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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم تــنـــفــيــــــذي رقــــم مــرســوم تــنـــفــيــــــذي رقــــم 15 -  - 107 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 2 رجب رجب
عـــــــــام عـــــــــام 1436 اHــــوافـق  اHــــوافـق 21 أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــة s2015 يـــحـــددs يـــحـــدد
كــيــفـيــات تــسـيــيــر حـســاب الــتـخــصــيص اخلـاص رقمكــيــفـيــات تــسـيــيــر حـســاب الــتـخــصــيص اخلـاص رقم

142-302  الذي عنوانه "صندوق النفقـة ".  الذي عنوانه "صندوق النفقـة ".
ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sوزيـر الــعـدل Yــشــتـرك بــHبــنـاء عــلى الــتـقــريـر ا  -
حافظ األختامs ووزيـر اHالية  ووزيرة الـتضامن الوطني

sرأةHواألسرة وقضايا ا
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورs ال ســـيّــــمـــا اHـــادّتـــان 3-85

sو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

s تمّمHعدّل واHا sاليةHا Yبقوان
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 90 -21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

s تمّمHعدّل واHا sباحملاسبة  العمومية
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 90 -36 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى الثـانـيـة عام 1411 اHـوافق 31 ديـسـمبـر سـنة 1990
sتمّمHعــــدّل واHا s1991 الـــيـة لسنـــةHتضمن قـانون اHوا

sادة 147 منهHال سيما ا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 99 -11 اHــــؤرخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اHـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
sـتمّمHعـــــدّل واHا s2000 ـاليــة لـسـنــةHـتـضمن قـانـون اHوا

sادة 89 منهHال سيما ا
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 14 -10 اHـــــؤرخ في 8
ربـــيع األول عـــام 1436 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2014
واHـتـضمن قـانـون اHـالـيـة لـسـنة s2015 ال سـيـمـا اHـادة 124

sمنه
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 15 -01 اHــــؤرخ في 13
ربــــــيـع األول عــــــام 1436 اHــــــوافق 4 يـــــــنــــــايـــــــر ســـــــنــــــة 2015
واHـتـضــمن إنـشـاء صـنــدوق الـنـفـقـة s ال ســيـمـا اHـادتـان 10

sو11 منه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHـــــرســـــــوم الـــــرئــــــاسـي رقم 14 -145
اHــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اHــــوافق  28

sالوزير األول Yتضمن تعيHأبريل سنة 2014 وا
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اHــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اHــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :
اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى :  تـــــطـــــبـــــيــــــقـــــا ألحـــــكـــــام اHـــــادة 124 من
الــقــانــون رقم 14 -10 اHــؤرخ في 8 ربـــيع األول عــام 1436
اHــــوافق 30 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة 2014  واHــادتــY 10 و11 من

الــقـانـون رقم 15 -01 اHـؤرخ في 13 ربـيع األول عـام 1436
اHوافق 4  ينـاير سـنة 2015 واHذكـورين أعالهs يهـدف هذا
اHرسـوم إلى حتديـد كيـفـيات تـسيـير حـساب الـتخـصيص

اخلاص رقم 142-302 الذي عنوانه "صندوق النفقة ".
اHــاداHــادّة ة 2  :  : يـــفـــتح حـــســـاب الـــتـــخـــصـــيص اخلـــاص رقم
142-302 الـــذي عـــنــوانـه "صــنـــدوق الـــنـــفــقـــة" في كـــتـــابــات

اخلزينة.
يــكـــون الــوزيــر اHــكــلـف بــالــتــضــامـن الــوطــني اآلمــر

بالصرف الرئيسي لهذا احلساب.
ويــــكـــون مـــديـــر الــــنـــشـــاط االجـــتــــمـــاعي والــــتـــضـــامن

للوالية آمرا ثانويا بصرف هذا احلساب.
اHـاداHـادّة ة 3  :   : يـقـيـد في حـسـاب الـتخـصـيص اخلـاص رقم

142-302 الذي عنوانه "صندوق النفقة" ما يأتي :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
sمخصصات ميزانية الدولة -

sبها YدينHمبالغ النفقة التي يتم حتصيلها من ا -
- رســـوم جـــبـــائـــيـــة أو شـــبه جـــبـــائـــيـــة تـــنـــشـــأs وفـــقــا

sلفائدة صندوق النفقة sعمول بهHللتشريع ا
sالهبات والوصايا -
- كل اHوارد األخرى.

في باب النفقات :في باب النفقات :
- مبالغ النفقة اHدفوعة للمستفيدين منها.

حتـدد مــدونــة اإليــرادات والـنــفــقـات اHــقــيــدة في هـذا
احلـــســــاب �ـــوجب قــــرار مـــشــــتـــرك بـــY الــــوزيـــر اHــــكـــلف

باHالية والوزير اHكلف بالتضامن الوطني.
اHــاداHــادّة ة 4  :   : يــســيـــر حــســاب الـــتــخــصـــيص اخلــاص رقم
142-302 الــذي عـنــوانه "صــنــدوق الــنــفـقــة" في الــكــتــابـات

احملـــاســــبـــيـــة ألمــــY اخلـــزيـــنــــة الـــرئـــيــــسي وأمـــنــــاء خـــزائن
الواليات.

�ـكن أن يسيـر هذا احلسـاب على اHكـشوف. غير أنه
يجـب تسـويـته عن طـريق مخـصص من مـيـزانيــة الـدولـة

فـي أجل ال يتعـدى نهاية كل سنة مالية.
5  :   : حتــدد كــيــفـــيــات مــتــابــعــة وتــقــيــيم حــســاب اHـاداHـادّة ة 
الـتـخـصـيص اخلاص رقم 142-302 الـذي عـنـوانه "صـندوق
الــنــفـقــة" بــقــرار  مــشــتــرك بــY الــوزيــر اHــكــلف بــاHــالــيـة

والوزير اHكلف بالتضامن الوطني.
يـعـد اآلمـر بـصـرف هـذا احلـسـاب برنـامج عـمـل يبـيّن

فيه األهداف اHسطرة واآلجال احملددة لتحقيقه.
اHاداHادّة ة 6  :    :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 2 رجب عـــــام 1436 اHـــــوافق 21

أبريل سنة 2015. 
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل




