................................................

3.032.000

03-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اللوازم...............................................................................

5.840.000

04-34

اﻹدارة اﳌركزية  -التكاليف اﳌلحقة.............................................................

15.208.000

05-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷلبسة.............................................................................

225.000

90-34

اﻹدارة اﳌركزية  -حظيرة السيارات.............................................................

1.500.000

92-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻹيجار.............................................................................

1.831.000

97-34

اﻹدارة اﳌركزيـ ـ ـة  -النفقـ ـ ـ ـات القضائي ـ ـة  -نفق ـ ـ ـات اﳋبـ ـ ـرة  -التعويض ـ ـ ـات
اﳌترتبة عﲆ الدولة..................................................................................
مجموع القسم الرابع

10.000
48.646.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
01-35

اﻹدارة اﳌركزية  -صيانة اﳌباني.................................................................

6.000.000

مجموع القسم اﳋامس

6.000.000

القسم السادس
إعانات التسيير
01-36

إعانة للمدرسة العليا للضمان اﻻجتماعي....................................................

100.000.000

مجموع القسم السادس

100.000.000

القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
01-37

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌؤﲤرات واﳌلتقيات.....................................................

2.000.000

05-37

اﻹدارة اﳌركزية  -نفقات الوثائق التقنية ونفقات الطبع.............................

800.000

14-37

حصة اﳉزائر ﰲ إطار برنامج دعم معادلة التكوين والتشغيل والتأهيﻼت
بعنوان اﻻتفاقية اﳌبرمة مع اﻻﲢاد اﻷوروبي..........................................

8.305.000

مجموع القسم السابع

11.105.000

مجموع العنوان الثالث

542.729.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣جانفي سنة  ٢٠٢٢م
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ

31-43

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح  -تعويضات التدريب  -نفقات التكوين..................

6.000.000

مجموع القسم الثالث

6.000.000

القسم الرابع
النشاط اﻻقتصادي  -التشجيعات والتدخﻼت
01-44
09-44

اﻹدارة اﳌركزية  -مساهمة ﰲ الوكالة الوطنية للتشغيل.............................
جهاز اﳌساعدة عﲆ اﻹدماج اﳌهني.............................................................

48.179.000.000

مجموع القسم الرابع

54.079.000.000

5.900.000.000

القسم السادس
النشاط اﻻجتماعي  -اﳌساعدة والتضامن
03-46
08-46
12-46
13-46
14-46
15-46
16-46
17-46

اﻹدارة اﳌركزية  -تشجيع اﳉمعيات ذات الطابع النقابي............................
التكميﲇ التفاضﲇ لفائدة اﳌعاشات الصغيرة............................................
اﻹدارة اﳌركزية  -عﻼوة تكميلية شهرية لفائدة أصحاب معاشات التقاعد
وأصحاب معاشات العجز.........................................................................
اﻹدارة اﳌركزية  -عﻼوة تكميلية شهرية لفائدة أصحاب منح التقاعد ........
اﻹدارة اﳌركزية  -التعويض التكميﲇ للمنح والريوع..................................
اﻹدارة اﳌرك ـزي ـ ـ ـة  -زيـ ـ ـادة استثنائي ـ ـ ـة بنسب ـ ـة  % ٥عﲆ اﳌعاش ـ ـات ومنـ ـ ـح
التقاعد لنظام اﻷجراء وغير اﻷجراء...........................................................
اﻹدارة اﳌركزية  -إعادة تثمﲔ استثنائي ﳌعاشات ومنح التقاعد لنظام
اﻷجراء وغير اﻷجراء..................................................................................
التكميﲇ التفاضﲇ لفائدة أصحاب معاشات العجز.....................................

26.000.000
22.804.600.000
620.000.000
3.482.200.000
3.914.000
1.230.635.000
90.000.000.000
89.134.000

مجموع القسم السادس

118.256.483.000

مجموع العنوان الرابع

172.341.483.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

172.884.212.000

الفرع اﳉزئي الثاني
اﳌصالح الﻼمركزية للتشغيل
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
21-31
22-31
23-31

اﳌصالح الﻼمركزية للتشغيل  -الراتب الرئيسي للنشاط............................
اﳌصالح الﻼمركزية للتشغيل  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة....................
اﳌصالح الﻼمركزية للتشغيل  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب  -منح
ذات طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي......................................
مجموع القسم اﻷول

450.000.000
440.000.000
90.000.000
980.000.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ

166

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣جانفي سنة  ٢٠٢٢م

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
22-32

اﳌصالح الﻼمركزية للتشغيل  -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية................

450.000

مجموع القسم الثاني

450.000

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
21-33
23-33
24-33

اﳌصالح الﻼمركزية للتشغيل  -اﳌنح العائلية.............................................
اﳌصالح الﻼمركزية للتشغيل  -الضمان اﻻجتماعي.....................................
اﳌصالح الﻼمركزية للتشغيل  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية.............

13.000.000
222.500.000
27.300.000

مجموع القسم الثالث

262.800.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
21-34
22-34
23-34
24-34
25-34
91-34
94-34
99-34

اﳌصالح الﻼمركزية للتشغيل  -تسديد النفقات...........................................
اﳌصالح الﻼمركزية للتشغيل  -اﻷدوات واﻷثاث...........................................
اﳌصالح الﻼمركزية للتشغيل  -اللوازم.........................................................
اﳌصالح الﻼمركزية للتشغيل  -التكاليف اﳌلحقة.......................................
اﳌصالح الﻼمركزية للتشغيل  -اﻷلبسة........................................................
اﳌصالح الﻼمركزية للتشغيل  -حظيرة السيارات.......................................
اﳌصالح الﻼمركزية للتشغيل  -اﻹيجار........................................................
اﳌصال ـ ـ ـ ـح الﻼمركزيـ ـ ـة للتشغي ـ ـ ـل  -النفقـ ـ ـ ـات القضائي ـ ـة  -نفق ـ ـات اﳋب ـ ـرة -
التعويضات اﳌترتبة عﲆ الدولة..............................................................
مجموع القسم الرابع

15.000.000
5.000.000
18.500.000
40.000.000
600.000
3.800.000
1.800.000
90.000
84.790.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
21-35

اﳌصالح الﻼمركزية للتشغيل  -صيانة اﳌباني...........................................

15.000.000

مجموع القسم اﳋامس

15.000.000

مجموع العنوان الثالث

1.343.040.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثاني

1.343.040.000

مجموع الفرع اﻷول

174.227.252.000

الفرع الثاني
اﳌفتشية العامة للعمل
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
21-31

اﻹدارة اﳌركزية للمفتشية العامة للعمل  -الراتب الرئيسي للنشاط...........

25.000.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣جانفي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ

167

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

22-31

اﻹدارة اﳌركزية للمفتشية العامة للعمل  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة.........

23-31

اﻹدارة اﳌركزية للمفتشية العامة للعمل  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون -

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

الرواتب  -منح ذات طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي..............
مجموع القسم اﻷول

26.000.000

1.970.000
52.970.000

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
21-33

اﻹدارة اﳌركزية للمفتشية العامة للعمل  -اﳌنح العائلية...............................

260.000

22-33

اﻹدارة اﳌركزية للمفتشية العامة للعمل  -اﳌنح اﻻختيارية...........................

35.000

23-33

اﻹدارة اﳌركزية للمفتشية العامة للعمل  -الضمان اﻻجتماعي.......................

12.750.000

24-33

اﻹدارة اﳌركزية للمفتشية العامة للعمل  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية.

1.260.000

مجموع القسم الثالث

14.305.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
21-34

اﻹدارة اﳌركزية للمفتشية العامة للعمل  -تسديد النفقات.............................

5.356.000

22-34

اﻹدارة اﳌركزية للمفتشية العامة للعمل  -اﻷدوات واﻷثاث.............................

152.000

23-34

اﻹدارة اﳌركزية للمفتشية العامة للعمل  -اللوازم...........................................

760.000

24-34

اﻹدارة اﳌركزية للمفتشية العامة للعمل  -التكاليف اﳌلحقة.........................

25.000.000

25-34

اﻹدارة اﳌركزية للمفتشية العامة للعمل  -اﻷلبسة..........................................

50.000

91-34

اﻹدارة اﳌركزية للمفتشية العامة للعمل  -حظيرة السيارات.........................

1.028.000

98-34

اﻹدارة اﳌرك ـزيـة لـلـمـفـتشيـة الـعـامـة لـلـعـمـل  -ال ـن ـف ـق ـات ال ـقضائـيـة  -نـفـقـات
اﳋبرة  -التعويضات اﳌترتبة عﲆ الدولة................................................
مجموع القسم الرابع

16.000
32.362.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
21-35

اﻹدارة اﳌركزية للمفتشية العامة للعمل  -صيانة اﳌباني............................

140.000

مجموع القسم اﳋامس

140.000

القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
21-37

اﻹدارة اﳌركزية للمفتشية العامة للعمل  -اﳌؤﲤرات واﳌلتقيات.................

800.000

مجموع القسم السابع

800.000

مجموع العنوان الثالث

100.577.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣جانفي سنة  ٢٠٢٢م

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
33-43

اﻹدارة اﳌركزية للمفتشية العامة للعمل  -اﳌنح  -تعويضات التدريب -
نفقات التكوين..........................................................................................

14.952.000

مجموع القسم الثالث

14.952.000

مجموع العنوان الرابع

14.952.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

115.529.000

الفرع اﳉزئي الثاني
اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
11-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل  -الراتب الرئيسي للنشاط.

12-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل  -التعويضات واﳌنح
اﳌختلفة...................................................................................................

13-31

558.000.000

608.400.000

اﳌصالـ ـ ـح الﻼمركزي ـ ـة التابع ـ ـة للمفتشي ـ ـة العامـ ـ ـة للعمـ ـ ـل  -اﳌستخدمـ ـ ـون
اﳌتعاق ـ ـ ـدون  -الرواتـ ـ ـب  -من ـ ـح ذات طاب ـ ـع عائ ـ ـﲇ واشتراكـ ـ ـات الضم ـ ـ ـان
اﻻجتماعي.................................................................................................
مجموع القسم اﻷول

214.000.000
1.380.400.000

القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
11-32

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل  -ريوع حوادث العمل....

12-32

اﳌصالـ ـ ـح الﻼمركزي ـ ـة التابعـ ـ ـ ـة للمفتشيـ ـ ـة العام ـ ـ ـة للعم ـ ـ ـل  -معـ ـ ـاش اﳋدم ـ ـ ـ ـة

50.000

واﻷضرار اﳉسدية.....................................................................................

1.950.000

مجموع القسم الثاني

2.000.000

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
11-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل  -اﳌنح العائلية............

20.000.000

12-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل  -اﳌنح اﻻختيارية........

1.400.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣جانفي سنة  ٢٠٢٢م
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

13-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل  -الضمان اﻻجتماعي.....

14-33

اﳌصالـ ـ ـ ـح الﻼمركزي ـ ـ ـة التابعـ ـ ـ ـ ـ ـة للمفتشيـ ـ ـ ـ ـة العام ـ ـ ـة للعمـ ـ ـ ـل  -اﳌساهمـ ـ ـ ـة ﰲ

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

اﳋدمات اﻻجتماعية.................................................................................
مجموع القسم الثالث

291.600.000

38.000.000
351.000.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
11-34

اﳌصـ ـال ـ ـ ـ ـ ـح الﻼمركزيـ ـ ـ ـ ـة الت ـابع ـ ـ ـ ـ ـة للمفتشي ـ ـ ـ ـة العامـ ـ ـ ـة للعم ـ ـ ـ ـل  -تسديـ ـ ـ ـ ـ ـد
النفق ـ ـ ـ ـ ـات..................................................................................................

12-34

6.850.000

اﳌص ـ ـال ـ ـ ـ ـ ـ ـح الﻼم ـ ـركزيـ ـ ـ ـ ـة التابع ـ ـ ـة للمفتـ ـ ـشيـ ـ ـ ـة العـ ـ ـامـ ـ ـ ـة للعم ـ ـ ـ ـ ـل  -اﻷدوات
واﻷثاث......................................................................................................

2.780.000

13-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابع ـ ـة للمفتشية العامة للعمل  -اللوازم.....................

7.820.000

14-34

اﳌصالـ ـ ـ ـ ـح الﻼمركزيـ ـ ـ ـ ـة الت ـ ـابعـ ـ ـ ـ ـة للمفتشي ـ ـ ـة العامـ ـ ـ ـة للعم ـ ـ ـ ـل  -التكاليـ ـ ـ ـ ـف
اﳌلحقة......................................................................................................

15-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابع ـ ـة للمفتشية العامة للعمل  -اﻷلبسة....................

80-34

اﳌصالـ ـ ـ ـ ـح الﻼمركزي ـ ـ ـ ـة التابع ـ ـ ـ ـ ـ ـة للمفتشيـ ـ ـ ـ ـ ـة العامـ ـ ـ ـ ـة للعمـ ـ ـ ـ ـل  -حظيـ ـ ـ ـ ـ ـرة
السيـ ـ ـ ـ ـارات................................................................................................

81-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابع ـ ـة للمفتشية العامة للعمل  -اﻹيجار....................

82-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابع ـ ـة للمفتشية العامة للعمل  -النفقات القضائية -
نفقات اﳋبرة  -التعويضات اﳌترتبة عﲆ الدولة....................................
مجموع القسم الرابع

14.919.000
1.387.000

10.400.000
3.470.000

90.000
47.716.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
11-35

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل  -صيانة اﳌباني...........

4.500.000

مجموع القسم اﳋامس

4.500.000

مجموع العنوان الثالث

1.785.616.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثاني

1.785.616.000

مجموع الفرع الثاني

1.901.145.000

مجم ـ ـوع اﻻعتم ـ ـادات اﳌخصص ـ ـة لوزيـ ـر العمـ ـل والتشغي ـل والضمان
اﻻجتماعي...............................................................................................

176.128.397.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ
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مرسـ ـوم تنفيـ ـذي رق ـ ـم  ٣١-٢٢مـ ـ ـؤّرخ ﰲ  ٢٩جمـ ـادى اﻷوﱃ
عـ ـ ـام  ١٤٤٣اﳌـ ـوافـ ـ ـق  ٣جـانفـ ـ ـي سن ـ ـة  ،٢٠٢٢يتضمـ ـ ـن
توزي ـ ـ ـع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزيرة العﻼقات مع
الـ ـ ـبـ ـ ـرﳌـان مـ ـ ـن مـيـزان ـ ـي ـ ـة ال ـ ـتسي ـ ـي ـ ـر ﲟـوجـ ـ ـب ق ـ ـانـون
اﳌالية لسنة .٢٠٢٢

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣جانفي سنة  ٢٠٢٢م

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٢٨١-٢١اﳌؤّرخ ﰲ ٢٦
ذي القعدة عام  ١٤٤٢اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
يرسم ما يأتي :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زع اﻻعـت ـم ـادات اﳌـق ـ ـّدر مـبـلـ ـ ـغ ـهـا ﲟ ـ ـائت ـﲔ
اﳌادة اﻷوﱃ  :تـ ـ ـو ّ

ن الوزير اﻷول،
إ ّ

وثﻼثة وثﻼثﲔ مليونا وأربعمائة وثﻼثة وخمسﲔ ألف دينـار

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالّية،
– وبنـ ـاء ع ـﲆ الـ ـّدست ـور ،ﻻ سيـ ـما اﳌ ـاّدت ـ ـان  ٥-١١٢و١٤١
)الفقرة  (٢منه،
– وﲟقتضى الق ـانـون رقم  ١٧-٨٤اﳌؤّرخ ﰲ  ٨شّوال عام
 ١٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩٨٤واﳌتعّلق بقوانﲔ اﳌالّية،
اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقت ـضى الق ـانـون رق ـ ـم  ١٦-٢١اﳌـ ـؤّرخ ﰲ  ٢٥جمادى
اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٣٠ديسمبر سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن
قانون اﳌالّية لسنة ،٢٠٢٢
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٢٧٥-٢١اﳌؤّرخ ﰲ
 ١٩ذي القعـ ـ ـدة عـ ـام  ١٤٤٢اﳌ ـ ـوافـ ـق  ٣٠يوني ـ ـو سنـ ـ ـة ٢٠٢١
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،

) ٢٣٣.٤٥٣.٠٠٠دج( واﳌخصصـة لوزيرة العﻼقات مع البرﳌان
من ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة  ،٢٠٢٢طبقا
للجدول اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.
اﳌ ـ ـادة  : ٢يكلف وزير اﳌ ـ ـ ـالي ـ ـة ووزي ـ ـ ـرة العـ ـ ـ ـﻼق ـ ـ ـات مع
البرﳌان ،كل فيما يخصه ،بتنفي ـذ هذا اﳌرسوم الذي ينشر
ﰲ اﳉـ ـريـ ـدة الّرسـ ـمـ ـّية للج ـم ـهورّية اﳉـزائرّية الّديمقراطّية
الّشعبـّية.
حـ ـّرر باﳉـ ـزائر ﰲ  ٢٩جم ـ ـ ـادى اﻷوﱃ ع ـ ـام  ١٤٤٣اﳌ ـ ـوافق
 ٣جانفي سنة .٢٠٢٢
أيمن بن عبد الرحمان

اﳉدول اﳌلحق
اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزيرة العﻼقات مع البرﳌان لسنة ٢٠٢٢
من ميزانية التسيير واﳌوزعة بالترتيب ﰲ كل باب
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
الفرع اﻷول
فرع وحيد
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل

01-31

اﻹدارة اﳌركزية  -الراتب الرئيسي للنشاط.................................................

63.500.000

02-31

اﻹدارة اﳌركزية  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة..........................................

80.500.000

03-31

اﻹدارة اﳌركزيـ ـ ـة  -اﳌستخدم ـ ـون اﳌتعاق ـ ـدون  -الروات ـ ـب  -منـ ـح ذات
طاب ـ ـع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي............................................

15.090.000

مجموع القسم اﻷول

159.090.000

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
01-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح العائلية ..................................................................

834.000

02-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح اﻻختيارية..............................................................

10.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣جانفي سنة  ٢٠٢٢م
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

رقم اﻷبواب

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

03-33

اﻹدارة اﳌركزية  -الضمان اﻻجتماعي...........................................................

34.430.000

04-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية...................................

4.000.000

مجموع القسم الثالث

39.274.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
01-34

اﻹدارة اﳌركزية  -تسديد النفقات.................................................................

3.800.000

02-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷدوات واﻷثاث................................................................

5.216.000

03-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اللوازم...............................................................................

3.360.000

04-34

اﻹدارة اﳌركزية  -التكاليف اﳌلحقة.............................................................

4.463.000

05-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷلبسة.............................................................................

163.000

90-34

اﻹدارة اﳌركزية  -حظيرة السيارات.............................................................

3.600.000

92-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻹيجار.............................................................................

977.000

97-34

اﻹدارة اﳌركزي ـ ـ ـة  -النفق ـ ـ ـات القضائي ـ ـ ـة  -نفقـ ـ ـات اﳋبـ ـ ـرة  -التعويض ـ ـ ـات
اﳌترتبة عﲆ الدولة..................................................................................
مجموع القسم الرابع

10.000
21.589.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
01-35

اﻹدارة اﳌركزية  -صيانة اﳌباني.................................................................

4.500.000

مجموع القسم اﳋامس

4.500.000

القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
01-37

اﻹدارة اﳌركزية  -تنظيم اﳌؤﲤرات واﳌلتقيات.........................................

7.000.000

مجموع القسم السابع

7.000.000

مجموع العنوان الثالث

231.453.000

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
01-43

اﻹدارة اﳌـ ـركـ ـزي ـ ـ ـ ـ ـة  -اﳌنـ ـ ـ ـح  -تـ ـ ـ ـك ـ ـ ـمـ ـلـ ـ ـ ـ ـة اﳌنـ ـ ـ ـح  -ن ـ ـ ـفـ ـق ـ ـ ـ ـات ال ـ ـ ـت ـ ـ ـك ـ ـ ـوي ـ ـ ـن -
تعـ ـويض ـ ـ ـ ـات الت ـ ـدري ـ ـ ـ ـب............................................................................

2.000.000

مجموع القسم الثالث

2.000.000

مجموع العنوان الرابع

2.000.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

233.453.000

مجموع الفرع اﻷول

233.453.000

مجموع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزيرة العﻼقات مع البرﳌان...........

233.453.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ
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مرسـ ـوم تنفيـذي رقم  ٣٢-٢٢مؤّرخ ﰲ  ٢٩جمادى اﻷوﱃ
عـ ـ ـام  ١٤٤٣اﳌوافـ ـ ـق  ٣جانفـ ـ ـي سنـ ـة  ،٢٠٢٢يتضمـ ـ ـن
توزيع اﻻعتمـ ـ ـ ـادات اﳌخصصـ ـ ـ ـ ـة لوزي ـ ـ ـرة البيئـ ـ ـ ـة
تسيي ـ ـر ﲟوج ـ ـ ـب قان ـ ـ ـون اﳌاليـ ـة
ية ال ّ
م ـ ـن ميزان ـ ـ ّ
لسن ـة .٢٠٢٢
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣جانفي سنة  ٢٠٢٢م

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٢٨١-٢١اﳌؤّرخ ﰲ ٢٦

ذي القعدة عام  ١٤٤٢اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
يرسم ما يأتي :

زع اﻻعتمادات اﳌـ ـق ـ ـ ـ ـّدر مبلـ ـغهـ ـ ـ ـا ﲟليارين
اﳌادة اﻷوﱃ  :تو ّ
وسبعمائة واثنﲔ وخمسﲔ مليونا ومائة وتسعة وأربعﲔ

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالّية،
– وبنـ ـاء ع ـﲆ الـ ـّدست ـور ،ﻻ سيـ ـما اﳌ ـاّدت ـ ـان  ٥-١١٢و١٤١
)الفقرة  (٢منه،
– وﲟقتضى الق ـانـون رقم  ١٧-٨٤اﳌؤّرخ ﰲ  ٨شّوال عام
 ١٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩٨٤واﳌتعّلق بقوانﲔ اﳌالّية،
اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقت ـضى الق ـانـون رق ـ ـم  ١٦-٢١اﳌـ ـؤّرخ ﰲ  ٢٥جمادى
اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٣٠ديسمبر سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن
قانون اﳌاليّة لسنة ،٢٠٢٢
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٢٧٥-٢١اﳌؤّرخ ﰲ ١٩
ذي القعدة عام  ١٤٤٢اﳌوافق  ٣٠يونيو سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،

أل ـ ـ ـف دينـ ـ ـ ـار ) ٢.٧٥٢.١٤٩.٠٠٠دج( واﳌـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـصـصة ل ـوزيـ ـرة
الـبـيـئ ـة م ـ ـ ـ ـن ميزانيـ ـة التسـ ـ ـيير ﲟوجـ ـب قانـ ـون اﳌالية لسنة
 ،٢٠٢٢طبقا للجدول اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.
اﳌادة  : ٢يكلف وزير اﳌالية ووزي ـ ـرة البـ ـ ـيئة ،كل ف ـ ـيما
يخصـ ـ ـه ،بتنـ ـ ـفيـ ـ ـذ ه ـ ـ ـ ـذا اﳌرسـ ـ ـوم ال ـ ـذي ينشـ ـ ـر ﰲ اﳉريـ ـ ـ ـدة
الّرسم ـ ـّية للجمه ـ ـورّية اﳉزائـ ـرّية الّديمقراطـ ـ ـّية الﹽشعبّية.
حـ ـّرر باﳉـ ـزائر ﰲ  ٢٩جم ـ ـ ـادى اﻷوﱃ ع ـ ـام  ١٤٤٣اﳌ ـ ـوافق
 ٣جانفي سنة .٢٠٢٢
أيمن بن عبد الرحمان

اﳉدول اﳌلحق
اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزيرة البيئة لسنة ٢٠٢٢
من ميزانية التسيير واﳌوزعة بالترتيب ﰲ كل باب
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
الفرع اﻷول
فرع وحيد
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل

01-31

اﻹدارة اﳌركزية  -الراتب الرئيسي للنشاط.................................................

155.000.000

02-31

اﻹدارة اﳌركزية  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة..........................................

165.000.000

03-31

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب  -منح ذات طابع
عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي......................................................
مجموع القسم اﻷول

25.000.000
345.000.000

القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
02-32

اﻹدارة اﳌركزية  -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية....................................

112.000

مجموع القسم الثاني

112.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣جانفي سنة  ٢٠٢٢م
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية

01-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح العائلية...................................................................

2.000.000

02-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح اﻻختيارية..............................................................

15.000

03-33

اﻹدارة اﳌركزية  -الضمان اﻻجتماعي...........................................................

80.000.000

04-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية...................................

9.000.000

مجموع القسم الثالث

91.015.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
01-34

اﻹدارة اﳌركزية  -تسديد النفقات.................................................................

15.300.000

02-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷدوات واﻷثاث................................................................

1.440.000

03-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اللوازم..............................................................................

2.800.000

04-34

اﻹدارة اﳌركزية  -التكاليف اﳌلحقة.............................................................

20.000.000

05-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷلبسة.............................................................................

200.000

90-34

اﻹدارة اﳌركزية  -حظيرة السيارات.............................................................

1.850.000

92-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻹيجار............................................................................

800.000

97-34

اﻹدارة اﳌركـ ـ ـزيـ ـ ـة  -النفقـ ـ ـ ـ ـ ـات القضائي ـ ـة  -نفقـ ـ ـات اﳋبـ ـ ـرة  -التعويضـ ـ ـات
اﳌترتبة عﲆ الدولة..................................................................................
مجموع القسم الرابع

15.000
42.405.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
01-35

اﻹدارة اﳌركزية  -صيانة اﳌباني ومنشآتها التقنية...................................

6.000.000

مجموع القسم اﳋامس

6.000.000

القسم السادس
إعانات التسيير
01-36

إعانة للمركز الوطني لتنمية اﳌوارد البيولوجية.......................................

74.000.000

02-36

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

73.000.000

03-36

إعانة للوكالة الوطنية للتغييرات اﳌناخية.................................................

25.500.000

مجموع القسم السادس

172.500.000

القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
03-37

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌؤﲤرات واﳌلتقيات.....................................................

04-37

اﻹدارة اﳌركزية  -نفقات متعلقة بالتوعية والتعميم والتكوين اﳌرتبطة
بالبيئة والتنمية اﳌستدامة.....................................................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

2.000.000

50.000.000
52.000.000
709.032.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣جانفي سنة  ٢٠٢٢م

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ

01-43

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح  -تعويضات التدريب  -الرواتب اﳌسبقة  -نفقات
التكوين.....................................................................................................

7.600.000

مجموع القسم الثالث

7.600.000

القسم الرابع
النشاط اﻻقتصادي  -التشجيعات والتدخﻼت
01-44

اﻹدارة اﳌركزية  -مساهمة ﰲ الوكالة الوطنية للنفايات............................

4.800.000

03-44

اﻹدارة اﳌركزية  -مساهمة ﰲ اﳌرصد الوطني للبيئة والتنمية اﳌستدامة...

8.640.000

07-44

اﻹدارة اﳌركزية  -مساهمة ﰲ اﳌعهد الوطني للتكوينات البيئية.............

48.000.000

08-44

اﻹدارة اﳌركزية  -مساهمة ﰲ اﳌركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر
نقاء...........................................................................................................

8.640.000

مجموع القسم الرابع

70.080.000

مجموع العنوان الرابع

77.680.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

786.712.000

الفرع اﳉزئي الثاني
اﳌصالح الﻼمركزية للبيئة
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
11-31

اﳌصالح الﻼمركزية للبيئة  -الراتب الرئيسي للنشاط...............................

661.500.000

12-31

اﳌصالح الﻼمركزية للبيئة  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة........................

702.200.000

13-31

اﳌصالح الﻼمركزية للبيئة  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب  -منح
ذات طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي......................................
مجموع القسم اﻷول

149.758.000
1.513.458.000

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
11-33

اﳌصالح الﻼمركزية للبيئة  -اﳌنح العائلية.................................................

13.000.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣جانفي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

12-33

اﳌصالح الﻼمركزية للبيئة  -اﳌنح اﻻختيارية............................................

66.000

13-33

اﳌصالح الﻼمركزية للبيئة  -الضمان اﻻجتماعي.........................................

340.925.000

14-33

اﳌصالح الﻼمركزية للبيئة  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية.................

26.000.000

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

مجموع القسم الثالث

379.991.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
11-34

اﳌصالح الﻼمركزية للبيئة  -تسديد النفقات...............................................

19.515.000

12-34

اﳌصالح الﻼمركزية للبيئة  -اﻷدوات واﻷثاث..............................................

6.420.000

13-34

اﳌصالح الﻼمركزية للبيئة  -اللوازم............................................................

14-34

اﳌصالح الﻼمركزية للبيئة  -التكاليف اﳌلحقة..........................................

20.300.000

15-34

اﳌصالح الﻼمركزية للبيئة  -اﻷلبسة...........................................................

850.000

91-34

اﳌصالح الﻼمركزية للبيئة  -حظيرة السيارات...........................................

2.280.000

93-34

اﳌصالح الﻼمركزية للبيئة  -اﻹيجار...........................................................

1.600.000

98-34

اﳌصالـ ـح الـ ـﻼمـ ـركـ ـزيـ ـة لـ ـلـ ـبـ ـيئ ـة  -ال ـن ـف ـق ـات ال ـقضائ ـي ـة  -ن ـف ـق ـات اﳋب ـرة -
التعويضات اﳌترتبة عﲆ الدولة..............................................................
مجموع القسم الرابع

12.940.000

8.000
63.913.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
11-35

اﳌصالح الﻼمركزية للبيئة  -صيانة اﳌباني ومنشآتها التقنية.................

4.750.000

مجموع القسم اﳋامس

4.750.000

القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
13-37

اﳌصالح الﻼمركزية للبيئة  -اﳌؤﲤرات واﳌلتقيات...................................

1.900.000

مجموع القسم السابع

1.900.000

مجموع العنوان الثالث

1.964.012.000

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
11-43

اﳌصالح الﻼمركزية للبيئة  -نفقات التكوين..............................................

1.425.000

مجموع القسم الثالث

1.425.000

مجموع العنوان الرابع

1.425.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثاني

1.965.437.000

مجموع الفرع اﻷول

2.752.149.000

مجموع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزيرة البيئة......................................

2.752.149.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ
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مرس ـوم تنفيـ ـذي رق ـم  ٣٣-٢٢مـ ـؤّرخ ﰲ  ٢٩جم ـادى اﻷوﱃ

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣جانفي سنة  ٢٠٢٢م

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٢٨١-٢١اﳌؤّرخ ﰲ ٢٦

عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٣جانفي سنة  ،٢٠٢٢يتضمن توزيـ ـ ـع

ذي القعـ ـدة ع ـام  ١٤٤٢اﳌوافـ ـق  ٧يولي ـو سن ـة  ٢٠٢١واﳌتضمـ ـن

اﻻعتـمـ ـ ـادات اﳌخصصـ ـ ـ ـة لـوزيـ ـ ـر الصي ـ ـ ـ ـد البحري

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

واﳌنتجات الصيدية مـن مـيـزانية التسيير ﲟـوجـب
قانون اﳌالية لسنة .٢٠٢٢
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يرسم ما يأتي :
زع اﻻعتمـادات اﳌقـّدر مبلـغها ﲟليارين
اﳌادة اﻷوﱃ  :تـو ّ

ن الوزير اﻷول،
إ ّ

وسبعمائة وتسعة وأربعﲔ مليونا ومائتﲔ وعشرة آﻻف

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالّية،

دينـ ـار ) ٢.٧٤٩.٢١٠.٠٠٠دج( واﳌخصص ـة لوزيـ ـر الصيـ ـد البحـ ـري

– وبنـ ـاء ع ـﲆ الـ ـّدست ـور ،ﻻ سيـ ـما اﳌ ـاّدت ـ ـان  ٥-١١٢و١٤١
)الفقرة  (٢منه،
– وﲟقتضى الق ـانـون رقم  ١٧-٨٤اﳌؤّرخ ﰲ  ٨شّوال عام
 ١٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩٨٤واﳌتعّلق بقوانﲔ اﳌالّية،

واﳌنتج ـ ـ ـات الصيـ ـ ـدي ـ ـ ـة م ـ ـ ـن مـيـ ـ ـزانـيـ ـ ـة التسييـ ـ ـر ﲟ ـ ـ ـوجـ ـ ـ ـ ـ ـب
قان ـ ـ ـ ـون الـمـالـيـ ـ ـ ـة لـسـنـة  ،٢٠٢٢طـبـق ـ ـ ـ ـا للـجـدول اﳌلحـ ـ ـق به ـ ـ ـ ـذا
اﳌرسوم.
اﳌادة  : ٢يكـ ـ ـلـ ـف وزيـ ـ ـر اﳌـ ـالـيـ ـة ووزي ـ ـر الص ـ ـيد البـ ـحـ ـري

اﳌعّدل واﳌتّمم،

واﳌنتجات الصيدية ،كل فيما يخص ـه ،بتنفي ـذ هـ ـذا اﳌرسـوم

– وﲟقت ـضى الق ـانـون رق ـ ـم  ١٦-٢١اﳌـ ـؤّرخ ﰲ  ٢٥جمادى
اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٣٠ديسمبر سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن

ال ـذي ي ـن ـشر ﰲ اﳉري ـدة ال ـّرسم ـّي ـة لـلـجـمـهـورّيـة اﳉزائـرّيـة

قانون اﳌالّية لسنة ،٢٠٢٢
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٢٧٥-٢١اﳌؤّرخ ﰲ ١٩

ذي القعدة عام  ١٤٤٢اﳌوافق  ٣٠يونيو سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن

الّديمقراطّية الّشعبّية.
حـ ـّرر باﳉـ ـزائر ﰲ  ٢٩جم ـ ـ ـادى اﻷوﱃ ع ـ ـام  ١٤٤٣اﳌ ـ ـوافق
 ٣جانفي سنة .٢٠٢٢

تعيﲔ الوزير اﻷول،

أيمن بن عبد الرحمان
اﳉدول اﳌلحق
صصة لوزير الصيد البحري واﳌنتجات الصيدية لسنة ٢٠٢٢
اﻻعتمادات اﳌخ ّ
من ميزانية التسيير واﳌوزعة بالترتيب ﰲ كل باب

رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
الفرع اﻷول
فرع وحيد
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل

01-31

اﻹدارة اﳌركزية  -الراتب الرئيسي للنشاط...............................................

146.616.000

02-31

اﻹدارة اﳌركزية  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة........................................

147.951.000

03-31

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب  -منح ذات طابع
عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي...................................................
مجموع القسم اﻷول

32.245.000
326.812.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣جانفي سنة  ٢٠٢٢م
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية

01-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح العائلية................................................................

1.945.000

03-33

اﻹدارة اﳌركزية  -الضمان اﻻجتماعي........................................................

73.642.000

04-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية................................

6.500.000

مجموع القسم الثالث

82.087.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
01-34

اﻹدارة اﳌركزية  -تسديد النفقات..............................................................

19.306.000

02-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷدوات واﻷثاث.............................................................

7.127.000

03-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اللوازم............................................................................

6.574.000

04-34

اﻹدارة اﳌركزية  -التكاليف اﳌلحقة.........................................................

10.908.000

05-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷلبسة...........................................................................

158.000

90-34

اﻹدارة اﳌركزية  -حظيرة السيارات..........................................................

3.730.000

92-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻹيجار...........................................................................

1.840.000

97-34

اﻹدارة اﳌركزية  -النفقات القضائية  -نفقات اﳋبرة  -التعويضات اﳌترتبة
عﲆ الدولة...............................................................................................
مجموع القسم الرابع

10.000
49.653.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
01-35

اﻹدارة اﳌركزية  -صيانة اﳌباني..............................................................

4.500.000

مجموع القسم اﳋامس

4.500.000

القسم السادس
إعانات التسيير
05-36

إعانات ﳌدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية اﳌائيات..........

177.524.000

06-36

إعانة للمعهد الوطني العاﱄ للصيد البحري وتربية اﳌائيات..................

105.000.000

07-36

إعانة للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية اﳌائيات بوهران.......

49.168.000

08-36

إعانة للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية اﳌائيات بالقل..........

54.368.000

09-36

إع ـان ـة ل ـل ـم ـخ ـب ـر ال ـوط ـني ﳌراق ـب ـة وﲢل ـي ـل م ـن ـت ـوجـات الصيـد الـبـحـري
وتربية اﳌائيات ونظافة اﻷوساط........................................................
مجموع القسم السادس

45.989.000
432.049.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
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 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣جانفي سنة  ٢٠٢٢م

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم السابع
النفقات اﳌختلفة

01-37

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌؤﲤرات واﳌلتقيات.................................................

143.000

مجموع القسم السابع

143.000

مجموع العنوان الثالث

895.244.000

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
01-43

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح  -تعويضات التدريب  -الرواتب اﳌسبقة -
نفقات التكوين......................................................................................
مجموع القسم الثالث

8.000.000
8.000.000

القسم الرابع
النشاط اﻻقتصادي  -التشجيعات والتدخﻼت
03-44

مساهمة للمركز الوطني للبحث والتنمية ﰲ الصيد البحري وتربية
اﳌائيات................................................................................................

640.000.000

05-44

مساهمة للغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية اﳌائيات.....................

30.000.000

24-44

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻹعﻼم واﻹرشاد ............................................................

1.000.000

مجموع القسم الرابع

671.000.000

مجموع العنوان الرابع

679.000.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

1.574.244.000

الفرع اﳉزئي الثاني
اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
11-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -الراتب الرئيسي للنشاط.................

363.816.000

12-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة.........

400.602.000

13-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب -
منح ذات طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي.................................

167.971.000

مجموع القسم اﻷول

932.389.000

القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
11-32

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -ريوع حوادث العمل.........................

10.000

مجموع القسم الثاني

10.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣جانفي سنة  ٢٠٢٢م
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية

11-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﳌنح العائلية.................................

8.408.000

13-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -الضمان اﻻجتماعي.........................

177.062.000

14-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية..

18.472.000

مجموع القسم الثالث

203.942.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
11-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -تسديد النفقات................................

7.429.000

12-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﻷدوات واﻷثاث...............................

1.760.000

13-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اللوازم.............................................

1.893.000

14-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة -التكاليف اﳌلحقة............................

10.811.000

15-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة -اﻷلبسة...........................................

667.000

91-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -حظيرة السيارات............................

6.537.000

93-34

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﻹيجار............................................

1.300.000

98-34

اﳌصالـح الـﻼمـركـزية الـتـابـعـة للدولة  -ال ـن ـف ـق ـات ال ـقضائ ـيـة  -نـفـقـات
اﳋبرة -التعويضات اﳌترتبة عﲆ الدولة............................................
مجموع القسم الرابع

228.000
30.625.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
11-35

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -صيانة اﳌباني..............................

8.000.000

مجموع القسم اﳋامس

8.000.000

مجموع العنوان الثالث

1.174.966.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثاني

1.174.966.000

مجموع الفرع اﻷول

2.749.210.000

مـجـمـوع اﻻعـتـمادات اﳌخ ـصـصـ ـة لوزي ـر الصيد البحري واﳌنتجات
الصيدية................................................................................................

2.749.210.000
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مرس ـوم تنفي ـذي رق ـم  ٣٤-٢٢م ـؤّرخ ﰲ  ٢٩جمـادى اﻷوﱃ

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣جانفي سنة  ٢٠٢٢م

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٢٨١-٢١اﳌؤّرخ ﰲ ٢٦

عـ ـ ـ ـام  ١٤٤٢اﳌـواف ـ ـ ـق  ٣جانفـ ـ ـ ـي سنـ ـ ـة  ،٢٠٢٢يتضمـ ـ ـ ـن

ذي القع ـ ـدة ع ـام  ١٤٤٢اﳌواف ـق  ٧يولي ـو سنـة  ٢٠٢١واﳌتضمـ ـن

توزي ـ ـع اﻻعتـمـ ـادات اﳌخصصـ ـة لوزي ـ ـر الصناع ـ ـ ـة

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

الصيدﻻنية مـن مـيـزانية التسيير ﲟـوجـب قانون

يرسم ما يأتي :

اﳌالية لسنة .٢٠٢٢
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زع اﻻعتمـادات اﳌقـّدر مبلـغها بخمسمائة
اﳌادة اﻷوﱃ  :تـو ّ

ن الوزير اﻷول،
إ ّ

وسبعة وعشرين مليون دينار )٥٢٧.٠٠٠.٠٠٠دج( واﳌخصصة

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالّية،
– وبنـ ـاء ع ـﲆ الـ ـّدست ـور ،ﻻ سيـ ـما اﳌ ـاّدت ـ ـان  ٥-١١٢و١٤١
)الفقرة  (٢منه،
– وﲟقتضى الق ـانـون رقم  ١٧-٨٤اﳌؤّرخ ﰲ  ٨شّوال عام
 ١٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩٨٤واﳌتعّلق بقوانﲔ اﳌالّية،
اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقت ـضـ ـى الق ـ ـانـون رق ـ ـم  ١٦-٢١اﳌـ ـؤّرخ ﰲ  ٢٥جمـ ـادى

اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٣٠ديسمبر سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن
قانون اﳌالّية لسنة ،٢٠٢٢
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٢٧٥-٢١اﳌؤّرخ ﰲ ١٩

ذي القعدة عام  ١٤٤٢اﳌوافق  ٣٠يونيو سنة  ٢٠٢١واﳌتضمن

لوزيـ ـر الصن ـاع ـة الصي ـدﻻن ـي ـة مـن مـيـزانـيـة الـتسيـيـر ﲟوجب
قـ ـ ـانـ ـ ـون الـمـالـيـة لـسـنـة  ،٢٠٢٢طـبـقـا لـ ـلـجـدول اﳌلـ ـحـ ـق ب ـه ـذا
اﳌرسوم.
اﳌادة  : ٢يكـلـف وزي ـر اﳌـالـيـة ووزيـر الصناعة الصيدﻻنية،
كـ ـل فـ ـيـ ـمـ ـا يـ ـخص ـه ،ب ـت ـن ـف ـي ـذ هـ ـذا اﳌرسـوم ال ـذي ي ـن ـشر ﰲ
اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حـ ـّرر باﳉـ ـزائر ﰲ  ٢٩جم ـ ـ ـادى اﻷوﱃ ع ـ ـام  ١٤٤٣اﳌ ـ ـوافق
 ٣جانفي سنة .٢٠٢٢

تعيﲔ الوزير اﻷول،

أيمن بن عبد الرحمان
اﳉدول اﳌلحق
اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير الصناعة الصيدﻻنية لسنة ٢٠٢٢
من ميزانية التسيير واﳌوزعة بالترتيب ﰲ كل باب

رقم اﻷبواب

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

الفرع اﻷول
فرع وحيد
الفرع اﳉزئي اﻷول

01-31
02-31
03-31

01-32
02-32

اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
اﻹدارة اﳌركزية  -الراتب الرئيسي للنشاط...............................................
اﻹدارة اﳌركزية  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة........................................
اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب  -منح ذات طابع
عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي...................................................
مجموع القسم اﻷول
القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
اﻹدارة اﳌركزية  -ريوع حوادث العمل.......................................................
اﻹدارة اﳌركزية  -معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية...................................
مجموع القسم الثاني

77.000.000
120.000.000
6.000.000
203.000.000

10.000
10.000
20.000

 ٢٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣جانفي سنة  ٢٠٢٢م
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
01-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح العائلية...................................................................

1.000.000

03-33

اﻹدارة اﳌركزية  -الضمان اﻻجتماعي..........................................................

50.000.000

04-33

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية...................................

10.000

مجموع القسم الثالث

51.010.000

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
01-34

اﻹدارة اﳌركزية  -تسديد النفقات................................................................

14.400.000

02-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷدوات واﻷثاث................................................................

10.450.000

03-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اللوازم...............................................................................

20.000.000

04-34

اﻹدارة اﳌركزية  -التكاليف اﳌلحقة.............................................................

6.000.000

05-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷلبسة.............................................................................

100.000

90-34

اﻹدارة اﳌركزية  -حظيرة السيارات.............................................................

5.000.000

92-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻹيجار.............................................................................

1.000.000

97-34

اﻹدارة اﳌركزية  -النفقـ ـ ـ ـات القضائي ـ ـة  -نفق ـ ـات اﳋب ـ ـرة  -التعويضات
اﳌترتبة عﲆ الدولة......................................................................................
مجموع القسم الرابع

20.000
56.970.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
01-35

اﻹدارة اﳌركزية  -صيانة اﳌباني.................................................................

10.000.000

مجموع القسم اﳋامس

10.000.000

القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
01-37

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌؤﲤرات واﳌلتقيات.....................................................

5.000.000

مجموع القسم السابع

5.000.000

مجموع العنوان الثالث

326.000.000

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
01-43

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌنح  -تعويضات التدريب  -الرواتب اﳌسبقة  -نفقات
التكوين........................................................................................................

1.000.000

مجموع القسم الثالث

1.000.000

القسم الرابع
النشاط اﻻقتصادي  -التشجيعات والتدخﻼت
01-44

اﻹدارة اﳌركزية -مساهمة للوكالة الوطنية للمواد الصيدﻻنية....................

200.000.000

مجموع القسم الرابع

200.000.000

مجموع العنوان الرابع

201.000.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

527.000.000

مجموع الفرع اﻷول

527.000.000

مجموع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير الصناعة الصيدﻻنية................

527.000.000

اﳌطبعة الرسمﹽية  -حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص .ب  - ٣٧٦ -اﳉزائر  -محطة

