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 وزارة الرتبية الوطنية

 تطوير املوارد البيداغوجية و التعليميةمديرية 
 
 

 الرمسية النشرة
 للرتبيـة الوطنيـة 
 

 تعيينات وإهناء مهام. 
  ةتصرف وزارة التكوين و التعليم املهنيني بصفة مؤقتوضع حمالت حتت. 
 ة التسيري ميزاني من الوطنية الرتبية لوزيرة صصةلمخا توزيع االعتمادات

  .2015لسنة  املالية قانون مبوجب
  2015مشاريع ميزانيات املؤسسات التعليمية لسنة. 
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 الفهرس
 الصفحة 
 

 مهام وإهناءتعيينات  .1
 

 مكلفة مهام إهناء يتضمن، 2015 مارس 16 يف مؤرخ رائسي مرسوم
)ج. ر. العدد الوطنية  الرتبية بوزارة والتلخيص ابلدراسات

15/2015)........................................... 
 
 اإلجراءات املتعلقة ابهلياكل و التجهيزات. 2
 

يتضمن وضع حمالت املعهد  2015مارس  16مؤرخ يف  07مقـّرر رقم 
الوطين لتكوين موظفي قطاع الرتبية الوطنية "فاطمة الزهراء" ابجلزائر 
حتت تصرف وزارة التكوين و التعليم املهنيني بصفة 

 ..........................................مؤقتة
 
 لتيي ر املاي. اإلجراءات املتعلقة اب3
 

 يتضمن، 2015 فرباير أول يف مؤرّخ 15-38 رقم تنفيذي مرسوم
 التسيري يزانيةم من الوطنية الرتبية لوزيرة صصةلمخا االعتمادات توزيع
)ج. ر. العدد  2015 لسنة اليةامل قانون وجبمب

10/2015)................................................. 
 

 شاريع ميزانيات، يتعلق مب2015مارس  25في مؤرخ  61 رقممنشور 
 تاملتوسطا ،االبتدائية تالداخليا) 2015املؤسسات التعليمية لسنة 

 ......................................الثانوايت(و 
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 مجادى 25 يف مؤرخ رائسي مرسوم
 مارس 16 وافقامل 1436 عام األوىل
 مهام إهناء يتضمن، 2015 سنة

 والتلخيص ابلدراسات مكلفة
 .الوطنية الرتبية بوزارة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 25 يف مؤرخ رائسي مرسوم وجبمب
 16 وافقامل 1436 عام األوىل مجادى
 مهام تنهى، 2015 سنة مارس
 مكلفة هابصفت، بومدين رتيبة السيدة

 رتبيةال بوزارة والتلخيص ابلدراسات
  .التقاعد على إلحالتها، الوطنية
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة الرتبية الوطنية

 07/0.3.8/2014الرقم : 
 

رر ـــــ   حمالت املعهد وضع يتضمن مقـ
ة الوطين لتكوين موظفي قطاع الرتبي

الوطنيـــة طفـــاطمـــة الزاراءط اب زا ر 
حتـــــف تصــــــــــر  وزارة التكوين و 

 ةتمؤقالتعليم املهنيني بصفة 
 
 وزيرة الرتبية الوطنية، إنّ 
 

املؤرخ  04-08القانون رقم  مبقتضــــــــــــى
 23املوافق  1429حمرم عــــام  15يف 
و املتضــمن القانون  2008ســنة  يناير

 التوجيهي للرتبية الوطنية،
 

-94م ــــــــــمبقتضى املرسوم التنفيذي رق
ربيع األول عــــام  29املؤرخ يف  265

 ســــــــــــــنــة ســــــــــــــبتمرب 06املوافق  1415
احملّدد لصالحيات وزير الرتبية  1994
 الوطنية،

 
-09مبقتضـــى املرســـوم التنفيذي رقم و 

 1430عام  شوال 17املؤرخ يف  318
ـــــــةأكتوبر  06املوافق   2009 ســـــــــــــــن

 يفاإلدارة املركزيــــة  املتضــــــــــــــمن تن يم
 ،وزارة الرتبية الوطنية

 مبقتضى املرسوم التنفيذي رقمو 
ــــــا   14-28  املؤرخ يف أول ربيع الث

املوافق أول فرباير ســــــــــــــنة  1435عام 

املتضـــــمن القانون األســـــاســـــي  2014
النموذجي للمعـــاهـــد الوطنيـــة لتكوين 

 موظفي قطاع الرتبية الوطنية،
 

 28املؤرخ يف  3املقرر رقم  مبقتضـــــــــــــى
 19املوافق  1436ربيع األول عــــــام 

املتضـــــــمن إنشـــــــاء  2015يناير ســـــــنة 
جلنة اإلشــــــــــــراف على وضــــــــــــع املعهد 
الوطين لتكوين موظفي قطـــاع الرتبيـــة 
الوطنية "فاطمة الزهراء" ابجلزائر حتت 

 التعليم تصـــــــــــــــرف وزارة التكوين و
 املهنيني،

  
 قـ ررت
 

يهدف هذا املقرر إىل  :األوىلاملادة 
حتويــحم حمالت املعهــد الوطين لتكوين 
موظفي قطاع الرتبية الوطنية "فاطمة 
الزهراء" حبســــــــــــــني داي بواليـة اجلزائر 
ووضــــعها بصــــفة مؤقتة حتت تصــــرف 

 وزارة التكوين و التعليم املهنيني.
 

ت حمال ةحتول بصـــــــفة مؤقت :2املادة 
املعهــد الوطين لتكوين موظفي قطــاع 
 الرتبية الوطنية "فاطمة الزهراء" حبسني
ـــــــة اجلزائر إىل املب  مقر  داي بوالي

 املرصد الوطين للرتبية 
لى نون، عكع نبو التكوين الكائن ب

مســـتوى الطابق الثا  اجلناأل األيســـر 
 منه.
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حيـــول عـــمـــوع األمـــال   :3املـــــادة 
ملســــــــــــــتخـــدمني املنقولـــة و اققو  و ا

واألرشــــــــــــــيه التابعني للمعهد الوطين 
 لتكوين موظفي قطــاع الرتبيــة الوطنيــة
"فاطمة الزهراء" إىل املرصـــــــــــــد الوطين 
للرتبيــــة و التكوين، الكــــائن ابلعنوان 

 أعاله. 2املذكور ابملادة 
 

يرتتــــــب على حتويــــــحم املعهــــــد الوطين 
لتكوين موظفي قطاع الرتبية "فاطمة 

ديــد إعــداد جرد  الزهراء" إىل املقر اجلــ
 كمي و كيفي.

 
يســــــــــــــتث  من الت ويــــــحم  :4املـــــادة 

 3املــذكور يف الفقرة األوىل من املــادة 
 أعاله ما أييت:

 
السكنات اإللزامية للمعهد الوطين  -

 لتكوين موظفي قطــاع الرتبيــة الوطنيــة
"فاطمة الزهراء" واملشــــــــــــ ولة بصــــــــــــفة 

 (.7) سبعة قانونية و عددها
وجيــــة، يــــداغالتجهيزات التقنيــــة الب -

اليت مت جردهــا و املــذكورة يف املل ق 
 املرفق هبذا املقرر.

 
تكون التجهيزات  :رمكر   4املـــــادة 

 التقنية البيداغوجية املذكورة يف املادة
أعــــاله حمـــــــحم إجــــراءات الحــــقـــــــة  4

ابالتفا  بني املصـــــــــــــــا  املعنية لوزارة 
الرتبية الوطنية مع مصــــا  وزارة املالية 
 و وزارة التكوين و التعليم املهنيني.

 
 تقع على عــــــاتق املعهــــــد :5املــــادة 
ة لتكوين موظفي قطـــاع الرتبيـــ الوطين

الوطنية "فاطمة الزهراء" كحم النفقات 
 ئــــــة ونقــــــحماملرتبطــــــة اشــــــــــــــ ــــــال التهي

التجهيزات إىل املقر اجلــديــد املــذكور 
 أعاله. 2يف املادة 

 
جيــرى تــكــويــن املــوظــفــني  :6املـــــادة 

املرتبصــــــــــــــني ابملعهـــــد الوطين لتكوين 
موظفي قطاع الرتبية الوطنية "فاطمة 

ء" بثانوية عمارة رشـــــــــيد الكائنة الزهرا
نب عكنون، املوضــوعة حتت تصــرف ب

ادة ملـاملعهـد لنف  الفرتة املـذكورة يف ا
أعاله و ذلك خالل أمســــــــــــــية كحم  2

 ثالاثء و يوم السبت.
 

تضـــــــــع مديرية الرتبية لوالية  :7املادة 
وســـــــــحت اجلزائر حتت تصـــــــــرف املعهد 
الوطين لتكوين موظفي قطـــاع الرتبيـــة 
الوطنيــــــة "فــــــاطمــــــة الزهراء" احملالت 

 أعاله. 6املذكورة يف املادة 
 

ه الســــــــــــــيـــــد مـــــدير : يكلّ 8املــــادة 
ابعة التكوين بوزارة الرتبية الوطنية ابملت

حت وســـــــلوالية و الســـــــادة مدير الرتبية 
اجلزائر و مدير املرصــــــد الوطين للرتبية 
و التكوين و مــــــدير املعهــــــد الوطين 

 لتكوين موظفي 
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زهراء" "فاطمة القطاع الرتبية الوطنية 
بواليـــة اجلزائر و مـــدير اثنويـــة عمـــارة 

 رشيد بتنفيذ هذا املقرر.
 

 قرر يف النشـــرة: ينشـــر هذا امل9املادة 
 .رتبية الوطنيةللالرمسية 

 
 2015 مارس 16اجلزائر يف 

 عن وزيرة الرتبية الوطنية و بتفويض منها

 األمينة العامة ابلنيابة
 مجيلة عيدي
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 مؤر خ 15-38 رقم تنفيذي مرســـــــوم
 1436 عـــــام الــنـــــاي ربــيــع 11 يف

ـــة فرباير أول وافقامل   ،2015 ســــــــــن
ــتضــــــــــــمــن ــوزيــع ي  االعــتــمـــــادات ت

  نيةالوط الرتبية لوزيرة صــــــصــــــةلمخا
 ونقان وجب، التيي ر ميزانية من
  2015. لينة اليةامل
 
 ، األول الوزير إنّ 
 
 ، اليةامل وزير تقرير على بناء
 

 اداتنامل الســيما ،الدســتور على وبناء
 ، منه 2) الفقرة( 125و 3-85

 
 ؤرخامل 84-17 رقم القانون قتضــــــــىمبو 
 7 وافقامل 1404 عــام شــــــــــــــوال 8 يف

 نيبقوان تعلقاملو  1984 ســــــــــــــنــة يوليو
 ، تمماملو  عدلامل، اليةامل
 
 ؤرخامل 14-10 رقم القانون قتضـــــــىمبو 
  وافقامل 1436 عام األول ربيع  8يف

 تضــــــمناملو  2014 ســــــنة ديســــــمرب30
 ، 2015لسنة اليةامل قانون

  
-145 رقم الرائســي رســومامل قتضــىمبو 

 عام الثانية مجادى 28 يف ؤرخامل 14
 2014 ســـــــنة أبريحم 28 وافقامل 1435

 ، األول الوزير نيتعي تضمناملو 

-154 رقم الرائســي رســومامل قتضــىمبو 

 1435 عــــام رجــــب 5 يف ؤرخامل 14
  2014 سنة مايو 5 وافقامل
 ، اقكومة أعضاء ني تعي تضمناملو 
 

 ، اجلمهورية رئي  موافقة وبعد
 

  أييت ما يرسم
 

 االعتمــــــادات توزع:  األوىل ادةاملــــ
 وســــــــــــــتــة بســــــــــــــبعمــائــة مبل هــا قــدرامل

 وثالثة وستمائة مليارا ني وأربع
 وســــــــــــــبعة وتســــــــــــــعمائة مليوانني وأربع
 )دج (746.643.907.000دينــار آالف
 من نيةالوط الرتبية لوزيرة صــصــةلمخوا

 اليةامل قانون بمبوج، التســـــــيري ميزانية
 ل قامل للجدول طبقا ، 2015 لســـنة
 . رسومامل هبذا
 
 رةووزي اليـةاملـ وزير يكله 2 : ادةامل

، هخيصــــــــــــــــ فيمـــا كـــحم،  الوطنيـــة الرتبيـــة
 يف ينشــــــــر الذي رســــــــومامل هذا بتنفيذ
ة اجلريـــدة ة الّرمسيـــّ ةاجل للجمهوريـــّ  زائريـــّ

 . الّشعبّية قراطّيةميالدّ 
 

 2015 فرباير 1 يف زائراجل
 الوزير األول

 سالل الكامل عبد
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لحقامل ا دول
 

 2015  لينة الوطنية الرتبية لوزيرة صصةلمخا االعتمادات
 ابب كل  يف ابلرتتيب وزعةاملو  التيي ر ميزانية من

 
 االعتمادات

 )دج( صصةلمخا

 رقم العناوين
 األبواب

 

 

 

 

 

 

 

 

238.680.000 

 

263.263.000 

 

 

24.251.000 

526.194.000 

 

 

 

411.000 

411.000 

 األول الفرع

 وحيد فرع

 األول ا ز ي الفرع

 ركزيةامل صاحلامل

 النالث العنوان

 صاحلامل وسا ل

 األول القيم

 العمل مرتبات - وظفونامل

 ...للنشاط الرئيسي الراتب - ركزيةامل اإلدارة

 نحاملو  التعويضات - ركزيةامل اإلدارة
 ..................................تلفةلمخا

 ، تعاقدونامل ستخدمونامل - ركزيةامل اإلدارة

 واشرتاكات عائلي طابع ذات منح ، الرواتب
 ....................... االجتماعي الضمان

 األول القسم عموع

 
 الناي القيم

 نحاملو  عاشاتامل - وظفونامل

 ..... العمحم حوادث ريوع - ركزيةامل اإلدارة

 الثا  القسم عموع

 

 

 

 

 

 

 

 

01 - 31 

02 - 31 

 

03 - 31 

 

 

 

 

 

 

01 - 32 
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 ) اتبع( لحقملا  ا دول
 

 االعتمادات
 )دج(صصة لمخا

 العناوين
 رقم

 األبواب
 

 

3.060.000 

120.000 

125.486.000 

 

14.422.000 

143.088.000 

 

 

 

22.770.000 

3.800.000 

8.500.000 

23.067.000 

410.000 

 

4.000.000 

6.500.000 

300.000 

 

750.000 

70.097.000 

 النالث القيم
 االجتماعية التكاليف - وظفونامل
 ...............العائلية نحامل - ركزيةامل اإلدارة
 ............االختيارية نحامل - ركزيةامل اإلدارة
 ....... االجتماعي الضمان - ركزيةامل اإلدارة
 اخلدمات يف سامهةامل - ركزيةامل اإلدارة

 ................................االجتماعية
 الثالث القسم عموع

 
 الرابع القيم

 صاحلامل وتيي ر األدوات
 ............النفقات تسديد - ركزيةامل اإلدارة
 ......... واألاثث األدوات - ركزيةامل اإلدارة
 .................... اللوازم - ركزيةامل اإلدارة
 .......... ل قةامل التكاليه - ركزيةامل اإلدارة
 ................... األلبسة - ركزيةامل اإلدارة
 تسديد - تعاونونامل وظفونامل - ركزيةامل اإلدارة
 ............................النفقات
 ......... السيارات ح رية - ركزيةامل اإلدارة
 .................... اإلجيار - ركزيةامل اإلدارة
 نفقات - القضائية النفقات - ركزيةامل اإلدارة
 ...... الدولة على رتتبةامل التعويضات - اخلربة

 الرابع القسم عموع

 

 

01 - 33 

02 - 33 

03 - 33 

04 - 33 

 

 

 

 

 

01 - 34 

02 - 34 

03 - 34 

04 - 34 

05 - 34 

42 - 34 

 

90 - 34 

92 - 34 

97 - 34 

 

 



11 

 

 ) اتبع( لحقملا  ا دول
 

 االعتمادات
 )دج(صصة لمخا

 العناوين
 رقم

 األبواب

 

 

 

8.106.000 

8.106.000 

 اخلامس القيم

 الصيانة أشغال
 

  .............. با امل صيانة - ركزيةامل اإلدارة

 اخلام  القسم عموع

 

 

 

01 - 35 

 

 

 

 

 

543.000.000 

22.114.000.000 

13.452.000.000 

 

770.000.000 

 

118.000.000 

 

183.000.000 

102.000.000 

 
 اليادس القيم

 التيي ر إعاانت
 

 ...... بفرنسا اجلزائرية الدولية للمدرسة إعانة

 .......... األساسي التعليم ؤسساتمل إعاانت

 .... والتقين الثانوي التعليم ؤسساتمل إعاانت

 طاعق موظفي لتكوين الوطنية للمعاهد إعاانت
 .......................الوطنية الرتبية

 مستخدمي لتكوين الوطين للمعهد  إعانة
 ......................مستواهمني وحتس الرتبية

 نللطوري األساسي التعليم ؤسساتمل إعاانت
 ..........الداخلية األقسام ذات والثا  األول

 ....... ةالرتبي يف للب ث الوطين للمعهد إعانة

 

 

 

 

01 - 36 

21 - 36 

31 - 36 

35 - 36 

 

39 - 36 

 

43 - 36 

 

45 - 36 
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 ) اتبع( لحقملا  ا دول
 

 االعتمادات
 )دج(صصة لمخا

 العناوين
 رقم

 األبواب

280.000.000 

 

24.215.000 

  لكبارا وتعليم األمية حملو الوطين للديوان إعانة

 بعد نع والتكوين للتعليم الوطين للديوان إعانة

...................................... 

49 - 36 

51 - 36 

 

 

146.642.000 

2.719.295.000 

83.000.000 

5.000.000 

 

4.000.000 

 

 

10.000.000 

40.554.152.000 

 

 الوسائحمو  التجهيزات وصيانة التموين ركزمل إعانة
 ........................ التعليمية

  قاتساباملو  لالمت اانت الوطين للديوان إعانة

 .....البيداغوجية للواثئق الوطين للمركز إعانة

  .......والتكوين للرتبية الوطين للمرصد إعانة

 والل وي  البيداغوجي الوطين للمركز إعانة
 ........................... متازي ت لتعليم

 االبتكارات إلدماج الوطين للمركز إعانة
 ماإلعال تكنولوجيات وتنمية البيداغوجية
 ....................... الرتبية يف واالتصال

 السادس القسم عموع

53 - 36 

 

58 - 36 

59 - 36 

60 - 36 

61 - 36 

 

62 - 36 

 

 

 

  



13 

 

 ) اتبع( لحقملا  ا دول
 

 االعتمادات
 )دج(صصة لمخا

 العناوين
 رقم

 األبواب
 

 

7.200.000 

3.000.000 

3.000.000 

 

4.500.000 

 

198.837.000 

 

5.000.000 

221.537.000 

41.523.585.000 

 

 

 

 

 

240.000.000 

7.000.000 

247.000.000 

 اليابع القيم

 تلفةلمخا النفقات
 ....... لتقياتاملو  ؤمتراتامل - ركزيةامل اإلدارة

 .................الدراسات - ركزيةامل اإلدارة

 .......والتكوين للرتبية الوطين للمجل  إعانة

 ن ومةامل إصالأل وتقييم تابعةمب متعلقة نفقات
 .................................. الرتبوية

 بابلكت درسيةامل كتباتامل لدعم خمصصات
 ............درسيامل الوسحت يف طالعةامل لرتقية

 تابعةمل ياملالع الربانمج قمة يف شاركةامل نفقات
 ............................ التالميذ استيعاب

 السابع القسم  عموع

 الثالث العنوان عموع

 
 الرابع العنوان

 العمومية التدخالت

 الناي القيم

 الدوي النشاط

 .................. االستثنائي الرتبوي النشاط

 ...... كولليونيس الوطنية اللجنة تسيري نفقات

 الثا  القسم عموع

 

 

01 - 37 

03 - 37 

05 - 37 

08 - 37 

 

09 - 37 

 

11 - 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 - 42 

51 - 42 
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 ) اتبع( لحقملا  ا دول
 

 االعتمادات
 )دج(صصة لمخا

 العناوين
 رقم

 األبواب
 

 

 

 

766.493.000 

 

 

97.000.000 

 النالث القيم

 والنقايف الرتبوي النشاط
 

 األساسي التعليم مؤسسات لتالميذ منح
 ................................. والثانوي

 ىدامل قصري التكوين نفقات - ركزيةامل اإلدارة
 ستوىاملني وحتس ، اخلارج ويف اجلزائر يف

 .................. الوطنية الرتبية ستخدميمل

 

 

 

01 - 43 

 

02 - 43 

 

 

956.000.000 

12.000.000 

25.490.000.000 

446.000.000 

2.958.000.000 

 

108.000.000 

 

173.580.000 

 

83.045.000 

10.000.000 

31.100.118.000 

 على ن مامل للمستوى ستمرامل ني الت س
 قبحم ما التكوين نفقات – الوالئي ستوىامل

 .................. االمت اانت ونفقات الرتقية

 ......... درسيةامل التكميلية اخلدمات تشجيع

 ............................. درسيةامل طاعمامل

 ............ هاجرينامل لفائدة الرتبوي النشاط

  األمية وحمل الوطنية لإلسرتاتيجية الدولة تشجيع

 علميمل بعد وعن اخلدمة أثناء التكوين تشجيع
  ...........................االبتدائي التعليم
 مؤسسات يف والرايضي الثقايف النشاط تشجيع
 ................. ألساسيا التعليم

 مؤسسات يف والرايضي الثقايف النشاط تشجيع
 ............ والتقين الثانوي التعليم

 ........ للمناهج الوطنية اللجنة تسيري نفقات

 الثالث القسم عموع

03 – 43 

 

 

41 - 43 

42 - 43 

43 - 43 

49 - 43 

60 - 43 

 

61 - 43 

 

62 - 43 

 

63 - 43 
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 ) اتبع( لحقملا  ا دول

 

 االعتمادات
 )دج(صصة لمخا

 العناوين
 رقم

 األبواب
 

 

9.000.000.000 

 

6.500.000.000 

15.500.000.000 

 اليادس القيم

 والتضامن املياعدة - االجتماعي النشاط

 .يناملعوز  التالميذ لفائدة خاصة مدرسية من ة

 املدرسي الكتاب عانية يف الدولة مسامهة
 .......................املعوزين التالميذ لفائدة

 السادس القسم عموع

 
 

02 - 46 

03 - 46 

 

 

 

 

339.000.000 

339.000.000 

47.186.118.000 

88.709.703.000 

 
 اليابع القيم

 الوقاية - االجتماعي النشاط

 ............................. املدرسية الص ة

 السابع القسم عموع

 الرابع العنوان عموع
 األول اجلزئي الفرع عموع

 

 

 

21 - 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.664.660.000 

 
 الناي ا ز ي الفرع

 للدولة التابعة الالمركزية املصاحل
 النالث العنوان
 املصاحل وسا ل
 األول القيم

 العمل مرتبات - املوظفون
 الراتب - للدولة التابعة الالمركزية املصا 
 .......................... للنشاط الرئيسي

 

 

 

 

 

 

 

11 - 31 
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 ) اتبع( لحقملا  ا دول
 

 االعتمادات
 )دج(صصة لمخا

 العناوين
 رقم

 األبواب

 

7.673.887.000 

 

 

771.792.000 

15.110.339.000 

 التعويضات - للدولة التابعة الالمركزية املصا 
  ................ تلفةلمخا واملنح

 املستخدمون- للدولة التابعة الالمركزية املصا 
 عائلي طابع ذات منح ، الرواتب، املتعاقدون
  .االجتماعي الضمان واشرتاكات

 األول القسم عموع

12 - 31 

 

13 - 31 

 

 

 

 

4.000.000 

 

772.000.000 

776.000.000 

 

 
 الناي القيم

 نحاملو  عاشاتامل - وظفونامل

 حوادث ريوع - للدولة التابعة الالمركزية صا امل
 ........................... العمحم

 معاش - للدولة التابعة الالمركزية صا امل
 ................. اجلسدية واألضرار اخلدمة

 الثا  القسم عموع

 

 

 

 

11 - 32 

 

12 - 32 

 

 

 



17 

 

 ) اتبع( لحقملا  ا دول
 

 االعتمادات
 )دج(صصة لمخا

 العناوين
 رقم

 األبواب

 

 

 

 

203.731.000 

 النالث القيم

 االجتماعية التكاليف - املوظفون
 

  نحامل - للدولة التابعة الالمركزية صا امل
 ................................... العائلية

 

 

 

11 - 33 

 
 

3.271.215.000 

 

331.842.000 

3.806.788.000 

 

 الضمان - للدولة التابعة الالمركزية صا امل
 ............................... االجتماعي

 يف سامهةامل - للدولة التابعة الالمركزية صا امل
  ....................االجتماعية اخلدمات

 الثالث القسم عموع

 

13 – 33 

 

14 - 33 

 

 

 

 

 

 

224.000.000 

 

70.000.000 

122.000.000 

 

137.610.000 

 الرابع القيم

 املصاحل وتيي ر  األدوات
 

 تسديد -  للدولة التابعة الالمركزية صا امل
 ................................. النفقات

 األدوات - للدولة التابعة الالمركزية صا امل
 ................................. واألاثث

 .. اللوازم - للدولة التابعة الالمركزية صا امل

 التكاليه - للدولة التابعة الالمركزية صا امل
 .................................. ل قةامل

 

 

 

11 - 34 

 

12 - 34 

 

13 - 34 

 

14 - 34 
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 ) اتبع( لحقملا  ا دول
 

 االعتمادات
 )دج(صصة لمخا

 العناوين
 رقم

 األبواب

3.960.000 

 

21.000.000 

2.458.000 

 .. األلبسة - للدولة التابعة الالمركزية صا امل

 ح رية - للدولة التابعة الالمركزية صا امل
 ................................ السيارات

 ... اإلجيار - للدولة التابعة الالمركزية صا امل

15 - 34 

91 - 34 

 

93 - 34 

 

 

2.500.000 

583.528.000 

 

 

 

 

65.000.000 

65.000.000 

20.341.655.000 

20.341.655.000 

 

 النفقات - للدولة التابعة الالمركزية صا امل
 بةرتتامل التعويضات - اخلربة نفقات – القضائية

 ........................ الدولة على

 الرابع القسم عموع
 

 اخلامس القيم

 الصيانة أشغال
 صيانة - للدولة التابعة الالمركزية صا امل
 .................................... با امل

 اخلام  القسم عموع

 الثالث العنوان عموع

 الثا  اجلزئي الفرع عموع

 

98 - 34 

 

 

 

 

 

 

 

11 - 35 

 

 



19 

 

 ) اتبع( لحقملا  ا دول
 

 االعتمادات
 )دج(صصة لمخا

 العناوين
 رقم

 األبواب

 

 

 

 

 

 

 

 

147.865.457.00

0 

 

 

186.725.716.00

0 

 

 

 

11.497.397.000 

 

 
 النالث ا ز ي الفرع

 لتقينوا والنانوي األساسي التعليم مؤسيات

 النالث العنوان

 املصاحل وسا ل

 األول القيم

 العمل مرتبات - املوظفون
 مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صا امل

 ..للنشاط الرئيسي الراتب - األساسي التعليم
 مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صا امل

 نحاملو  التعويضات - األساسي التعليم
 ................................ تلفةلمخا
 مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صا امل

 ، تعاقدونامل ستخدمونامل - األساسي التعليم

 واشرتاكات عائلي طابع ذات منح ، الرواتب
 ....................... االجتماعي الضمان

 

 

 

 

 

 

 

21 – 31 

 

22 - 31 

 

 

23 - 31 
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 ) اتبع( لحقملا  ا دول
 

 االعتمادات
 )دج(صصة لمخا

 العناوين
 رقم

 األبواب

 

 

77.908.703.000 

 

 

70.542.945.000 

 

 

 

7.635.232.000 

502.175.450.00

0 

 

 مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صا امل
 الرئيسي الراتب -  والتقين الثانوي التعليم
 ..................................... للنشاط

 مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صا امل
 نحاملو  التعويضات -  والتقين الثانوي التعليم

 .................................... تلفةلمخا

 مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صا امل
 ستخدمونامل - والتقين الثانوي التعليم

 طابع ذات منح ، الرواتب ، تعاقدونامل

 ..... االجتماعي الضمان واشرتاكات عائلي

 األول القسم عموع

 

31 - 31 

 

 

32 - 31 

 

 

33 - 31 

 



21 

 

 ) اتبع( لحقملا  ا دول
 

 االعتمادات
 )دج(صصة لمخا

 العناوين
 رقم

 األبواب

 

 

 

 

5.200.000.000 

 

83.647.793.000 

 

 

9.972.452.000 

 

1.473.000.000 

 

31.511.008.000 

 النالث القيم

 االجتماعية التكاليف - املوظفون
 

 مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صا امل
 ............ العائلية نحامل - األساسي التعليم

 مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صا امل
 ..... االجتماعي الضمان - األساسي التعليم

 مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صا امل
 اخلدمات يف سامهةامل - األساسي التعليم

 ............................... االجتماعية

 مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صا امل
 ..... العائلية نحامل - والتقين الثانوي التعليم

 مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صا امل
  االجتماعي الضمان - والتقين الثانوي التعليم

 

 

 

21 - 33 

 

23 - 33 

 

24 - 33 

 

 

31 - 33 

 

33 - 33 

 



22 
 

 ) اتبع( لحقملا  ا دول
 

 االعتمادات
 )دج(صصة لمخا

 العناوين
 رقم

 األبواب

 

 

3.612.846.000 

135.417.099.00

0 

637.592.549.00

0 

637.592.549.00

0 

746.643.907.00

0 

746.643.907.00

0 

 مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صا امل
 اخلدمات يف سامهةامل - والتقين الثانوي التعليم

 .............................. االجتماعية

 الثالث القسم عموع

 الثالث العنوان عموع

 الثالث اجلزئي الفرع عموع

 األول الفرع عموع

 يةالرتب لوزيرة صصةلمخا االعتمادات جمموع
 ........................... الوطنية

34 - 33 

  



23 

 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة الرتبية الوطنية

 مديرية تسيري املوارد املالية و املادية
 املــــــديريــــــة الفرعيــــــة ملراقبــــــة تســــــــــــــيري
 املؤسسات العمومية حتت الوصاية

 /م.م.م.ت.م/و.ت.و/61 :الرقم
 .2015/و.ت.م.ع.ت.م.ف.م

                                    
 إىل السيدات والسادة 
   تطبيق()لل مديري الرتبية ابلوالايت

 عة()لإلعالم واملتاب         فتشنيامل
  مديري املؤسسات التعليمية
 )للتنفيذ(                         

                                 
 

مشـــــــــــاريع ميزانيات  : املوضــــــــــوع
 2015املؤسيات التعليمية لينة 

ــــيـــــة تالـــــداخــــلــــيـــــا ) ــــتـــــدا   ،االب
 ( النانوايتو  املتوسطات

 
 : املراجـع

املؤرخ يف  21ـ            90القانون رقم  -
ــــة  15/08/1990 املتعلق ابحملــــاســــــــــــــب

 العمومية.
املؤرخ يف  10ـ            14القـــــــانون  -

املتضمن قانون املالية  30/12/2014
 .2015لسنة 

 268-97املرســــــــــــــوم التنفيــذي رقم  -
 الذي  21/07/1997املؤرخ يف 

 
 

حيدد اإلجراءات املتعلقة اباللتزامات 
ابلنفقات العمومية وتنفيذها وضـــــــبحت 
ـــــــات ا مرين ابلصــــــــــــــرف  صــــــــــــــالحي

 .ومسؤولياهتم 
 38ـ          15املرســـــــــوم التنفيذي رقم  -

املتضــــــــــــــمن  01/02/2015املؤرخ يف 
رة يتوزيع االعتمادات املخصـــــصـــــة لوز 

 ريالوطنية، من ميزانية التســــــــــــــي رتبيةال
 .2015املالية لسنة  مبوجب قانون

 168/14املنشـــــــــــــــور الوزاري رقم  -
 . 03/04/2014املؤرخ يف 

  
عمال ابألحكام القانونية الســـــــــــــــارية 
املفعول، يشرفين أن أهني إىل علمكم 
أن اإلجراءات املشـــار إليها ابملنشـــور 

ــــــوزاري رقــــــم  املــــــؤرخ يف  168/14ال
املـــــــذكــــــور ابملــــــرجـــــع  03/04/2014

أعاله، وكذا التدابري الســـــــابقة اليت   
يتم إل اؤها و  تعدل ، تبقى ســـــــارية 

، 2015املفعول ابلنسبة للسنة املالية 
مضـــــــــــــــــاف إليهـــا التعـــديالت املبينـــة 

د اليت جيــــب تطبيقهــــا والتقيــــو أدانه، 
هبــا عنــد قيــامكم معــداد مشــــــــــــــــاريع 

 نةلسلميزانيات املؤسسات التعليمية 
 . املالية اجلارية

 
 
 

 أوال : بعنوان اإليرادات
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 : التغذية واإلطعام  21الباب 
 

ـــام 212املـــادة  إن إطعــــام  : اإلطع
املســـــتخدمني والضـــــيوف الراغبني يف 
تناول وجبات غذائيـــــــــــــــــة مبطاعـــــــــــــــــم 

املؤسسات التعليمية يقتضي من كحم 
حملدد الوجبـــــة امستفيد تسديد مبلـــــ  

على أســــــــــاس التســــــــــعريات املبينة يف 
اجلدول أدانه:

 
 

 سعر الوجبة التصنيف

 دج 70 6 إىل صنه 1من صنه 

 دج 80 10إىل صنه  7من صنه 

 دج 100 17إىل صنه  11من صنه 

 دج 200 الوطنية ضيوف قطاع الرتبية

 دج 400 الرتبية الوطنية خارج قطاعمن ضيوف 
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كما حدد مبل  وجبة فطور الصــــــباأل 
 80دج( ملوظفي القطاع و) 40ب: )
 خارج القطاع. للضيوف (دج
 

لك ســــتبقى املســــامهة اجلزافية إلطعام 
أثنـــــاء أداء مهـــــامهم  يـــــةالرتبموظفي 
 اتف الداخليانصـــــــــــــــأو  اتابلداخلي

 حمددة على الن و التايل:
ـــــــداخـــلـــي -  دج 1.500 الـــنـــ ـــــــام ال

 شهراي.
 دج 750 الن ام نصـــه الداخلي  -

 شهراي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مالحظة اامة:

 
تعد االســــــتفادة من الطاولة املشــــــرتكة 

.وعليــه، جيــب ااســــــــــــــتثنــاء ولي  حقــ
 ،اســــــــــــــتفـــادة من املعينتقـــدل طلـــب 

لشــــروط راعاة امب وختضــــع املوافقة عليه
 التالية :

 
 طاقة استيعاب املطعم. -
، ةاملادية والبشــــري اإلمكانياتتوفر  -

ــــذ(  ــــة )املرتبطــــة بتعــــداد التالمي واملــــالي
 ابملؤسسة.

  تة. مؤق حاالت استثنائية ظرفية -
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مــداخيــل علت عــاتق :  22البــاب 
 العا لة ومداخيل خمتلفة 

 
فيمـــا يتعلق هبـــذا البـــاب تطبق نف  
ـــــــــــــها  األحكام والتسعريات اليت تضمنـ

ــــــــــــــــــــــور رقم  املؤرخ يف  169/09املنشـــــــــ
24/02/2009. 
 

 اثنيا: بعنوان املصاريف 
 

  مصاريف التغذية 21الباب 
 

 مصاريف التغذية 211املادة 
 

حـــدد مبل  اإلعتمـــاد املـــايل لســــــــــــــنـــة 
املمنوأل لكــحم تلميــذ يف عــال  2015

الت ذية وعرب كحم والايت الوطن كما 
 يلي :

ـــــذ داخلي :   دج 26.550.00 تلمي
 سنواي 

 دج 13.275.00: تلميذ نصه داخلي
 سنواي 

 
نذكر مســـــؤويل املؤســـــســـــات التعليمية 

ن م يســــــــــــــتفيدونان التالميذ الذين 
الن ام نصــــــــــــــه الداخلي  م خدمة 

اقق يف تنــــــاول وجبــــــة ال ــــــذاء ليوم 

 ،الثالاثء قبحم م ادرهتم املؤســــــــــــــســــــــــــــة
وعــدم تقــدل هــذه الوجبــات ال ــذائيــة 
 يعــد تقصــــــــــــــريا ا،ــاه هؤالء التالميــذ،

ـــــــداخلي ح ـــــــة البقـــــــاء وللتلميـــــــذ ال ري
ابملؤســـــــــســـــــــة خالل هناية األســـــــــبوع، 
وعلى اجلميع كحم فيما خيصـــــــــــه حتمحم 

ـــــــة يف هـــــــذا ا ـــــــال وفق  املســــــــــــــؤولي
 .االجراءات التن يمية املعمول هبا

 
: تــكـــــالــيــف األعــبـــــاء 23الــبـــــاب 
 امللحقة

 
 الطاقة واملاء  231املادة 

 
ــــــــــــــــــــــــــإن ترشــــــــــــ يد اســــــــــــتهال  الطاقة ـ

واالســــــــــــــــتــعــمـــــــال الــعــقــال  لــلــمـــــــاء 
التعليمية مســـــــــــؤولية ابملؤســـــــــــســـــــــــات 

ريي ــــــيتعني على مس وعليه، يع.ــــــاجلم
ــــهذه املؤسسات العم ـــــ ـــــ حم على تنفيذ ـ

ـــــــــــــــــتعل ـــــــــ : مـــــــــرق يمة السيد وزير املاليةـ
ــــــــبتاري 1391 اخلاصة  6/12/2013خ ـ

ـــــــــــــــــــــــم يف النفقات اب لرتشـــــــــيد والت كـ
العموميـــــــة، فـــــــاملطلوب منكم اختـــــــاذ 

 التدابري التالية: 
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الت ســـــي  بضـــــرورة االقتصـــــاد يف  -
اســــــــــــــتهال  الطـــاقـــة )حراس وعمـــال 

 وموظفون وأساتذة وتالميذ(؛
تشــ يحم اإلانرة اخلارجية ابملؤســســة  -

لتفادي التبذير يف اســــــــــــتهال  الطاقة 
الناجم عن اســــــــــــــتعمال اإلانرة داخحم 

 األقسام واحملالت ليال؛
تصـــــــــــــــلـيـح األعـطـــــــاب املـتـعـلـقـــــــة  -

 ؛بتسرابت املياه يف أواهنا
 ؛عقلنة استعمال التدفئة املركزية -
 
ـــــــاهــ ـــــــة الــيت ونــ  ــرا لــلــتــكـــــــالــيــه الــب

تت ملها املؤسسات التعليمية سنواي، 
جراء االشرتا  يف احملوالت الكهرابئية 
ذات القوة العــاليــة ابلنســــــــــــــبــة للطــاقــة 
الكهرابئيـــــة؛ فـــــاملطلوب إعـــــادة إبرام 
عقد اشــــــرتا  حســــــب الطاقة الالزمة 
 والضرورية للسري اقسن للمؤسسة؛  

 
 
 
 
 
 

ص ملخصـــــــإن تقدير املبل  الســـــــنوي ا
ـــــــة واملـــــــاء مــن  الســـــــــــــــتــهــال  الــطـــــــاق
اختصــــــــــــــاي ومســــــــــــــؤولية مســــــــــــــريي 

املؤســـــــــســـــــــات التعليمية، كوهنم أدرى 
ابلوضـــــعية اققيقية للمؤســـــســـــة، وهم 

على ترشـــــــيد اســـــــتهالكها  مســـــــئولون
 والتقيد ابالعتماد املرصود ابمليزانية.

 
لسنة الفعلي لستهال  الوعليه، فإن ا

املـــاضــــــــــــــيـــة، ميكن أن يؤخـــذ كمرجع 
االعتماد املناســــــــــب حســــــــــب لتقدير 

ظروف كحم مؤســـــــــســـــــــة، علما أنه لن 
يقبحم أي طلب إعانة مالية إضـــــــــــــافية 

 .املل قة يقدم يف عال األعباء
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 : تكاليف الربيد  232املادة 
 

 : االنرتنف 3الفقرة 
  

حدد االعتماد املايل اخلاي لتشـــــ يحم 
 70.000.00االنرتنت هذه السنة ب:

الستعماله يف ا ال البيداغوجي،  دج
 مع التذكري بضــــــــــــرورة تفعيحم االتفاقية

مع  27/02/2014بتـــــــاريخ املربمـــــــة 
ة املوضــــ مصــــا  اتصــــاالت اجلزائر، 
 126/14يف املنشــــــــــــــور الوزاري رقم 

 .09/03/2014بتاريخ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : عتاد وأاثث  27الباب 

 
  ترميم وتصليح 271املادة 

 
رغم اإلعاانت املالية اليت ختصــــــــــــــص 
سنواي للصيانة والرتميم، إال أن تقارير 
 التفتيش تشــري إىل تدهور حالة بعض
املؤســــــــــــــســـــــــــــــــات من هـــذا اجلـــانـــب، 
وابألخص فيمـــا لـــه عالقـــة بتمـــدرس 
التالميذ وظروف االســــــــــــــتقبال،  ذا 

تدعيم كحم املؤســــســــات مواصــــلة تقرر 
الرتبوية يف هذا ا ال مببل  إضـــــــــــــــايف 

، قصـــــــــــــــــد  دج 200.000.00قـــدره 
االعتناء ابجلوانب الســــــابق ذكرها مع 

 االلتزام بتجسيدها الفعلي ميدانيا.
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 اثلنا :إجراءات خاصة
 
  أقيام رايضة ودراسة -1
 

ابلنســبة ألقســام رايضــة ودراســة تبقى 
 156/12أحكام املنشــور الوزاري رقم 

ســـــــــــــــــــاريــــــة  29/02/2012املؤرخ يف 
لى ع املفعول ابلنســـــــــــــبة  ذه الســـــــــــــنة

( تلميـــــــذا يف الفوج 25أســـــــــــــــــــــاس )
الــواحـــــــد، غــري أن مــبــلــ  الــتــ ـــــــذيـــــــة 
واملالب  الرايضـــــية يف حالة تســـــجيحم 
نقص يف تعـــــــداد التالميـــــــذ ابلفوج 
الواحد، يتم إحتســـــــــــــــابه تبعا للتعداد 

 الفعلي لكحم فوج. 
 
ــــيـــــذ  -2 ــــالم ــــت ــــواء وإطــــعـــــام ال إي

الـداخليني ونصــــــــــف الـداخليني يف 
 مؤسيات أخرى 

 
 تعليمية إىل يف حالة جلوء مؤســــــــســــــــة

إطعام وإيواء تالميذها مبؤســــــــــــــســـــــــــــــة 
ــنــبــ ــي عــلــيــهـــــــا أن حتـــــــدد  أخــرى، ي
وتســـــجحم مبيزانيتها تقديرات املداخيحم 
واملصــــــــــاريه اخلاصــــــــــة ابلت ذية طبقا 

 للتن يم اجلاري به العمحم.
 

وبعد املصـــــــــــادقة على ميزانيتها، تقوم 
بصـــــــــــرف ودفع اإلعتمادات املمنوحة 

(  : الت ذية 211 ا يف إطار )املادة 
لفائدة املؤســــــــــســــــــــة املســــــــــتقبلة  ؤالء 
التالميــذ وهــذا على أســــــــــــــــاس فــاتورة 
منجزة من طرف هـــــذه األخرية وفق 
عـــــدد التالميـــــذ املســــــــــــــتفيـــــدين فعال 
وحســــــــب نوع الن ام ومبل  االعتماد 

تهـــــــا ميزانياملفتوأل  ـــــــذا ال ر  يف 
وعلى املؤســــســــة  الســــنوية)مصــــاريه(

املســـــــــــــتقبلة تســـــــــــــجيحم هذه املداخيحم 
" : 2)إطعــــــام "الفقرة  212ابملــــــادة 

 ضيافة التالميذ(.
 

  االعتماداتحتويل  ـ3
 

ترب تع االعتمـــاداتإن عمليـــة حتويـــحم 
 استثنائية ال ميكن اللجوء إليها إال يف
حالة اقاجة املل ة والضــرورية واملربرة 
بتقرير يربز جــــدوى الت ويــــحم  األمر 

التقديرات  ضــــــــــبحتالذي يســــــــــتوجب 
عند حتضــــــــــــري مشــــــــــــاريع بدقة األولية 
 امليزانية.
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  اإلضافية االعتمادات ـ4
 

ال ميكن منح أي اعتماد إضـــــــــايف إال 
 التالية:يف اقاالت 

 
فتح الن ام الداخلي أو نصه  ـ 1.4

 يتالداخلي خالل الســـــنة الدراســـــية ال
الوزارية  اللجنة عليها يف ملوافقةا متت

  التعليمية. إلنشاء املؤسسات
 
ضـــرورة إرفال الطلب بنيـــخة من )

 .(الفتح والبطاقة الوصفيةقرار 
 

 مالحظة 
 

ابلنســــبة للمؤســــســــات اليت اســــتوفت 
شـــــروط فتح أحد الن امني )الداخلي 
أو نصــــــــــــــه الــداخلي( ومن ــت  ــا 
إعانة الت ذية و  تســـــــــــــتقبحم التالميذ، 
فــــــإنــــــه مينع صــــــــــــــرف اإلعــــــانــــــة اليت 
اســــتفادت منها ، ويطلب منها تبلي  
  مديرية تســــــــــــــيري املوارد املالية واملادية

ملــــــديريــــــة الفرعيــــــة ملراقبــــــة تســــــــــــــيري )ا
 ملركزيةا ابإلدارةاملؤســســات التعليمية( 

عن طريق مـــــديريـــــة الرتبيـــــة ابلواليــــة، 
 الختاذ اإلجراء املناسب بشأهنا.

االرتفاع احملســـــــــوس يف عدد  ـ          2.4
ـــــــداخــلــني أو نصـــــــــــــــه  الــتــالمــيـــــــذ ال
الداخليني عند بداية الســـنة الدراســـية 
ابلنســــــبة للمؤســــــســــــات اليت لي   ا 

 فوائض مالية يف الت ذية.
 

اقــــــالتني، يعتمــــــد التعــــــداد  يف كلتــــــا
املسـجحم يف الكشـه اخلاي بوضـعية 
التالميـــذ اقـــاضــــــــــــــرين إىل غـــايـــة أول 

قة البطا)إرفال  أكتوبر من كحم ســــــنة
 والبند 133اخلاصـــــــــــة ابلبند  934
141.) 

 

 من خالل : إعاانت استثنائية ـ   3.4
دراســــــــــــــتنــــا للملفــــات املقــــدمــــة هبــــذا 
اخلصـــــــوي اتضـــــــح ان أغلبها تتعلق 
بتصــــــــــــــليح الكتــامــة والتــدفئــة، وتعود 
خلفيتهـــــــا إىل غيـــــــاب الصــــــــــــــيـــــــانـــــــة 
ـــــــدوريـــــــة)تن يه الســــــــــــــطوأل دوراي  ال
وصـــــــــــيانة شـــــــــــبكة التدفئة وابألخص 

ذا د توقيه تشــــــــــــــ يلهــا( ــتفري هــا بعــ
ـــــــداخــلــيـــــــة  نــؤكـــــــد عــلــى اخلـــــــدمـــــــة ال

 ابملؤسسة.
        

وينب ي التقيـــــــد مب توى املنشـــــــــــــــور 
الوزاري اخلـــــاي ابإلعـــــاانت املـــــاليـــــة 

ـــة املؤرخ يف  560/14رقم  اإلضـــــــــــــــــافي
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ـــــــذي يــنــص عــلــى   08/10/2014 وال
كيفية تكوين مله طلب االســــتفادة 
منهــــا وتقــــدميهــــا إىل اللجنــــة الوالئيــــة 

بها ال ر  لدراستها وترتياخلاصة  ذا 
حســـب األولوية واملصـــادقة عليها من 

ــــــــــــــــــــــــــــى  هاليو قبحم مدير الرتبية مث حت إلـ
 مديرية تســــــــــــــيري املوارد املالية واملادية

يف ا جال  ضــــــــــــــمن إرســـــــــــــــال واحد
 . احملددة

 
 إعداد مشاريع امليزانيات

 
حتضــر مشــاريع ميزانيات املؤســســات 

مبل  ابعتماد  2015التعليمية لســـــنة 
لكحم مؤســـســـة تعليمية  نة احملدداإلعا

ضـــمن الكشـــه اإلمجايل لكحم والية 
 قاطبو الذاتية إن وجدت  واإليرادات

لمعطيـــات واملعلومـــات املســــــــــــــجلـــة ل
للســــــنة الدراســــــية ابلبطاقة الوصــــــفية 

ـــــــاريــــــخ  2014/2015 املــــــنــــــجــــــزة بــــــت
01/10/2014. 

ترســــــــحم هذه املشــــــــاريع إىل مديرايت 
الرتبيــة يف ثالث نســــــــــــــخ قبــحم اتريخ 

من أجحم املصــــــــــــــادقة  30/04/2015
ـــــــــــــــعليها قب ، 15/05/2015حم اتريخ ـ

ت ابلوالايوعلى مـــــــديرايت الرتبيـــــــة 
إرســــــــــــــــال نســــــــــــــخــة من ميزانيــة كــحم 
مؤســـســـة تعليمية مصـــاد  عليها إىل 
مديرية تســــــــــــــيري املوارد املالية واملادية 
) املــــديريــــة الفرعيــــة ملراقبــــة تســــــــــــــيري 

قبحم اتريخ  املؤســـــــــســـــــــات التعليمية (
31/05/2015. 
 

اعتبـــارا أل يـــة اـــذت اإلجراءات، 
املطلوب من ا ميع، كـــــل فيمـــــا 
خيصــــــــــــ ، اليــــــــــهر علت تطبيقهــا 
وجتيــــــــــيـــداـــا ميـــدانيـــا مع احرتام 

 اآلجال احملددة. 
 

 2015مارس  25اجلزائر يف 
 عن وزيرة الرتبية الوطنية و بتفويض منها
 مدير تسيري املوارد املالية و املادية

 بلقاسم بولقشور
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

 وزارة الرتبية الوطنية
 

 الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية
 املركز الوالئي للتوزيع والتوثيق الرتبوي

 والية :..............................
 

 بطاقـة اشتـراك
 

  ه أطلب االشرتا  يف النشرة الرمسية للرتبيةـأنـا املمضي أسفل
 حسب املعلومات التالية : 20السنة املدنية ....

 
 ........................................ االسم : ..................
 ......................................... اللقب : .................

 ............................................ العنوان : .............
 ...................................... ا اته : ...................

 ................................... عدد النسخ : ..................
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