
العدد العدد 78

السالسّنة الثالثة واخلمسوننة الثالثة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

ثمن العدد الصّادر في السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

السبت أوالسبت أوّل ربيع الثاني عام ل ربيع الثاني عام 1438 هـهـ

اHوافق اHوافق 31 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2016 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12



أوأوّل ربيع الثاني عام ل ربيع الثاني عام 1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 278
31 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2016 م م

قوان!قوان!
قـانون رقم 16-15 مـؤرخ في أوّل ربـيع الـثـاني عام 1438 اHـوافق 31 ديـسـمـبـر سـنـة s2016 يـعـدّل ويـتـمم الـقـانون رقم 83 -12
اHـــؤرّخ فــــي 21 رمضــان عــام 1403 اHـوافـق 2 يولـيو سنـة 1983 واHتعلق بالتقاعد............................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم رئـاسي رقم  16-345 مـؤرّخ في 28 ربـيع األول عام 1438 اHـوافـــق 28 ديـسـمـبـر سـنـة s2016 يـتـضـمن  حتـويل اعـتـماد
إلـى مـيـزانية تسيير مصالح الوزير األول.....................................................................................................
مرسـوم رئاسي رقم  16-346 مؤرّخ في 28 ربـيع األول عام 1438 اHوافـــق 28 ديـسمـبر سـنة s2016  يتـضـمن نقـل اعتـماد في
ميزانية تسيير وزارة الشؤون اخلارجية........................................................................................................
مـرسوم تـنفـيذي رقـم  16-341 مؤرخ في 28 ربـيع األول عام 1438 اHوافـق 28 ديـسمـبر سـنة s2016 يتـضـمن نقـل اعتـماد فـي
ميزانية تسيير مصالح الوزير األول.............................................................................................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقـم 16-342 مـؤرخ في 28 ربـيع األول عام 1438 اHـوافـق 28 ديـسمـبـر سـنة s2016 يـتـضـمن نـقل اعـتـماد في
ميزانية تسيير وزارة العدل........................................................................................................................
مـرسوم تـنفـيذي رقم 16-343 مؤرخ في 28 ربـيع األول عام 1438 اHوافـق 28 ديـسمـبر سـنة s2016 يـتضـمن  نقـل اعـتمـاد فـي
ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية.........................................................................................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 16-344 مؤرخ في 28 ربـيع األول عام 1438 اHوافـق 28 ديـسمـبر سـنة s2016 يتـضـمن نقــل اعتـمـاد فـي
ميزانية تسيير وزارة  التضامن الوطني واألسرة وقضـايا اHرأة......................................................................

قرارات4 مقرقرارات4 مقرّرات4 آراءرات4 آراء
وزارة السكن والعمران وا9دينةوزارة السكن والعمران وا9دينة

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 4 مـحـرم عـام 1438 اHـوافق 6 أكــتـوبـر سـنـة s2016 يـتـضـمن تـنـظـيم اإلدارة اHـركـزيـة لـوزارة
السكن والعمران واHدينة في مكاتب..............................................................................................................

وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

Yـنــاصب الـعــلـيـا لــلـمــوظـفـHيــحـدد عــدد ا s2016 ـوافق 26 يـولــيـو ســنـةHقـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 21 شــوال عـام 1437 ا
اHـنـتمـY ألسالك مـسـتخـدمي دعم الـبـحثs بـعنـوان اHـؤسـسات الـعـمومـيـة ذات الـطابـع العـلـمي والـتكـنـولوجـي التـابـعة
لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي...........................................................................................................

وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا ا9رأةوزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا ا9رأة

قـــرار وزاري مــشــتـــرك مــؤرخ في 8 صــفــر عــام 1438 اHـــوافق 8 نــوفــمـــبــر ســنــة s2016 يــتـــضــمـن وضع بــعض األسـالك اخلــاصــة
بالتربية الوطنية في حالة القيام باخلدمة لدى وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اHرأة.............................

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
بنك اجلزائربنك اجلزائر

الوضعيّة الشّهريّة في 31 أكتوبر سنة 2016.............................................................................................................

الوضعيّة الشّهريّة في 30 نوفمبر سنة 2016............................................................................................................
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قوان!قوان!
قـانـون رقم قـانـون رقم 16-15  مـؤرخ في أومـؤرخ في أوّل ربـيع الـثـاني عـام ل ربـيع الـثـاني عـام 1438
اHــــوافق اHــــوافق 31 ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة  ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة s2016 يــــعــــدs يــــعــــدّل ويــــتــــممل ويــــتــــمم
الــــقــــانــــون رقم الــــقــــانــــون رقم 83 - -12 اHـــــــؤر اHـــــــؤرّخ فــــي خ فــــي 21 رمــــضــــــان رمــــضــــــان
عـــام عـــام 1403 اHــوافـق  اHــوافـق 2 يــولــيــو ســنــة  يــولــيــو ســنــة 1983 واHــتــعـلق واHــتــعـلق

بالتقاعد.بالتقاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهورية

- بــنـــاء عـــلى الـــدســـتــورs ال ســـيـــمـــا اHــواد  136 و140
sو143 ( الفقرة 2) و144 منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-11 اHــــؤرخ في 21
رمـضـان عام 1403 اHـوافق 2  يـولـيـو سـنـة 1983 واHـتـعلق

 sتممHعدل واHا sبالتأمينات االجتماعية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-12 اHــــؤرخ في 21
رمـضـان عام 1403 اHـوافق 2  يـولـيـو سـنـة 1983 واHـتـعلق

sتممHعدل واHا sبالتقاعد

- وبـمـقــتـضـى الـقـانـون رقـم 83-13 الـمـؤرخ فـي
21 رمـــــضـــــان عـــــام 1403 اHـــــوافق 2  يـــــولــــــيـــــو ســـــنـــــة 1983

واHـــتـــعـــلق بـــحـــوادث الــعـــمـل واألمــراض اHـــهـــنـــيـــةs اHـــعــدل
sتممHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-14 اHــــؤرخ في 21
رمـضـان عام 1403 اHـوافق 2  يـولـيـو سـنـة 1983 واHـتـعلق
sفي مــجـــال الــضـــمــان االجــتـــمــاعي YـــكــلــفـــHبـــالــتـــزامــات ا

sتممHعدل واHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اHــــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اHـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واHـتـعلق

 sتممHعدل واHا sبعالقات العمل

- و�ـقتـضى اHرسـوم التـشريعي رقم 94-12 اHؤرخ
في 15 ذي احلـــجـــة عــام 1414 اHــوافق 26 مـــايـــو ســـنــة 1994
sالــذي يــحــدد نـســبــة االشــتــراك فـي الـضــمــان االجــتــمــاعي

sتممHعدل واHا

- وبــمــقــتــضـى األمـر رقـم 95-01 الــمـؤرخ فـي 19
شـــعــــبـــان عـــام 1415 الــــمـــوافـق 21 يـــنــــايـــر ســــنـــة 1995
الــــــذي يــــــحــــــدد أســــــاس اشــــــتــــــراكــــــات وأداءات الــــــضــــــمـــــان

sاالجتماعي

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-08 اHــــؤرخ في 16
صــفــر عـام 1429 اHـوافق 23 فــبـرايــر ســنـة 2008 واHــتــعـلق

sنازعات في مجال الضمان االجتماعيHبا

sوبعد رأي مجلس الدولة -

sانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :  يصدر القانون اآلتي نصه :  

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : يــــعـــدل هــــذا الـــقــــانـــون ويــــتـــمـم بـــعض
أحــكــام الــقــانــون رقـم 83-12 الــمــؤرخ فـي 21 رمــضــان
عــام 1403 الــمـوافـق 2 يــولــيــو ســنـة 1983 والــمــتــعــلـق

بالتقاعد. 

اHــــاداHــــادّة ة 2 : : تـــــعـــــدل وتـــــتـــــمــم أحـــــكـــــام الـــــمــــادة 6 مـن
الــــقــــانـــون رقم 83- 12 اHــــؤرخ في 21 رمــــضــــان عـــام 1403
sالــــمــــوافـق 2 يــــولــــيـــــو ســــنــــة 1983 والـــــمـــــذكــــور أعـاله

وحترر كما يأتي : 

"اHـادة 6 :  تـتــوقف وجـوبــا اسـتــفـادة الــعـامل (ة) من
 : Yاآلتي Yمعاش التقاعد على استيفاء الشرط

- بـلــوغ سـن سـتـيـن (60) سـنــة عـلـى األقـلs غــيـر
sأنـه يــمــكــن إحــالــة الـــمــرأة الــعـــامــلـــة عــلـى الــتـــقــاعــد
(55) Yابـــتــداء من سن اخلـــامــســة واخلــمــســ sبــطـــلب مــنــهــا

sسنة كاملة

- قـضـاء مـدة خـمس عـشـرة (15) ســنـة عـلى األقل في
العمل.

يــــتــــعــــY عـــلـى الــــعـــامـل (ة)  لالســــتــــفــــادة من مــــعـــاش
التقـاعــدs أن يـكــون قـــد قــام بـعـمل فــعلـي تـساوي مدته
عـــــلى األقل ســـــبع ســـــنــــوات ونـــــصف ســـــنــــة s(7,5) مـع دفع

اشتراكات الضمان االجتماعي.

مـع مـراعـاة أحــكـام اHـادة 10 أدنـاهs �ــكن الـعـامـل (ة)
أن يــخــتــار إراديـا مــواصــلــة نــشــاطه بــعــد الــسـن اHــذكـورة
أعالهs فـــي حــــدود خــــمس (5) ســــنــــوات ال �ـــــكن الـــــهــــيــــئــــة

اHستخدمة خاللها إحالته على التقاعد.

حتــدد كـيـفـيــات تـطـبــيق هـذه اHـادةs عــنـد احلـاجـةs عن
طريق التنظيم". 
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اHــــاداHــــادّة ة 3 : : تـــــعـــــدل وتـــــتـــــمــم أحـــــكـــــام الـــــمــــادة 7 مـن
الــــقــــانــــون رقـم 83-12 الــــمــــؤرخ فـي 21 رمــــضــــان عــــام
1403 اHـوافق 2 يـولـيـو سـنـة 1983 واHـذكـور أعالهs وحترر

كما يأتي : 

"اHــادة  7 : �ــكن أن يـــســتــفــيــد من مـــعــاش الــتــقــاعـــد
sــادة 6 أعالهHـــنــصـــوص عــلـــيــهـــا فـي اHقــبــل بــلــــوغ الــسن ا
الـعـامل (ة) الـذي يشـغل مـنـصب عمل يـتـمـيز بـظـروف جد

شاقة بعد قضاء فترة دنيا في هذا اHنصب.

تـــــحــــــدد قـــــائـــــمـــــة مــــــنـــــاصـب الـــــعــــــمـل واألعـــــمـــــار
الــمـنــاســبـة لــهــاs وكــذا الفـتـرة الدنـيـا الواجب قـضـاؤها
فـــي اHـــــنــــاصـب اHـــــذكــــورة فـي الـــــفــــقـــــرة األولـى أعالهs عن

طريق التنظيم".

اHـاداHـادّة ة 4 : : تــتـــمـم أحـكــام الـقــانـون رقم 83-12 اHــؤرخ
في 21 رمـــضـــان عـــام 1403 اHــــوافق 2 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1983

واHذكور أعــالهs �ــادة  7 مكــرر حتـرر كما يأتي :

"اHادة 7 مـكرر :  �كـن تمـديد سن الـتقـاعد اHـذكورة
s(ة) ــــــعـــــنيHبــــــطـــــلب مـن الـــــعــــــامل (ة) ا sـــــادة 6 أعالهHفي ا
بــالــنــســبــة لـــلــوظــائف ذات الــتــأهــيـل الــعــاليs واHــهن ذات

التأهيل النادر. 

حتـدد قائـمـة الـوظائـف ذات التـأهـيل الـعـاليs واHهن
ذات الــتــأهـيل الــنــــادرs وكـــذا شــروط وكــيــفـيــات تــخـويل
احلق فــي تمـديد سن التـقاعدs والـقواعد اخلـاصة بتـصفية

اHعاش اHتعلقة بها عن طريق التنظيم".

5 :  : تـــــعــــدل وتــــتــــمـم أحــــكــــام الــــمــــادة 10 مـن اHــاداHــادّة ة 
الــــقــــانــــون رقـم 83-12 الــــمــــؤرخ فـي 21 رمــــضــــان عــــام
1403 اHـوافق 2 يـولـيـو سـنـة 1983 واHـذكـور أعالهs وحترر

كما يأتي : 

"اHــادة 10 :  لـــلـــعــــامل (ة) الــــذي اســـتـــوفـى الـــشـــروط
الـــمـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا فـي الـــمـــواد 6 و7 و7  مــكــرر و8
من هـــذا الـقـانــونs احلق في اإلحالـة على التـقاعدs إال أنه
ال �ـكن إقرار اإلحـالة عـلى التـقـاعد قـبل تبـليغ قـرار منح

اHعاش.

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

اHــــاداHــــادّة ة 6 : : تـــــتـــــمــم أحــــكــــــام الــــقـــــانــــون رقــم 12-83
الـــــــمـــــــــؤرخ فـي 21 رمـــــــضــــــــان عـــــــام 1403 الـــــــمــــــــوافـق 2
يـولــيـو ســنـة 1983 والـمــذكـور أعـالهs بــمـادة 48 مــكـرر

حترر كما يأتي : 

"اHادة 48 مكرر :  �كن رفـع تمـويل نفقات الـتقاعد
اHــنـــصــوص عـــلــيــهـــا في اHــادة 48 أعالهs �ـــصــادر إضـــافــيــة

طبقا للتشريع اHعمول به".

اHـاداHـادّة ة 7 : : تـتمـم أحـكـــام القــانـون رقــم 83-12 اHـؤرخ
في 21 رمـــضـــان عـــام 1403 اHــــوافق 2 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1983

واHذكور أعـالهs �ادة 61 مكرر حترر كما يأتي : 

"اHــادة 61 مـــكـــرر : دون الــــمــــســــاس بــــأحـــــكــــام هــــذا
الـقــانــونs وخـالل فـتــرة انـتــقــالـيــة مـدتــهــا سنـتان (2)
يــمــكـن مــنــح مــعــاش الــتــقــاعــد مـع االنــتــفــاع الــفــوري
إذا كــــان الــــعـــــامـل األجــــيــــر قــــد أتـم مــــدة عــــمـل فــــعــــلـي
نـتـج عــنـهـا دفـع اشـتـراكــات تـعــادل اثـنــتـيـن وثالثـيـن
(32) ســـــنـــــة عـــــلـى األقلs وبــــــلغ أو جتـــــاوز الـــــسـن الـــــدنـــــيـــــا

اHذكورة أدناه : 

s2017 ثمان وخمسون (58) سنة في سنة -

-  تسع وخمسون (59) سنة في سنة 2018.

تــــتم االســــتـــفــــادة من مــــعـــاش الــــتـــقــــاعــــد في احلـــاالت
اHـــنــصــوص عــلـــيــهــا في الــفـــقــرة أعالهs بــطــلـب من الــعــامل

األجير دون سواه.

تـــطــــبق الــــسـن اHـــنــــصــــوص عـــلــــيــــهـــا فـي اHـــادة 6 من
الـــقـــانـــون رقم 83 - 12 اHــؤرخ في 21 رمـــضـــان عـــام 1403
اHـوافق 2 يـولـيـو سـنـة 1983 واHـذكـور أعالهs عـلى الـعـمـال
اHــذكـــورين في هــــذه اHــادةs ابــتـــداء من أوّل يـــنــايـــر ســنــة

."2019

اHــاداHــادّة 8 :  :  تـــلـــغـى كل األحــــكـــام اخملـــالــــفـــة ألحــــكـــام هـــذا
الـقــانـونs ال سـيـمـا اHـادة 6 مـكـرر من الـقـانـون رقم 12-83
اHـؤرخ في 21 رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2  يــولـيــو ســنـة

1983 واHتعلق بالتقاعدs اHعدل واHتمم.

اHـاداHـادّة ة 9 :  :  يـسـري مـفـعـــول هـــذا الـقـانـون ابـتــداء من
أوّل يناير سنـة 2017.  

10 : : يـــــنـــــشــــــر هـــــــذا الــــقـــــانـــــون فــي اجلـــــريــــدة اHــــاداHــــادّة ة 
الــرّســـمــيّــة لــلـجــمــهـوريّـة الـــجــزائـريـّــة الـدّيــمـــقــراطــيّـة

الـشّـعـبـيّـة.

حـــــرّر بــــاجلــــزائـــــر في أوّل ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1438
اHوافق 31 ديسمبر سنة 2016.
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــرســـوم رئـــاسي رقممـــرســـوم رئـــاسي رقم  16-345 مــؤر مــؤرّخ في خ في 28 ربــيع األول ربــيع األول
عام عام 1438 اHوافـــق  اHوافـــق 28 ديسـمبـر سنة  ديسـمبـر سنة s2016 يـتضمنs يـتضمن
حتـــويل اعـــتـــمـــاد إلـى مــــيــــزانــيـــة تـــســـيـــيـــر مــصـــالححتـــويل اعـــتـــمـــاد إلـى مــــيــــزانــيـــة تـــســـيـــيـــر مــصـــالح

الوزير األول.الوزير األول.
ـــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهورية

sاليةHبناء على تقرير  وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورs ال سيّمـا اHادّتان 91-6 و143
s(الفقرة األولى) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانHـوافق 7  يـولـيـو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

s تمّمHعدّل واHا sاليةHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 15-18 اHــــؤرخ في 18
ربـــيع األول عـــام 1437 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2015

s2016 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي اHؤرخ فـي 14 ربيع
الـثاني عام 1437 اHوافق 24  ينـاير سـنة 2016 واHـتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Hـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اHـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اHـالـيـة

s2016 لسنة

- و�قـتـضى اHرســوم الـتنـفـيذي رقم 16-20 اHـؤرخ
فـي 14 ربــيع الـــثــاني عــام 1437 اHــوافق 24  يـــنــايــر ســنــة
2016 واHــتــضــمن تــوزيع االعــتــمــادات اخملــصــصــة لــلــوزيــر

األول من ميـزانيـة التـسـييـر �وجب قـانون اHـاليـة لسـنة
s2016

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 
اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى : يـــلــــغــى مـن مــــيــــزانـــيــــة ســـنــــة 2016
اعـتـمــاد قــدره مـائـتـان واثـنـان وعـشـرون مـلـيـونـا ومـائـتـا
ألـف ديـــــنــــــار(222.200.000 دج) مـــــقـــــيّـــــــــد في مـــــيـــــزانـــــيـــــة
الـــتــكـــالــيـف اHــشـــتــركـــة وفي الـــبــاب رقم 37-91 "نـــفـــقــات

محتملة - احتياطي مجمع".
2 : : يــخــصـص Hـيـزانيــة ســنـة 2016  اعـتـمـاد اHـاداHـادّة ة 
قـــــدره مــائــتــان واثــنــان وعــشــرون مـــلــيــونــا ومــائــتــا ألف
ديــنـــار(222.200.000 دج)   يــقــيـــد فــي مــيــزانــيـة تــســيــيـر
مـصالح الـوزير األولs الفـرع األول- الوزيـر األولs الفرع
اجلــزئي األول : اHـصـالـح اHـركـزيــة وفـي األبـواب  اHـبــيـنـة

في اجلدول اHلحق بهذا اHرسوم.
اHـاداHـادّة ة 3 : : ينشر هذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّـة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 28 ربـيع األول عـام 1438 اHـوافق

28 ديسمبر سنة 2016.
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اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

01 - 34

92 - 34

الفرع األولالفرع األول
الوزير األولالوزير األول

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

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح
الوزير األول - تسديد النفقات....................................................
الوزير األول - اإليجار...............................................................
مجموع القسم الرابع

102.000.000

42.000.000

144.000.000

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج) العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب
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يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يـلـــغــى مـن مــيـــزانــيـــة ســـنـــة 2016
اعـتمــاد قــــدره ثمانـون ملــيـون دينــار (80.000.000  دج)
sمقـيّـــد فـــي ميـزانيـة تـسيـير وزارة الـشـؤون اخلارجـية 
الفـرع األول: فـرع وحيـد - الفـرع اجلزئي األول - اHـصالح
اHــــركـــزيــــة وفـي الـــبــــاب رقم 31-02 " اإلدارة اHــــركــــزيـــة -

التعويضات واHنح اخملتلفة".

2 :  :  يــخــصص Hــيــزانــيــة ســنــة 2016  اعــتــمـــاد اHــاداHــادّة ة 
قـــدره  ثـمـانـون مـلـــيـون ديـنــار (80.000.000  دج)  يـقـيّــد
فــي مـيـزانـيـة تـسـيـيــر وزارة الـشـؤون اخلـارجـيـةs الـفـرع
األول: فــــــرع وحـــــيـــــد - الـــــفــــــرع اجلـــــزئي األول - اHــــــصـــــالح
اHـــركـــزيـــة وفـي الـــبـــاب رقـم 33-03 " اإلدارة اHـــركـــزيــة -

الضمان االجتماعي".   

3 : :  يـكلـف وزير اHـالـيـة ووزير الـدولةs وزير اHـاداHـادّة ة 
sكـل فـيـمــا يـخـصّه sالـشــؤون اخلـارجـيــة والـتــعـاون الـدولي
بـتنـفيذ هـذا اHرسـوم الذي يـنـشــر في اجلريـدة الرّسـميّـة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 28 ربـيع األول عـام 1438 اHـوافق
28 ديسمبر سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

 

10 -37

القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

الوزير األول - النفقات اHتعلقة باالتصال اHؤسساتي....................

مجموع القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة......................................................مجموع االعتمادات اخملصصة......................................................

78.200.000

78.200.000

222.200.000

222.200.000

222.200.000

222.200.000

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

مـــرســـوم رئـــاسي رقممـــرســـوم رئـــاسي رقم  16-346 مــؤر مــؤرّخ في خ في 28 ربــيع األول ربــيع األول
عام عام 1438 اHوافـــق  اHوافـــق 28 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة s2016  يتضمنs  يتضمن
نــقل اعــتـمــاد في مـيــزانــيـة تــسـيــيـر وزارة الــشـؤوننــقل اعــتـمــاد في مـيــزانــيـة تــسـيــيـر وزارة الــشـؤون

اخلارجية.اخلارجية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهوريـة

sاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورs ال سيّمـا اHادّتان 91-6 و143
s( الفقرة األولى) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانHـوافق 7  يـولـيـو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

sتمّمHعدّل واHا sاليةHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 15-18 اHــــؤرخ في 18
ربـــيع األول عـــام 1437 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2015

s2016 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- و�ـقـتــضى اHـرســـوم الـرئـاسي رقم 16-19 اHـؤرخ
فـي 14 ربــيع الــثــانـي  عـام 1437 اHــوافق 24  يــنــايـر ســنــة
2016 والــمـتــضــمـن تـوزيـع االعــتــمـادات الــمــخـصــصـة

لوزير الدولةs وزير الـشؤون اخلارجية والتعاون الدولي
مـن مــيــزانـيــة الــتـســيــيـر بــمــوجـب قـانــون الــمـالــيـة

s2016 لسنة
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مـرسـوم تـنـفـيـذي رقـم  مـرسـوم تـنـفـيـذي رقـم  16-341 مـؤرخ في  مـؤرخ في 28 ربـيع األول ربـيع األول
عـام عـام 1438 اHـوافـق  اHـوافـق 28 ديـسـمـبـر سـنة  ديـسـمـبـر سـنة s2016 يـتـضمنs يـتـضمن
نـقل اعــتـمـاد فـي مـيـزانــيـة تـسـيـيــر مـصـالح الـوزيـرنـقل اعــتـمـاد فـي مـيـزانــيـة تـسـيـيــر مـصـالح الـوزيـر

األول.األول.
ـــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
s(الفقرة 2) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوّال
Yـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

sتمّمHعدّل واHا sاليةHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 15-18 اHــــؤرخ في 18
ربـــيع األول عـــام 1437 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2015

s2016 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 16-20 اHـؤرخ
في 14 ربــيع الـــثــاني عــام 1437 اHــوافق 24  يــنـــايــر ســـنــة

2016 واHــتــضــمن تــوزيع االعــتــمــادات اخملــصــصــة لــلــوزيــر

األول من مــيـــزانــيــــة الــتــســـيــيـــر �ــوجــب قــانــون اHــالــيــة
s2016 لسنة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 
اHــاداHــادّة األولى :  ة األولى :  يــلــــغى مـن مـــيـــزانـــيـــة ســنــــــة 2016
اعـــــتــــمـــــاد قـــــدره خــــمــــســــة وخــــمــــســــون مــــلــــيــــــون ديـــــنـــار
(55.000.000 دج) مــقـــيّـــد فـــي مـيــزانـيــة تـســيــيـر مــصـالح
الــــوزيـــــر األولs الـــــفـــــرع األول : الـــــوزيـــــر األولs الــــفــــــرع
اجلـزئـي األول : اHـصـالـح اHـركـزيـة وفــي األبــواب اHـبـيـنـة

في اجلدول "أ" اHلحق بهذا اHرسوم.
اHاداHادّة ة 2 :   :  يخـصـص لــميزانيـة سنــة 2016  اعتمــاد
قــدره خمسـة وخمسـون مـليــون دينــار (55.000.000 دج)
sيــقــــيّــد فــــي مـيــزانـيـــة تـســيــيـر مــصـالح الـــوزيـر األول 
الـــــفــــــرع األول : الـــــــوزيـــــر األولs الـــــفــــــرع اجلـــــزئي األول :
اHـصـالح اHـركـزيـة وفــي األبـواب اHـبـيـنـة فـي اجلدول "ب"

اHلحق بهذا اHرسوم.
اHاداHادّة ة 3 : :  ينشر هــذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 28 ربـيع األول عـام 1438 اHـوافق

28 ديسمبر سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق "أ" "أ"

08 - 34

الفرع األولالفرع األول
الوزير األولالوزير األول

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

الــوزيــر األول - نــفــقــات تــســيــيــر اHــصــالح اHــشــتــركــة إلقــامـــة الــدولــة
بنـادي الصنوبـر.....................................................................

مجموع القسم الرابع
5.000.000

5.000.000

االعتمادات اHلغاة (دج)االعتمادات اHلغاة (دج) العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب
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31 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2016 م م

30.000.000

20.000.000

50.000.000

55.000.000

55.000.000

55.000.000

55.000.000

اجلدول اHلحق "أ" (تابع)اجلدول اHلحق "أ" (تابع)

02 - 37

11 - 37

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

الوزير األول - تنظيم اHؤتمرات واHلتقيات.................................

النفقات اHتعلقة بتسيير جلنة احلكم الراشد..................................

مجموع القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اHلغاة...........................................................مجموع االعتمادات اHلغاة...........................................................

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

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق "ب" "ب"

02 - 34

03 - 34

80 - 34

الفرع األولالفرع األول
الوزير األولالوزير األول

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

الوزير األول - األدوات واألثاث...................................................

الوزير األول - اللوازم...............................................................

الوزير األول - حظيرة السيارات................................................

مجموع القسم الرابع

10.000.000

10.000.000

30.000.000

50.000.000

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج) العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب
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5.000.000

5.000.000

55.000.000

55.000.000

55.000.000

55.000.000

اجلدول اHلحق "ب" (تابع)اجلدول اHلحق "ب" (تابع)

01 - 37

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

الوزير األول - نفقات مختلفة.....................................................

مجموع القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة.............................................مجموع االعتمادات اخملصصة...............................................................

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

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : يــــلــــغـى مـن مــــيـــــزانــــيــــة ســــنــــة 2016
اعــــتــمـــاد قـــدره تــســعــون مــلــيــون ديــنــار (90.000.000 دج)
مـقـيد في ميـزانيـة تسيـير وزارة العـدل وفي الباب رقم
sـتـعـاقـدونHـسـتـخـدمــون اHـصـالـح الـقـضـائـيــة - اH31-13 "ا

الــرواتبs مــنح ذات طــابـع عــائــلي واشــتــراكــات الــضــمــان
االجتماعي".

اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : يــــــخــــــصـص لــــــمـــــيـــــزانــــــيـــــة ســـــنـــــة 2016
اعــــتـــمــاد قـــدره تــســعــون مــلــيــون ديــنــار (90.000.000 دج)
يــــقـــيـــد فـي مـــيـــزانــــيـــة تـــســـيـــيـــر وزارة الـــعـــدل وفـي
الــــــبـــــاب رقم 31-11 "اHـــــصــــــالح الــــــقــــــضـــــائــــــيـــــة - الــــــراتب

الرئيسي للنشاط".

sـــالــــيـــــة ووزيــــر الــــعـــــدلHــــادّة ة 3 : : يـــكــــلـــف وزيــــر اHــــاداHا
حـافـظ األختــامs كل فيــما يخصـهs بـتنفيــذ هــذا اHرسوم
الـــــذي يـــنــــشــــر فــي اجلــــريـــدة الــــرّســـمــــيّــــة لـــلــــجــــمـــهــــوريّـــة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 28 ربـيع األول عـام 1438 اHـوافق
28 ديسمبر سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مـرســوم تــنـفــيـذي رقـم مـرســوم تــنـفــيـذي رقـم 16-342 مـؤرخ في  مـؤرخ في 28 ربـيع األول ربـيع األول
عـام عـام 1438 اHـوافـق  اHـوافـق 28 ديـسـمـبـر سـنة  ديـسـمـبـر سـنة s2016 يـتـضمنs يـتـضمن

نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل.نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل.
ـــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
s(الفقرة 2) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوّال
Yـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

sتمّمHعدّل واHا sاليةHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 15-18 اHــــؤرخ في 18
ربـــيع األول عـــام 1437 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2015

s2016 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 16-22 اHـؤرخ
في 14 ربــيع الـــثــاني عــام 1437 اHــوافق 24  يــنـــايــر ســـنــة
2016 واHــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر

الــعــدلs حـافـظ األخـتــام من مــيـزانــيـــة الـتــسـيــيـــر �ـوجـب
s2016 الية لسنةHقانون ا
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2016 واHــتـــضــمن تــوزيع االعــتــمــادات اخملــصــصــة لــوزيــرة

التربية الوطـنية من ميزانيــة الـتسييـر �وجـب قانون
s2016 الية لسنةHا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى :  يـــلــــغـى مـن مــــيــــزانــــيــــة ســـنــــة 2016
اعــتـمــاد قــدره تـسـعـة وعـشـرون مـلـيـارا وثالثـة وثـمـانـون
مــلـيــون ديــنـار (29.083.000.000 دج) مـــقـيــد في مــيــزانــيـة
تسيير وزارة الـتربية الوطنية وفي األبواب اHبينة في

اجلدول "أ" اHلحق بهذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـخــصـص لــمـيـزانـيــة سـنـة 2016  اعـتـمـاد
قــــدره تـسـعـة وعـشـرون مـلـيـارا وثالثـة وثـمـانـون مـلـيـون
ديـنـار (29.083.000.000 دج) يـقـيــــد في مــيـزانـيـة تـسـيـيـر
وزارة التربية الـوطنية وفي األبواب اHبينة في اجلدول

"ب" اHلحق بهذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 3 : :  يــكــلـف وزيـــر اHـــالــيـــة ووزيــرة الــتــربــيــة
الـوطـنــيـةs كــل فـيـمـــا يخـصــهs بـتـنـفـيـــذ هــــذا اHـرســوم
الـــذي يــــنـــشـــــر فـــي اجلـــريــــدة الـــرّســــمـــيّــــة لـــلــــجـــمــــهـــوريّـــة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 28 ربـيع األول عـام 1438 اHـوافق
28 ديسمبر سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 16-343 مــؤرخ في  مــؤرخ في 28 ربــيع األول ربــيع األول
عـام عـام 1438 اHـوافـق  اHـوافـق 28 ديـسـمـبـر سـنة  ديـسـمـبـر سـنة s2016 يـتـضمنs يـتـضمن
نـقـل اعـتـمــاد فـي مـيـزانـيـة تـسـيـيـر وزارة الـتـربـيةنـقـل اعـتـمــاد فـي مـيـزانـيـة تـسـيـيـر وزارة الـتـربـية

الوطنية.الوطنية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
s(الفقرة 2) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوّال
Yـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

sتمّمHعدّل واHا sاليةHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 15-18 اHــــؤرخ في 18
ربـــيع األول عـــام 1437 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2015

s2016 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 16-35 اHـؤرخ
في 14 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1437 اHــوافق 24 يــنـــايـــر ســـنــة

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق "أ" "أ"

11-31

12-31

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول
اHوظفون - مرتبات العمـلاHوظفون - مرتبات العمـل

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط........

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

مجموع القسم األول

670.000.000

480.000.000

1.150.000.000

االعتمادات اHلغاة (دج)االعتمادات اHلغاة (دج) العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب
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اجلدول اHلحق "أ" (تابع)اجلدول اHلحق "أ" (تابع)

12 - 32

11 - 33

13 - 33

31 - 31

21 - 33

31 - 33

33 - 33

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية..
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

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

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

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHـصــالح الالمـركــزيـة الـتــابـعـة لــلـدولــة - مـؤسـســات الـتـعــلـيم الــثـانـوي
والتقني - الراتب الرئيسي للنشاط.........................................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصـالح الالمـركزيـة الـتابـعـة لـلدولـة - مـؤسسـات الـتعـلـيم األساسي -
اHنح العائلية.........................................................................
اHـصــالح الالمـركــزيـة الـتــابـعـة لــلـدولــة - مـؤسـســات الـتـعــلـيم الــثـانـوي
والتقني -  اHنح العائلية.........................................................
اHـصــالح الالمـركــزيـة الـتــابـعـة لــلـدولــة - مـؤسـســات الـتـعــلـيم الــثـانـوي
والتقني -  الضمان االجتماعي................................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اHلغاة ..........................................................مجموع االعتمادات اHلغاة ..........................................................

60.000.000

60.000.000

33.000.000

330.000.000

363.000.000

1.573.000.000

1.573.000.000

21.500.000.000

21.500.000.000

615.000.000

119.000.000

5.276.000.000

6.010.000.000

27.510.000.000

27.510.000.000

29.083.000.000

29.083.000.000

االعتمادات اHلغاة (دج)االعتمادات اHلغاة (دج) العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب
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اجلدول اHلحق "ب"اجلدول اHلحق "ب"

13 - 31

11 - 32

21 - 31

22 - 31

23 - 31

33 - 31

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العمالاHوظفون - مرتبات العمال
sــتــعــاقـدونHــســتــخــدمــون اHــصــالح الالمــركــزيــة الــتــابــعــة لــلـدولــة - اHا
الرواتبs منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.....
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل................
مجموع القسم الثاني
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHصـالح الالمـركزيـة الـتابـعـة لـلدولـة - مـؤسسـات الـتعـلـيم األساسي -
الراتب الرئيسي للنشاط.........................................................
اHصـالح الالمـركزيـة الـتابـعـة لـلدولـة - مـؤسسـات الـتعـلـيم األساسي -
التعويضات واHنح اخملتلفة........................................................
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2016 واHــتـــضــمن تــوزيع االعــتــمــادات اخملــصــصــة لــوزيــرة

التـضـامن الـوطني واألسـرة وقـضايـا اHـرأة من ميـزانـيــة
s2016 الية لسنةHالتسييـر �وجـب قانون ا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : يــــلــــغـى مـن مــــيـــــزانــــيــــة ســــنــــة 2016
اعــــتـمــاد قـــدره أربـعــمـائــة وسـتــة عــشـر ألـف ديــنــار
(000 .416  دج) مــــقــــيــــد فــي مــــيـــزانــــيـــة تـــســــيـــيـــر  وزارة
الــتــضــامن الــوطـنـي واألسـرة وقــضــايــا اHــرأة وفي الــبـاب

رقم 37-01" اإلدارة اHركزية - اHؤتمرات واHلتقيات" .

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــخــصـص لــمـيــزانـيــة سـنــة 2016 اعــتـمــاد
قــدره أربــعـمــائــة وســتـة عــشــر ألف ديــنـار (000 .416  دج)
يــقيــــد فــي مـيـزانـية تـسـيـير  وزارة الـتـضـامن الـوطني
واألســرة وقــضـــايــا اHــرأة وفـي الــبــاب رقم 34-92 "اإلدارة

اHركزية - اإليجــار" .

اHـاداHـادّة ة 3 : :  يــكـلـف وزيـــر اHـالــيــة ووزيــرة الـتــضـامن
sكــل فــيــمـــــا يــخــصــه sـــرأةHالــوطــني واألســـرة وقــضــايــا ا
بـــتـــنـــفـــيـــــذ هـــــذا اHـــرســـــوم الـــذي يـــنـــشــــر فــــي اجلـــريــدة

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 28 ربـيع األول عـام 1438 اHـوافق
28 ديسمبر سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 16-344 مــؤرخ في  مــؤرخ في 28 ربــيع األول ربــيع األول
عـام عـام 1438 اHـوافـق  اHـوافـق 28 ديـسـمـبـر سـنة  ديـسـمـبـر سـنة s2016 يـتـضمنs يـتـضمن
نقـل اعتمـاد فـي مـيزانية تسـيير وزارة  التضامننقـل اعتمـاد فـي مـيزانية تسـيير وزارة  التضامن

الوطني واألسرة وقضـايا اHرأة.الوطني واألسرة وقضـايا اHرأة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

sاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورs ال ســيـــمــا اHـــادتــان 99 - 4
sو143 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

sتمّمHعدّل واHا sاليةHا Yبقوان

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 15 - 18 اHــؤرخ في 18
ربـــيع األول عـــام 1437 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2015

s2016 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 16 - 40 اHؤرخ
في 14 ربــيع الـــثــاني عــام 1437 اHــوافق 24  يــنـــايــر ســـنــة
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قرارات4 مقرقرارات4 مقرّرات4 آراءرات4 آراء
وزارة السكن والعمران وا9دينةوزارة السكن والعمران وا9دينة

قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في 4 مــــحـــــرم عــــام  مــــحـــــرم عــــام 1438
اHــــوافق اHــــوافق 6 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة  أكـــتـــوبــــر ســـنـــة s2016 يـــتـــضــــمن تـــنــــظـــيمs يـــتـــضــــمن تـــنــــظـــيم
اإلدارة اHـركـزية لـوزارة الـسكن والـعـمران واHـديـنةاإلدارة اHـركـزية لـوزارة الـسكن والـعـمران واHـديـنة

في مكاتب.في مكاتب.
ـــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

sاليةHووزير ا

sدينةHووزير السكن والعمران وا

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-188 اHؤرخ
في أوّل ذي احلـجـة عام 1410 اHـوافق 23 يـونـيـو سـنة 1990
الــــذي يــــحـــــدد هــــيــــاكـل اإلدارة اHــــركــــزيــــة وأجــــهـــــزتــــهــــا في

sالوزارات

- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-189 اHؤرخ
في 27 جـمـادى الثـانيـة عام 1429 اHـوافق أوّل يـوليـو سـنة
2008 الـــذي يــــحـــدد صالحــــيـــات وزيـــر الــــســـكن والــــعـــمـــران

sتممHعدل واHا sدينةHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-151 اHؤرخ
فـي 4 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1434 الــمـوافـق 15 أبــريـل
ســنـة 2013 والــمــتــضــمـن تــنــظــيــم اإلدارة الــمــركــزيـة
فـي وزارة الـــســكــن والــعـــمــران والـــمـــديــنـــةs الــمـــعــدل

sوالـمـتـمـم

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 اHؤرخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اHـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

sواإلصالح اإلداري

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 8 من اHـرسـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 13-151 اHـؤرخ في 4 جـمـادى الـثـانـيـة عام
1434 اHــوافق 15 أبـــريل ســـنـــة 2013 واHـــتـــضـــمـن تـــنـــظـــيم

sــديــنـةHــركـزيــة في وزارة الــســكن والــعــمـران واHاإلدارة ا
اHــعـــدل واHــتــمـمs يــهـــدف هــذا الــقـــرار إلى حتـــديــد تــنـــظــيم
اإلدارة اHــــركـــزيــــة اخلــــاصـــة بــــوزارة الــــســـكـن و الـــعــــمـــران

واHدينة في مكاتب.

اHــادة اHــادة 2 : : تــضم اHـــديـــريـــة الــعـــامـــة لـــلــســـكناHـــديـــريـــة الــعـــامـــة لـــلــســـكن أربع (4)
مديريات :

1 - مــديـــريـــة الـــســكـن الــعـــمـــومي اإليـــجــاريs - مــديـــريـــة الـــســكـن الــعـــمـــومي اإليـــجــاريs وتــضم
: Y(2) فرعيت Yمديريت

sالـيةHديـرية الـفـرعيـة للـبرمـجـة والدراسـات اHأ - اsالـيةHديـرية الـفـرعيـة للـبرمـجـة والدراسـات اHأ - ا
: (2) Yوتتكون من مكتب

sاليةHمكتب البرمجة ا -

- مكتب اخلبرات اHالية.

ب - اHـديريـة الـفـرعـية Hـتـابـعـة اإلجنازاتsب - اHـديريـة الـفـرعـية Hـتـابـعـة اإلجنازاتs وتـتـكون
: (2) Yمن مكتب

- مــكــتـب مــتــابــعــة بــرامج الــســكــنــات الــعــمــومــيـة
sاإليجارية

- مــكـــتب مــســاعــدة ومــرافــقــة أصــحــاب اHــشــاريع
.YنتدبHا

(2) Yوتضم مـديريـت sمـديريـة السـكن التـرقوي - s2 - مـديريـة السـكن التـرقوي
: Yفرعيت

sالـيةHديـرية الـفـرعيـة للـبرمـجـة والدراسـات اHأ - اsالـيةHديـرية الـفـرعيـة للـبرمـجـة والدراسـات اHأ - ا
: (2) Yوتتكون من مكتب

sاليةHتابعة اHمكتب البرمجة وا -

- مكتب الدراسات واخلبرات اHالية.

ب - اHـديريـة الـفـرعـية Hـتـابـعـة اإلجنازاتsب - اHـديريـة الـفـرعـية Hـتـابـعـة اإلجنازاتs وتـتـكون
من أربعة (4) مكاتب :

sدعمHمكتب متابعة السكن الترقوي ا -
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sمكتب متابعة سكن البيع باإليجار -
- مــكـــتب مــتـــابــعـــة الــســكـن الــتـــرقــوي الــعـــمــومي

sواخلاص
- مكتب التنظيم ومعايير النوعية.

3 - مـــديـــريــة الـــســكـن الــريـــفي وامـــتــصـــاص الـــســكن - مـــديـــريــة الـــســكـن الــريـــفي وامـــتــصـــاص الـــســكن
(2) Yوتضم مـديريـت sـبنيHالـهش وإعـادة تأهـيل اإلطـار اsـبنيHالـهش وإعـادة تأهـيل اإلطـار ا

: Yفرعيت

أ - اHـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـسكـن الريـفيsأ - اHـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـسكـن الريـفيs وتـتـكون من
: (2) Yمكتب

sادية لبرامج السكن الريفيHتابعة اHمكتب ا -
- مكتب اHتابعة اHالية لبرامج السكن الريفي.

ب - اHــديـــريــة الــفــرعـــيــة المــتــصــاص الـــســكن الــهشب - اHــديـــريــة الــفــرعـــيــة المــتــصــاص الـــســكن الــهش
(2) Yوتتكون من مكتب sبنيHوإعادة تأهيل اإلطار اsبنيHوإعادة تأهيل اإلطار ا

sمكتب متابعة برامج امتصاص السكن الهش -
- مـــكـــتب مـــتـــابـــعـــة بـــرامج إعـــادة تـــأهـــيل اHـــبـــنى

القد¢.

Yوتـضم مـديـريـتـ sمـديـريـة الــتـسـيـيــر الـعـقـاريs4 - - مـديـريـة الــتـسـيـيــر الـعـقـاري
: Y(2) فرعيت

أ - اHــديــريـة الــفــرعـيــة Hــتـابــعــة اHـنح والــتــنـازل عنأ - اHــديــريـة الــفــرعـيــة Hــتـابــعــة اHـنح والــتــنـازل عن
األمالك الـــعـــقـــاريـــة اإليـــجـــاريــةsاألمالك الـــعـــقـــاريـــة اإليـــجـــاريــةs وتـــتـــكـــون من أربـــعـــة (4)

مكاتب :
- مـــكـــتب مـــتـــابــعـــة اHـــنح ووضع حـــيـــز الـــتــنـــفـــيــذ

sسياسة اإليجار
- مــكــتـب الــتــنــازل عن األمالك وتـــرقــيــة اHــلــكــيــة

sشتركةHا
- مـــــكــــــتـب احلـــــفــــــاظ عن احلــــــظــــــيـــــرة الــــــعـــــقــــــاريـــــة

sوصيانتها
- مـــــــكـــــــتـب دراســـــــة الـــــــعــــــرائـض والـــــــعـالقـــــــات مع

اجلمهور.

ب - اHـديـرية الـفرعـية لـتـنشـيط التـسـييـر العـقاريب - اHـديـرية الـفرعـية لـتـنشـيط التـسـييـر العـقاري
: (2) Yوتتكون من مكتب sومراقبتهsومراقبته

- مــــكـــــتب مـــــراقـــــبـــــة  نــــشـــــاط تـــــســـــيــــيـــــر األمالك
sالعقارية اإليجارية وحتليله

- مـكـتب تـنـشـيط مــتـابـعـة احملـافـظـة عـلى الـتـراث
العقاري.

اHــــادة اHــــادة 3 :  : تــــضم اHــــديــــريــــة الــــعــــامــــة لــــلــــتــــجــــهــــيـــزاتاHــــديــــريــــة الــــعــــامــــة لــــلــــتــــجــــهــــيـــزات
: (2) Yالعموميةالعمومية مديريت

1 - مـــديـــريـــة مـــتــابـــعـــة إجنـــاز بــرامـج الــتـــجـــهـــيــزات - مـــديـــريـــة مـــتــابـــعـــة إجنـــاز بــرامـج الــتـــجـــهـــيــزات
(2) Yوتــضم مــديــريــتـ sالــعــمـــومــيــة لــقـــطــاعــات الـــتــكــوينsالــعــمـــومــيــة لــقـــطــاعــات الـــتــكــوين

: Yفرعيت
أ - اHـــديـــريــة الـــفــرعـــيـــة Hــتـــابــعـــة بــرامـج جتــهـــيــزاتأ - اHـــديـــريــة الـــفــرعـــيـــة Hــتـــابــعـــة بــرامـج جتــهـــيــزات

التربية الوطنيةsالتربية الوطنيةs وتتكون من ثالثة (3) مكاتب :
- مكـتب الـتجـهيـزات العـمـوميـة اخلاصـة بالـطور

sاالبتدائي
- مكـتب الـتجـهيـزات العـمـوميـة اخلاصـة بالـطور

sتوسطHا
- مكـتب الـتجـهيـزات العـمـوميـة اخلاصـة بالـطور

الثانوي.
ب - اHــــديــــريــــة الــــفــــرعــــيـــة Hــــتــــابــــعــــة إجنــــاز بــــرامجب - اHــــديــــريــــة الــــفــــرعــــيـــة Hــــتــــابــــعــــة إجنــــاز بــــرامج
جتـهيـزات التـعـليم الـعالي والـتـكوين اHـهنيs جتـهيـزات التـعـليم الـعالي والـتـكوين اHـهنيs وتـتكون من

 : (2) Yمكتب
sمكتب متابعة برامج الهياكل التعليمية -

- مكتب متابعة برامج هياكل الدعم واإليواء.

2 - مـــديـــريـــة مـــتــابـــعـــة إجنـــاز بــرامـج الــتـــجـــهـــيــزات - مـــديـــريـــة مـــتــابـــعـــة إجنـــاز بــرامـج الــتـــجـــهـــيــزات
االجــتــمــاعــيـــة والــثــقــافــيــة والــتــجــهــيــزات األخــرىsاالجــتــمــاعــيـــة والــثــقــافــيــة والــتــجــهــيــزات األخــرىs وتــضم

: Y(2) فرعيت Yمديريت
أ - اHــديــريــة الــفـرعــيــة لــبــرامج جتــهـيــزات الــثــقــافـةأ - اHــديــريــة الــفـرعــيــة لــبــرامج جتــهـيــزات الــثــقــافـة

: (2) Yوتتكون من مكتب sوالشباب والرياضةsوالشباب والرياضة
- مــكــتـب مــتــابــعــة بــرامج الــتــجــهــيــزات الــتــابــعـة

sلقطاع الثقافة
- مــكــتـب مــتــابــعــة بــرامج الــتــجــهــيــزات الــتــابــعـة

لقطاع الشباب والرياضة.
ب - اHــديـــريــة الـــفــرعــيـــة Hــتــابـــعــة الـــبــرامج األخــرىب - اHــديـــريــة الـــفــرعــيـــة Hــتــابـــعــة الـــبــرامج األخــرى
: (2) Yوتتكون من مكتب sاخلاصة بالتجهيزات اإلداريةsاخلاصة بالتجهيزات اإلدارية

- مــكــتـب مــتــابــعــة بــرامج الــتــجــهــيــزات الــتــابــعـة
sلقطاعي السكن والداخلية والقطاعات األخرى

- مــكــتـب مــتــابــعــة بــرامج الــتــجــهــيــزات الــتــابــعـة
لقطاعات العدل واHالية والصحة والشؤون الدينية.

اHـادة اHـادة 4 : : تـضم اHـديـرية الـعـامـة للـتـعمـيـر والهـنـدسةاHـديـرية الـعـامـة للـتـعمـيـر والهـنـدسة
اHعمارية اHعمارية ثالث (3) مديريات :

1 - مــــديــــريـــــة الــــتــــعـــــمــــيــــرs - مــــديــــريـــــة الــــتــــعـــــمــــيــــرs وتــــتــــكـــــون من ثالث (3)
مديريات فرعية :

أ - اHديـرية الـفرعـية ألدوات الـتعـميرsأ - اHديـرية الـفرعـية ألدوات الـتعـميرs وتـتكون من
: (2) Yمكتب

sمكتب تنفيذ أدوات التعمير -
- مكتب متابعة أدوات التعمير.
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ب - اHــديـــريـــة الــفـــرعــيـــة Hـــتــابـــعــة ومـــراقـــبــة عـــقــودب - اHــديـــريـــة الــفـــرعــيـــة Hـــتــابـــعــة ومـــراقـــبــة عـــقــود
: (2) Yوتتكون من مكتب sالتعمير sالتعمير

sمكتب عقود التعمير -
- مكتب مراقبة التنظيم في مجال التعمير.

ج - اHـديـريـة الـفـرعـيـة Hـتـابـعـة وتـثـمـY االسـتـشارةج - اHـديـريـة الـفـرعـيـة Hـتـابـعـة وتـثـمـY االسـتـشارة
: (2) Yوتتكون من مكتب sالفنية للتعميرsالفنية للتعمير

- مــكــتب الــتـــنــظــيم واالســتــشــارة الــفــنــيــة فــيــمــا
sيخص التعمير

- مكتب تثمY أنظمة اإلعالم اجلغرافية.

2 - مديـريـة تهـيـئة الـعـقار والـتدخـالت في األنسـجة - مديـريـة تهـيـئة الـعـقار والـتدخـالت في األنسـجة
: Y(2) فرعيت Yوتضم مديريت sوجودةHاsوجودةHا

أ - اHـديــريـة الـفـرعـيـة لـلـتـهـيـئـة الـعـقـاريـةsأ - اHـديــريـة الـفـرعـيـة لـلـتـهـيـئـة الـعـقـاريـةs وتـتـكون
: (2) Yمن مكتب

sالعمراني Yمكتب التحس -
- مـكـتـب الـطـرقــات والـشـبــكـات اخملــتـلـفــة األولـيـة

والثانوية.
ب - اHـــديـــريـــة الــفـــرعـــيــة لـــلـــتـــدخالت في األنـــســـجــةب - اHـــديـــريـــة الــفـــرعـــيــة لـــلـــتـــدخالت في األنـــســـجــة

 : (2) Yوتتكون من مكتب sوجودةHاsوجودةHا
sمكتب الدراسات والتنسيق -

- مكتب اHتابعة واإلرشاد.

3 - مــديـريــة الــهــنــدســة اHــعــمــاريـةs - مــديـريــة الــهــنــدســة اHــعــمــاريـةs وتــضم ثالث (3)
مديريات فرعية :

أ - اHــديــريــة الــفــرعـــيــة لــتــأطــيــر وتــنــشــيط اإلنــتــاجأ - اHــديــريــة الــفــرعـــيــة لــتــأطــيــر وتــنــشــيط اإلنــتــاج
: (2) Yوتتكون من مكتب sالهندسي sالهندسي

sمكتب تأطير اإلنتاج الهندسي -
- مكتب تنشيط اإلنتاج الهندسي.

ب - اHديرية الفرعـية للبرمجة واHعايير واHراقبةب - اHديرية الفرعـية للبرمجة واHعايير واHراقبة
: (2) Yوتتكون من مكتب sالهندسيةsالهندسية

sعايير الهندسيةHمكتب البرمجة وا -
- مــكـــتب مــتـــابــعـــة ومــراقــبـــة مــشـــاريع الــهـــيــاكل

القاعدية.
ج - اHـديـريـة الـفـرعـيـة Hـتـابـعـة وتـثـمـY االسـتـشارةج - اHـديـريـة الـفـرعـيـة Hـتـابـعـة وتـثـمـY االسـتـشارة

: (2) Yوتتكون من مكتب sالفنية العمومية في البناءsالفنية العمومية في البناء
sاالستشارة الفنية العمومية Yمكتب تثم -
- مكتب متابعة االستشارة الفنية العمومية.

اHــادة اHــادة 5 : : تــضم اHـــديــريـــة الـــعـــامــة لـــلـــبـــنــاء ووســـائل اHـــديــريـــة الـــعـــامــة لـــلـــبـــنــاء ووســـائل
اإلجنازاإلجناز ثالث (3) مديريات :

sمــديــريــة مــتــابـــعــة وســائل الــدراســات واإلجنــاز - s1 - مــديــريــة مــتــابـــعــة وســائل الــدراســات واإلجنــاز
وتضم ثالث (3) مديريات فرعية :

sــتــابــعـة مــؤســســات اإلجنـازH ــديــريـة الــفــرعــيـةHأ - اsــتــابــعـة مــؤســســات اإلجنـازH ــديــريـة الــفــرعــيـةHأ - ا
: (2) Yوتتكون من مكتب

sمكتب متابعة النشاطات وتطور النجاعة -
- مكتب متابعة تطور الوسائل.

sـتـابـعــة مـكـاتب الـدراسـاتH ــديـريـة الـفـرعــيـةHب - اsـتـابـعــة مـكـاتب الـدراسـاتH ــديـريـة الـفـرعــيـةHب - ا
: (2) Yوتتكون من مكتب

sمكتب متابعة النشاطات وتطور النجاعة -
- مكتب متابعة تطور الوسائل.

ج - اHديريـة الفرعـية Hتـابعـة اHؤسسـات العمـوميةج - اHديريـة الفرعـية Hتـابعـة اHؤسسـات العمـومية
: (2) Yوتتكون من مكتب sومراكز البحث sومراكز البحث

sمكتب متابعة النشاطات وتطور النجاعة -
- مكتب متابعة تطور الوسائل.

2 - مـديريـة الـبطـاقـياتs - مـديريـة الـبطـاقـياتs وتـضم أربع (4) مـديـريات
فرعية :

أ - اHديـرية الـفرعيـة لبـطاقـية الـسكنsأ - اHديـرية الـفرعيـة لبـطاقـية الـسكنs وتـتكون من
ثالثة (3) مكاتب :

sستفيدينHمكتب بطاقية ا -
sمكتب بطاقية طلب السكن -

- مكتب اHراقبات.
sــديـريـة الـفــرعـيـة لــلـتـأهــيالت والـتـصــنـيـفـاتHب - اsــديـريـة الـفــرعـيـة لــلـتـأهــيالت والـتـصــنـيـفـاتHب - ا

: (2) Yوتتكون من مكتب
- مكتب متابعـة التأهيالت والتصنيفات اHهنية

sللمؤسسات
- مكتب ترقية اHهن واحلرف.

ج - الــمـــديــريـــة الــفـــرعــيــة لالعـتــمـاداتsج - الــمـــديــريـــة الــفـــرعــيــة لالعـتــمـاداتs وتــتـكـون
من ثالثة (3) مكاتب :

sYهندسHمكتب اعتمادات ا -
sYمكتب اعتمادات الوكالء العقاري -
.Yالعقاري YرقHمكتب اعتمادات ا -

د - الــمــديــريــة الــفــرعـــيـة لإلحـصـائـيـاتs د - الــمــديــريــة الــفــرعـــيـة لإلحـصـائـيـاتs وتــتـكـون
من ثالثة (3) مكاتب :

- مــكــتـب اإلحــصــائـــيــات اخلــاصـــة بــقــطـــاع الــســكن
sدينةHوالعمران وا

sمكتب االستشراف -
- مكتب الطلب الوطني للسكن.
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Yوتضم مـديريت sمـديرية تـكنولـوجيات الـبناء - s3 - مـديرية تـكنولـوجيات الـبناء
: Y(2) فرعيت

sـــديــريـــة الـــفـــرعـــيـــة لـــتـــكــنـــولـــوجـــيـــات الـــبـــنــاءHأ - اsـــديــريـــة الـــفـــرعـــيـــة لـــتـــكــنـــولـــوجـــيـــات الـــبـــنــاءHأ - ا
: (2) Yوتتكون من مكتب

sمكتب أنظمة البناء -
- مكتب مواد ومنتجات البناء.

ب - اHـديـريـة الــفـرعـيـة لـلـبـحث والــتـنـظـيم الـتـقـنيب - اHـديـريـة الــفـرعـيـة لـلـبـحث والــتـنـظـيم الـتـقـني
: (2) Yوتتكون من مكتب sللبناء sللبناء

sمكتب البحث -
- مكتب التنظيم التقني.

اHـادة اHـادة 6 :  : تـضم اHــديــريـة الــعــامـة لــلــمـديــنـةاHــديــريـة الــعــامـة لــلــمـديــنـة ثالث (3)
مديريات :

(2) Yوتـضم مـديـريـت sـديـنـةHمــديـريـة سـيــاسـة ا -  sـديـنـةH1 - مــديـريـة سـيــاسـة ا
 : Yفرعيت

sــــديــــنـــةHـــديــــريــــة الــــفـــرعــــيــــة ألدوات تــــأطـــيــــر اHأ - اsــــديــــنـــةHـــديــــريــــة الــــفـــرعــــيــــة ألدوات تــــأطـــيــــر اHأ - ا
: (2) Yوتتكون من مكتب

- مـكـتب تـنـظيم ومـراقـبـة وتـقيـيم أدوات تـأطـير
sدينةHا

- مكتب برمجة ودراسات أدوات تأطير اHدينة.
ب - اHـــديــريــة الــفــرعــيــة لــتــنـــســيق بــرامج ســيــاســةب - اHـــديــريــة الــفــرعــيــة لــتــنـــســيق بــرامج ســيــاســة

: (2) Yوتتكون من مكتب sالقطاعات Yدينة ما بHاsالقطاعات Yدينة ما بHا
sدينةHشاريع وبرامج سياسة اHمكتب ا -

- مـــكــــتب الـــتــــدخالت بـــY الــــقـــطـــاعــــات وتـــرقـــيـــة
الشراكة.

(2) Yوتـضم مـديــريـتـ sــديــنـةHمــديــريـة تــرقــيـة ا - sــديــنـةH2 - مــديــريـة تــرقــيـة ا
: Yفرعيت

sــعـــيــشيHـــديــريــة الـــفــرعـــيــة لــنـــوعــيـــة اإلطــار اHأ - اsــعـــيــشيHـــديــريــة الـــفــرعـــيــة لــنـــوعــيـــة اإلطــار اHأ - ا
: (2) Yوتتكون من مكتب

- مــــكــــتب األعـــمــــال اجلـــواريــــة لـــتــــحـــســــY اإلطـــار
sعيشي للمواطنHا

Yمكتب تأطير تنفيذ األعمال اجلوارية لتحس -
اإلطار اHعيشي للمواطن.

sب - الــــمــــديــــريــــة الــــفــــرعــــيـــة لـــلــــمـــدن الــــجـــديــدةsب - الــــمــــديــــريــــة الــــفــــرعــــيـــة لـــلــــمـــدن الــــجـــديــدة
: (2) Yوتتكون من مكتب

- مـكــتب الـتــشـريع والــتـنــظـيم اHــتـعــلـقــY بـاHـدن
sاجلديدة

- مكتب ترقية اHدن اجلديدة. 

Yمـديرية برمـجة ومتابـعة وتقييـم أعمال حتس - Y3 - مـديرية برمـجة ومتابـعة وتقييـم أعمال حتس
 : Y(2) فرعيت Yوتضم مديريت sدينةHوضعية اsدينةHوضعية ا

أ - اHـــديـــريــــة الـــفـــرعـــيـــة لـــبـــرامج حتـــســـY وضـــعـــيـــةأ - اHـــديـــريــــة الـــفـــرعـــيـــة لـــبـــرامج حتـــســـY وضـــعـــيـــة
: (2) Yوتتكون من مكتب sدينةHاsدينةHا

- مــكـــتب اHــشـــاريع والــبـــرامج احلــضــريـــة اHــتــعـــلــقــة
sدينةHوضعية ا Yبتحس

- مكتب تنسيق أعمال حتسY وضعية اHدينة. 
Yتـابعة وتـقيـيم عمـل حتسH ـديريـة الفـرعيـةHب - اYتـابعة وتـقيـيم عمـل حتسH ـديريـة الفـرعيـةHب - ا

: (2) Yوتتكون من مكتب sدينةHوضعية اsدينةHوضعية ا
sدنHوضعية ا Yمكتب متابعة أعمال حتس -

Yمــــكـــتب مـــؤشــــرات تـــقـــيــــيم عـــمـــلــــيـــات حتـــســـ -
وضعية اHدينة.

7 : : تـــضـم الــــمــــديــــريــــة الــــعــــامــــة لـــلــــمــــواردالــــمــــديــــريــــة الــــعــــامــــة لـــلــــمــــوارد اHــادة اHــادة 
: (2) Yمديريت

1 - مــــــــديـــــــريـــــــة اإلدارة الـــــــعـــــــامـــــــةs - مــــــــديـــــــريـــــــة اإلدارة الـــــــعـــــــامـــــــةs وتـــــــضـم أربع (4)
مديريات فرعية :

أ - اHــديــريــة الــفــرعــيــة لــلــمــيــزانــيـةs أ - اHــديــريــة الــفــرعــيــة لــلــمــيــزانــيـةs وتـــتـــكــون من
ثالثة (3) مكاتب :

sيزانيةHمكتب توقعات ا -
sمكتب احملاسبة -

- مـكــتب مـتـابــعـة الــتـسـيــيـر احملـاســبي لـلــمـصـالح
اخلارجية واHؤسسات اHوضوعة حتت الوصاية.

ب - اHديرية الـفرعية للصفقاتsب - اHديرية الـفرعية للصفقاتs وتتكون من ثالثة
(3) مكاتب :

sمكتب إعداد الوثائق التعاقدية -
sمكتب متابعة تنفيذ العمليات -

- مكتب أجهزة اHراقبة.
ج - اHديرية الـفرعية للـوسائل العامةs ج - اHديرية الـفرعية للـوسائل العامةs وتتكون من

: Y(2) مكتب
 sمكتب الوسائل -

- مكتب التموينات.
sديـرية الفـرعيـة لعصـرنة أنـظمة اإلعالم اآلليHد - اsديـرية الفـرعيـة لعصـرنة أنـظمة اإلعالم اآلليHد - ا

وتتكون من ثالثة (3) مكاتب :
 sمكتب أنظمة اإلعالم -

sمكتب شبكات اإلعالم اآللي -
- مكتب صيانة أجهزة اإلعالم اآللي.
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2 - مــديـــريــة اHـــوارد الــبـــشــريـــة والــتـــكــوينs  - مــديـــريــة اHـــوارد الــبـــشــريـــة والــتـــكــوينs وتــضم
: Y(2) فرعيت Yمديريت

أ - اHـديـريـة الــفـرعـيـة لـلــمـسـتـخـدمـsY أ - اHـديـريـة الــفـرعـيـة لـلــمـسـتـخـدمـsY وتــتـكـون من
ثالثة (3) مكاتب :

sركزيةHمكتب تسيير مستخدمي اإلدارة ا -
sمكتب تسيير مستخدمي التأطير -

- مـكـتـب مـتـابـعـة وتـســيـيـر مـسـتــخـدمي اHـصـالح
اخلارجية.

Yــــديــــريـــــة الــــفــــرعــــيــــة لــــلــــتــــكــــوين والــــقــــوانــــHب - اYــــديــــريـــــة الــــفــــرعــــيــــة لــــلــــتــــكــــوين والــــقــــوانــــHب - ا
األساسيةsاألساسيةs وتتكون من ثالثة (3) مكاتب :

sمكتب التكوين القاعدي -
sتواصلHمكتب التكوين ا -
- مكتب القوانY األساسية.

اHـادة اHـادة 8 :  : تـضم مـديـريــة الـتـنــظـيم واHــنـازعـاتمـديـريــة الـتـنــظـيم واHــنـازعـات ثالث
(3) مديريات فرعية :

أ - اHــــديـــريـــة الـــفـــرعــــيـــة لـــلـــتـــنـــظـــيمs أ - اHــــديـــريـــة الـــفـــرعــــيـــة لـــلـــتـــنـــظـــيمs وتـــتـــكـــون من
: (2) Yمكتب

sمكتب الدراسات القانونية -
- مكتب إعداد النصوص القانونية.

ب - اHـديــريــة الــفـرعــيــة لــلـمــنــازعـاتsب - اHـديــريــة الــفـرعــيــة لــلـمــنــازعـاتs وتــتــكـون من
: (2) Yمكتب

sمكتب الشؤون القانونية -
- مكتب متابعة اHنازعات.

sــــديـــــريــــة الــــفــــرعــــيــــة لــــلــــتــــوثـــــيق واألرشــــيفHج - اsــــديـــــريــــة الــــفــــرعــــيــــة لــــلــــتــــوثـــــيق واألرشــــيفHج - ا
: (2) Yوتتكون من مكتب
sمكتب التوثيق -

- مكتب األرشيف.

اHـادة اHـادة 9 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرّر بـالــجــزائــر فـي 4 مــحــرم عام 1438 الــمـوافق
6 أكتوبر سنة 2016.

وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرخ في قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرخ في 21 شـــــوال عــــام  شـــــوال عــــام 1437
26 يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـة s2016 يــحـدد عــدد اHــنـاصبs يــحـدد عــدد اHــنـاصب اHـوافق اHـوافق 
الـعـليـا لـلمـوظـفY اHـنتـمـY ألسالك مسـتـخدمي دعمالـعـليـا لـلمـوظـفY اHـنتـمـY ألسالك مسـتـخدمي دعم
البـحثs بـعنـوان اHـؤسسـات الـعمـومـية ذات الـطابعالبـحثs بـعنـوان اHـؤسسـات الـعمـومـية ذات الـطابع
الــعــلــمي والــتــكــنــولـوجـي الـتــابــعــة لــوزارة الــتــعـلــيمالــعــلــمي والــتــكــنــولـوجـي الـتــابــعــة لــوزارة الــتــعـلــيم

العالي والبحث العلمي.العالي والبحث العلمي.
ــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

sاليةHووزير ا

sووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 07-307 اHـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

sؤسسات واإلدارات العموميةHناصـب العليا في اHا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-443 اHؤرخ
في أوّل صــفــر عـام 1433 اHــوافق 26 ديــســمــبــر ســنــة 2011
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

sألسالك مستخدمي دعم البحث

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 13-77 اHـؤرخ
في 18 ربـيع األول عام 1434 اHـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
الــذي يــحــدد صـالحــيــات وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

sالعلمي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHــادة األولى :اHــادة األولى : تـــطــبــيــقـــا ألحــكــام اHــواد 35 و76 و119
و177 و212 مـن اHــرســـوم الــتـــنــفـــيــذي رقم 11-443 اHــؤرخ
في أوّل صــفــر عـام 1433 اHــوافق 26 ديــســمــبــر ســنــة 2011
واHـذكـور أعالهs  يــحـدد عـدد اHـنــاصب الـعـلــيـا ذات الـطـابع
الـوظــيـفي لــلـمــوظـفــY اHـنـتــمـY ألسالك مــسـتــخـدمي دعم
الـــبـــحث بـــعـــنـــوان اHـــؤســـســـات الـــعـــمــومـــيـــة ذات الـــطـــابع
الـعــلـمي والـتـكـنـولــوجي الـتـابـعـة لـوزارة الــتـعـلـيم الـعـالي

والبحث العلميs كما هو مبيّن في اجلدول اآلتي : 

عن الوزير األولعن الوزير األول
sوبتفويض منهsوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح االدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح االداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير السكن والعمرانوزير السكن والعمران
واHدينةواHدينة

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

وزير اHاليةوزير اHالية

حاجي بابا عميحاجي بابا عمي
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وزارة التضامن الوطني واألسرةوزارة التضامن الوطني واألسرة
وقضايا ا9رأةوقضايا ا9رأة

قرار وزاري مـشترك مؤرخ في قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 8 صـفر عام  صـفر عام 1438 اHوافق اHوافق
8 نـوفـمبـر سـنة  نـوفـمبـر سـنة s2016 يتـضـمن وضع بعض األسالكs يتـضـمن وضع بعض األسالك
اخلـاصة بالـتربـية الـوطنـية في حالـة القـيام بـاخلدمةاخلـاصة بالـتربـية الـوطنـية في حالـة القـيام بـاخلدمة
لــدى وزارة الـــتـــضـــامن الـــوطــنـي واألســرة وقـــضـــايــالــدى وزارة الـــتـــضـــامن الـــوطــنـي واألســرة وقـــضـــايــا

اHرأة.اHرأة.
ــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األوّل
sرأةHووزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا ا

sووزيرة التربية الوطنية
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مــــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 2015

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 08-315 اHؤرخ
في 11 شـــوال عـــام 1429 اHــــوافق 11 أكــــتــــوبـــر ســــنـــة 2008
YنـتـمHا YوظـفـHـتـضمن الـقـانـون األساسي اخلـاص بـاHوا

sتممHعدل واHا sلألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية
- و�ـقــتــضى الــقـرار الــوزاري اHـشــتــرك اHـؤرخ في
21 ربيع الـثاني عام 1415 اHوافق 27 سبـتمبـر سنة 1994

واHـتــضــمن وضع بــعض األسـالك اخلــاصـة بــاإلدارة اHــكــلــفـة
بـــالــتـــربــيـــة الـــوطــنـــيــة فـي حــالـــة خــدمـــة لـــدى اHــؤســـســات
اHـتـخـصـصـة واHـصــالح الـتـابـعـة لإلدارة اHــكـلـفـة بـالـشـؤون

sاالجتماعية

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اHـادة 3 من اHـرسـوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08-315 اHــــؤرخ في 11 شـــوال عـــام 1429
اHـوافق 11 أكـتـوبـر سـنـة 2008 واHــذكـور أعالهs يـوضع في

معلمو اHدرسة االبتدائية

أساتذة اHدرسة االبتدائية

أساتذة التعليم األساسي

أساتذة التعليم اHتوسط

أساتذة التعليم الثانوي

5

30

10

30

20

اHـادة اHـادة 2 :  : تـضـمن  مـصـالح وزارة الـتـضـامن الـوطـني
Yهـني لـلمـوظـفHـسـار اHرأة تـسـيـير اHواألسـرة وقضـايـا ا
اHـنـتــمـY لألسالك اHـذكـورة في اHــادة األولى أعالهs طـبـقـا
لـألحــكــام الــقـــانــونــيــة األســـاســيــة احملـــددة �ــوجب اHــرســوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08-315 اHــــؤرخ في 11 شـــوال عـــام 1429

اHوافق 11 أكتوبر سنة 2008 واHذكور أعاله.
 اHـادة  اHـادة 3 : : يـســتـفـيـد اHـوظـفــون اHـوضـوعـون في حـالـة
الــقـــيــام بـــاخلــدمـــة من احلق في الـــتــرقـــيــةs طــبـــقــا لـألحــكــام
الـقـانـونـيــة األسـاسـيـة احملــددة �ـوجب اHـرسـوم الــتـنـفـيـذي
رقم 08-315 اHـــــؤرخ في 11 شـــــوال عــــام 1429 اHـــــوافق 11

أكتوبر سنة 2008 واHذكور أعاله.
اHـادة اHـادة 4 : : تـكـون الـرتـبـة اHـشـغـولـة من طـرف اHـوظف
الذي استفاد من ترقية محل حتويل إلى الرتبة اجلديدة.
اHادة اHادة 5 :  : يـلغى الـقرار الـوزاري اHشـترك اHؤرخ في
21 ربيع الـثاني عام 1415 اHوافق 27 سبـتمبـر سنة 1994

واHذكور أعاله.
اHـادة اHـادة 6 : : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرسـمــيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 8 صـــــفـــــر عـــــام 1438 اHـــــوافق 8

نوفمبر سنة 2016.

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

 وزيرة التربية وزيرة التربية
الوطنيةالوطنية

نورية بن غبريتنورية بن غبريت

وزيرة التضامن الوطنيوزيرة التضامن الوطني
واألسرة وقضايا اHرأةواألسرة وقضايا اHرأة

مونية مسلممونية مسلم

التعدادالتعداداألسالكاألسالك

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

 وزير اHالية وزير اHالية
حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

وزير التعليم العالي والبحث العلميوزير التعليم العالي والبحث العلمي
طاهر حجارطاهر حجار

اHـادة اHـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 21 شـــوال عــام 1437 اHــوافق 26
يوليو سنة 2016.

حـــالـــة الـــقــيـــام بـــاخلـــدمـــة لـــدى وزارة الـــتــضـــامـن الــوطـــني
واألسـرة وقـضايـا اHـرأة وفي حدود الـتـعدادات اHـنـصوص
عـــلـــيـــهــا فـي هــذا الـــقــرارs اHـــوظــفـــون اHــنـــتــمـــون لألسالك

اآلتية :



21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 78 أوأوّل ربيع الثاني عام ل ربيع الثاني عام 1438 هـ هـ
31 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2016 م م

األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اHساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اHاليّة اHتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اHترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اHؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اHادّة 172 مــن قـــانـون اHـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اHـديـن للخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46 مـن األمـر رقم 03 - 11
اHؤرّخ في 26 / 8 /2003 ).........................................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

- السّندات اHعاد خصمها :
* العموميّة...............................................................................................
* اخلاصّة...................................................................................................

- األمانات : 
* العموميّة...............................................................................................
* اخلاصّة...................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة صافية....................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :اخلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اHتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واHؤسّسات اHاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة *...................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 31 أكتوبر أكتوبر سنة  سنة 2016
اHبالغ ( دج )اHبالغ ( دج )

1.143.112.486,06

1.089.246.136.541,53

135.747.606.096,23

423.500.794,94

11.887.357.308.972,17

329.400.152.831,15

0,00

0,00

276.000.000.000,00

2.317.452.787,11

280.730.467.622,26

280.730.467.622,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.597.165.360,54

37.080.778.350,60

14.049.043.681.842,59

4.629.958.492.078,03

272.474.415.593,52

1.725.599.212,93

183.528.559.207,67

1.136.811.319.506,40

968.989.649.353,41

0,00

300.000.000.000,00

583.791.429.551,75

1.163.374.911.741,94

4.808.389.305.596,94

14.049.043.681.842,59

بنك اجلزائربنك اجلزائر



1.143.112.486,06

986.293.022.498,14

134.722.280.465,12

426.533.078,94

11.795.630.760.356,82

329.400.152.831,15

0,00

0,00

276.000.000.000,00

2.024.355.822,65

210.372.585.122,26

210.372.585.122,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.650.375.640,43

45.458.183.424,32

13.791.121.361.725,89

4.609.944.604.737,71

272.425.837.951,22

1.633.745.777,36

183.528.559.207,67

931.073.621.184,36

945.897.858.218,47

3.700.000.000,00

300.000.000.000,00

583.791.429.551,75

1.163.374.911.741,94

4.795.750.793.355,41

13.791.121.361.725,89

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 30 نوفمبر  نوفمبر سنة سنة 2016
اHبالغ ( دج )اHبالغ ( دج ) األصول :األصول :

- الذّهب.....................................................................................................

- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................

- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اHساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اHاليّة اHتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اHترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اHؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اHادّة 172 مــن قـــانـون اHـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اHـديـن للخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46  مـن األمــر رقم

    03 - 11 اHؤرّخ في 26 / 8 /2003 )..............................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

- السّندات اHعاد خصمها :
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................

- األمانات : 
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة صافية....................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :اخلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اHتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واHؤسّسات اHاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة *...................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع

ا9طبعة الرسميا9طبعة الرسميّة4  ة4  حي البسات!4 بئر مراد رايس4 ص.ب حي البسات!4 بئر مراد رايس4 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة

أوأوّل ربيع الثاني عام ل ربيع الثاني عام 1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2278
31 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2016 م م


