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الفهـرس 
 

مراسيم : 
 

ـارس  مرسوم رئاسي رقم 100.03 مؤرخ يف 30 ذي احلجة عام 1423 املوافق 3 م
ــني حكومـة  سنة 2003، يتضمن التصديق على إتفاق التعاون يف جمال التربية ب
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية وحكومة مجهورية نيجرييا اإلحتادية، املوقع 

بأبوجا يف 14 يناير سنة 2002 (ج.ر.ع. رقم 16 م. 2003.0208 ص.24 ) 
 

مناشــري : 
 

ــال  منشور رقم 03.402 مؤرخ يف 20 أفريل 2003 يتعلق بتكوين منشطني يف جم
تكنولوجيات االعالم واالتصال. 

 
ــنة  منشور رقم 03.468 مؤرخ يف 26 أفريل 2003 يتعلق بانتقال التالميذ إىل الس

األوىل ثانوي. 
 

ــز  منشور رقم 03.129 مؤرخ يف 01 أفريل 2003 يتعلق بالتكفل مبصاريف مراك
ــين )  تصحيح شهادة التعليم األساسي وشهادة البكالوريا ( التعليم الثانوي والتق

واملراكز اليت جتري فيها امتحانات البكالوريا التقنية. 
 

منشور رقم 03.218 املؤرخ يف 14 أفريل 2003 يتعلق بتقييم عملية دفع إىل اخلزينة 
ـتوى  العمومية فوائض الرواتب واملنح وإستعمال فوائض التسيري املسجلة على مس

املؤسسات التعليمية إىل غاية 31 ديسمرب 2001. 
 

منشور رقم 03.389 مؤرخ يف 19 أفريل 2003 يتعلق باستعمال اإلعتمادات املالية 
اخلاصة بسري اموعات املتخصصة للمواد. 

 
منشور رقم 03.390 مؤرخ يف 19 أفريل 2003 يتعلق باستعمال اإلعتمادات املالية 

اخلاصة بسري اللجنة الوطنية للمناهج. 
 

أخر  ماصدر من نصوص عامة :  
 

مرسوم تنفيذي رقم 73.03 مؤرخ يف 22 ذي احلجة عام 1423 املوافق 23 فـرباير 
سنة 2003، يعدل و يتمم املرسوم التنفيذي رقم 146.01 املؤرخ يف 14 ربيع األول 
عام 1422 املوافق 06 يونيو سنة 2003، و املتضمن رفع قيمة منح ااهدين وذوي 
ــرة  وذوي  حقوق الشهداء وااهدين والضحايا املدنيني وضحايا األلغام املتفج

حقوق هؤالء الضحايا.( ج.ر.ع. 13 م. يف 2003.02.26 ص.04 )  
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مرسوم رئاسي رقم 100.03 مؤرخ 
يف 30 ذي احلجـة عـــام 1423 
املوافـق 3 مـارس سـنة 2003، 
ــى إتفـاق  يتضمن التصديق عل
التعاون يف جمــال التربيـة بـني 
ــة اجلزائريـة  حكومة اجلمهوري
ــة  الدميقراطية الشعبية و حكوم
ـع  مجهورية نيجرييا االحتادية، املوق

بأبوجا يف 14 يناير سنة 2002. 
 

إن رئيس اجلمهورية، 
 

ــة، وزيـر  بناء على تقرير وزير الدول
الشؤون اخلارجيية، 

 
وبناء على الدستور، ال سيما املــادة   

77-9 منه، 

 
ــاون يف  وبعد اإلطالع على اتفاق التع
جمال التربية بني حكومة اجلمهوريــة 
ـة  اجلزائرية الدميقراطية الشعبية وحكوم
ــة، املوقـع  مجهورية نيجرييا اإلحتادي

بأبوجا يف 14 يناير سنة 2002. 
 

يرسم ما يأيت 
 

ــى إتفـاق  املادة األوىل : يصدق عل
التعاون يف جمال التربية بني حكومــة 
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
ـة،  و حكومة مجهورية نيجرييا االحتادي
املوقع بأبوجا يف 14 يناير سـنة 2002، 
ــة  وينشر يف اجلريدة الرمسية للجمهوري

اجلزائرية الدميقراطية الشعبية. 

املادة 2 : ينشر هذا املرسوم يف اجلريدة 
الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية 

الشعبية. 
 

اجلزائر يف 03 مارس 2003 
رئيس اجلمهورية 

عبد العزيز بوتفليقة  
 
 �

 
إتفاق تعاون يف جمال التربيــة بـني 
ـــة  حكومـة اجلمهوريـة اجلزائري
الدميقراطية الشعبية وحكومة مجهورية 

نيجرييا اإلحتادية 
 

الديباجة 
 

ــة  إن حكومـة اجلمهوريـة اجلزائري
ـة  الدميقراطية الشعبية وحكومة مجهوري
ــا  نيجرييا اإلحتادية، ( املشار إليهما مع
ـرد  أدناه '' بالطرفني املتعاقدين و يف املف

'' بالطرف )، 
 

ــة  . نظرا للعالقات الدبلوماسية القائم
بينهما و لتشكيل اللجنة الثنائية السامية 

للتعاون، 
 

ـط  . ورغبة منهما يف دعم وتعزيز رواب
الصداقة و حتقيق تفاهم متبادل بــني 

شعبيهما، 
 

. ورغبة منهما كذلك يف ترقية وتطوير 
ــاالت القائمـة  التعاون الثنائي يف ا

واملتعلقة مبسألة التربية، 
 



إتفقتا على ما يأيت 
 

املادة األوىل : تبادل الوفود : 
ــان الوفـود وكذلـك  يتبادل الطرف
ــة لكـال  املذكرات بني وزاريت التربي
ــى  البلدين ليتعرف بعضهما البعض عل

املنظومة التربوية. 
 

املادة 2 : تنفيذ الربنامج 
يتفاوض الطرفان ويتفقان على الربنامج 
ــذي  اخلاص بتنفيذ هذا االتفاق، و ال
ــالث (3)  يبقى ساري املفعول ملدة ث

سنوات. 
 

تعترب وزارتا التربية يف البلدين مبثابــة 
ــذا  السلطتني املسؤولتني على تنفيذ ه

اإلتفاق. 
 

املادة 3 : تبادل املعلومات 
يشجع الطرفان التعاون الثنائي و تبادل 
املعلومات حول الربامج التربوية اخلاصة 
ــك  اليت يتم إعدادها يف بلده مبا يف ذل

التعليم األساسي و التربية للجميع. 
 

ــني مؤسسـات  املادة 4 : التعاون ب
 التعليم العايل 

 يشجع الطرفان اإلتصال و التعاون بني 
ــا  مؤسسات التعليم العايل للبلدين وفق
ــة السـارية  للقوانني املطبقة و األنظم
ــت إشـراف  املفعول يف كل بلد، حت
ــي  وزارة التعليم العايل والبحث العلم
ــة  عن اجلانب اجلزائري و وزارة التربي
ــريي مـن  اإلحتادية عن اجلانب النيج

خالل إعداد تقرير سنوي.                        

ــاون بـني اللجنتـني  املادة 5 : التع
الوطنيتني لليونسكو 

بإعتبارمها عضوين يف منظمــة األمـم 
ــني  املتحدة يشجع الطرفان التعاون ب
ـأتني  جلنتيهما الوطنيتني لليونسكو املنش

يف بلديهما. 
 

املادة 6 : التعاون املتعدد األطراف 
ــان تبـادل اجلـامعيني   يشجع الطرف
ــربامج  والطلبة يف إطار االتفاقات و ال
ـها  املتعددة األطراف اليت مها عضوان في
ــر وزراء التربيـة األفارقـة  مثل مؤمت
(COMEDAF1) املنعقد حتت رعايــة 

ــامج  منظمة الوحدة اإلفريقية  و الربن
 (MINEDAF7) اإلفريقي السابع للتبادل
ــكو  املنظم حتت رعاية منظمة اليونس
ــوزراء  وفقا لتوصيات املؤمتر السابع ل
ــدول اإلفريقيـة األعضـاء   التربية لل

 .(MINIDAF7)
 

املادة 7 : تبادل اخلــرباء والطلبـة   
واملنح 

ــرف العنايـة ملختلـف  يويل كل ط
التبادالت اليت ختدم األغراض التربويـة 
ــارات البـاحثني  مبا يف ذلك تبادل زي
ــدمي  واخلرباء والتربويني و الفنيني، وتق
ـدرج  املنح الكاملة لطلبة وطلبة ما بعد الت
ــات  ملتابعة دراستهم يف إحدى جامع
ـرف  ومؤسسات التعليم العايل التابعة للط
ـجيع  اآلخر.كما يسعى الطرفان إىل تش
ـتهم يف أي  الطلبة األحرار ملزاولة دراس
من البلدين وخيضع كــل ذلـك إىل 
الربنامج التنفيذي املعد من قبل الطرفني. 

 



املادة 8 : اإلعتراف بالشهادات وتقييمها 
يضبط الطرفان الشروط الالزمة اخلاصة 
باالعتراف وتقييم الشهادات األكادميية 

و املهنية احملصل عليها يف بلديهما. 
 

املادة 9 : املشاركة يف املؤمترات 
ــاركة ممثليـهما       يشجع الطرفان مش

ــات والنـدوات  يف املؤمترات وامللتقي
والورشـات ذات الطـابع الــتربوي 
واللقاءات الدولية املنعقدة يف بلديهما. 

 
املـادة 10 : املسائل املالية 

ـة  يقوم الطرفان حبل املسائل املالية املترتب
ــة  عن تنفيذ هذا اإلتفاق بالطرق الودي
على أساس املعاملة باملثل بني الطرفني. 

 
املـادة 11 : القانون املطبق 

يلتزم الطرفان باحترام القوانني الداخلية 
ــربامج  لكل طرف عند املشاركة يف ال
واملشاريع اليت تنظم يف ظل هذا االتفاق. 

 
املادة 12 : التعديالت 

ــل هـذا االتفـاق،  ميكن للطرفني تعدي
ــطة تبـادل  باملوافقة املشتركة هلما بواس
مذكرات عرب القناة الدبلوماسية.  ويدخل 
أي تعديل حيز التنفيذ وفق نفس الشروط 

املطلوبة لسريان هذا االتفاق. 
 

املادة 13 : دخول االتفاق حيز التنفيذ  
ــن  يدخل اإلتفاق حيز التنفيذ ابتداء م
ــعر فيـه الطرفـان  التاريخ الذي يش
بعضهما البعض، كتابيا وعرب القنــاة 
ـتورية  الدبلوماسية، بإمتام اإلجراءات الدس
املطلوبة لسريانه و يعترب تــاريخ أخـر 

إخطار هو تاريخ دخول هذا االتفاق حيز 
التنفيذ. 

 
املادة 14 : مدة سريان االتفاق وإائه 
يبقى هذا اإلتفاق ساري املفعول ملدة (5) 
سنوات، و يتم جتديده تلقائيـا لفـترات 
ـين ،  إضافية مدا سنة واحدة باتفاق ضم
ما مل يشعر أحد الطرفني الطرف اآلخــر 
ــك  كتابيا برغبته يف إاء العمل به و ذل

ستة (6 ) أشهر قبل تاريخ إنقضائه. 
 

املـادة 15 : االلتزا مات القائمة 
ــه  بعد إنتهاء هذا اإلتفاق فإن أحكام
ــد  وأحكام أي بروتوكول إضايف، عق
ـم  إتفاق مربم يف هذا اإلطار، تبقى حتك
ــاريع السـارية  كل االلتزامات واملش
ـها يف  والقائمة املتعهد ا واليت شرع في

ظله حىت ايتها. 
 

املادة 16 : تسوية اخلالفات 
تتم تسوية كل خالف ينجم عن تفسري 
ـاق  أو تطبيق أو تنفيذ أحكام هذا اإلتف
بالتفاوض بني الطرفني عــرب القنـاة 

الدبلوماسية. 
 

و إثباتا لذلك، قـام املوقعـان أدنـاه 
ــرض مـن قبـل  واملفوضان هلذا الغ
حكومتيهما بالتوقيع على هذا االتفاق. 

 
عن حكومة اجلمهورية اجلزائرية 

 الدميقراطية الشعبية  
الوزير املنتدب املكلف بالشؤون اإلفريقية 

عبد القادر مساهل 
عن حكومة  مجهورية نيجرييا اإلحتادية 

وزير الدولة للتربية 
احلجي  بلو عثمان 

 



 
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 

وزارة التربية الوطنية 
الرقم : 402 / 2003 

 
األمني العام 

 
إىل 

السيد مفتش أكادميية اجلزائر 
السيد مدير التربية لوالية وهران 

السيد مدير التربية لوالية قسنطينة 
 

منشور رقم 03.402 مــؤرخ يف   
20 أفريل 2003 يتعلــق بتكويـن 

ــات  منشطني يف جمال تكنولوجي
االعالم واالتصال. 

 
قصد إعطاء دفعة نوعية ملشروع إدراج 
ــال يف  تكنولوجيات اإلعالم و اإلتص
اال التربوي، ستشرع وزارة التربيـة 
الوطنية يف تكوين منشــطني يف هـذا 
ــى مسـتوى املؤسسـات  امليدان عل
ــيدا  التربوية، و يف هذا اإلطار، و جتس
ـت  لربنامج التعاون الثنائي باخلارج برجم
الوزارة تكوين نواة أوىل من املكونـني 
ـان  الذين سيشرفون بدورهم على ضم
تكوين املنشطني على مستوى املؤسسات 
ــتراح  التربوية، و عليه أطلب منكم إق
(04 ) أساتذة يغطون الشعب التالية : 

 
. العلمية، 

. اللغة العربية، 
 
 

 
. اإلجتماعية، 

. اللغات األجنبية، 
 

ــاصر املقترحـة  على أن تتوفر يف العن
الشروط التالية : 

 
ــح علـى درايـة  . أن يكون املترش

بتكنولوجيات اإلعالم و االتصال، 
. أن ال يتجاوز سن املترشح 55 سنة، 

. أن يكون املترشح مرســم يف مـادة 
ختصصه و ميارس عمله فعال يف القسم، 

. أن يكون املترشح من العناصر النشطة، 
. أن يكون املترشح حــامال لشـهادة 

جامعية، 
ـا  . أن يكون جواز سفر املترشح صاحل
لإلستعمال ملدة 06 أشهر على األقل. 

 
اإلختيار : تتم عملية إختيار املترشحني 
من أساتذة معاهد التكوين أثناء اخلدمة 
ــم  و يف حالة التعذر من أساتذة التعلي

الثانوي باملؤسسات التربوية. 
 

تنبيه : نتيجة للطــابع اإلسـتعجايل 
للعملية يطلب منكم موافــاة مديريـة 
ـهين  التكوين بالقائمة اإلمسية واملسار امل
ـاكس  (CV) للمترشحني عن طريق الف
قبل تاريخ 25 أفريل 2003 كآخر أجل. 

 
اجلزائر يف 20 أفريل 2003 

األمني العام لوزارة التربية الوطنية 
عبد الكرمي تبون 

 
 
 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 
الرقم : 468 / 2003 

 
وزير التربية الوطنية 

 
إىل 

السيد مفتش أكادميية اجلزائر 
السيدات و السادة مديري التربية  

                               (للتنفيذ) 
 

منشور رقم 03.468 مــؤرخ يف   
ــق بانتقـال  26 أفريل 2003 يتعل

التالميذ إىل السنة األوىل ثانوي. 
 

املراجع   :  
ــم 95/2069 املـؤرخ يف    . منشور رق

28 نوفمرب 1995 

ــؤرخ يف       . منشـور رقـم 96/76 امل
04 ماي 1996 

ــم 97/405 املـؤرخ يف      . منشور رق
03 ماي 1997 

ــم 98/216 املـؤرخ يف      . منشور رق
21 مارس 1998 

ــم 02/455 املـؤرخ يف      . منشور رق
31 مارس 2002 

 
الوثائق املرفقة :  

ـول  . حصيلة وطنية ألعمال جمالس القب
يف جوان 2002 

ــتخالصية ألعمـال  . 03 جداول إس
جمالس القبول 

 
ــق  بعد مضي ست سنوات على تطبي
التعديالت املتعلقة بإجراءات االنتقــال 

إىل مرحلة التعليم الثانوي، وبناء علـى 
املتابعة الفعلية ألعمال جمالس القبول يف 
السنة األوىل ثانوي حسب كل واليـة 
وكل مقاطعة، تبني وجود العديد مــن 
االختالالت اليت ال زلت تشوب أعمال 
هذه االس لتعود ا إىل ما كــانت 
ــة، أو  عليه قبل جوان 1996، من جه
ـح  لتقلل من مصداقية العالمات اليت متن
ــروض  للتالميذ تقديرا ألعماهلم يف الف
ــتمر) أو يف  واالختبارات (التقومي املس
ــن  امتحان شهادة التعليم األساسي، م

جهة أخرى. 
 

ـل  وهكذا أصبحت بعض الواليات تتحص
ــن %72   على نسب قبول ال تقل ع
لتصل يف بعــض مقاطعاـا إىل %96 
ــل  (يعين كل التالميذ) مبعدالت ال تق
عن 10 من 20، أما بعضها اآلخر، وإن 
كانت نسبة القبول الوالئية ا تبقى يف 
حدود املعقول، فإا مع ذلك تســجل 
بعض النسب أقل ما يقال عنها أــا 
تدعو إىل التساؤل، خاصة عندما ينتقل 
ـض  60%، 65% أو 70% من تالميذ بع

ـانوي، يف  املقاطعات إىل السنة األوىل ث
حني تتدحرج هذه النسـب إىل %22، 
ــات  25%،  30% أو 35% يف مقاطع

أخرى.  
 

ــة  وباملقابل فإن املصاحل املركزية املعني
ــة مل حتـترم فيـها  سجلت 14 حال
ــذ يف  التعليمات اخلاصة بقبول التالمي
ــبق.  التعليم الثانوي دون ترخيص مس
وإذا كانت الوضعيات ختتلف من واليــة 
ــن معاملتـها  إىل أخرى حبيث ال ميك



معاملة سوية يف مثل هذه احلاالت، فإن 
ــد  ما ال يقبل ألبتة هو أن يتدحرج احل
ـانوي  األدىن ملعدل القبول يف التعليم الث
إىل ما حتت 10 مــن 20 و أن تفـوق 
ــدود  نسب القبول 50 % لتصل إىل ح
ــل هـذه  تناهز 71 % و أكثر. إن مث
األمور ال جتد هلا أي مربر بيداغوجــي 
ــا ال  أو تربوي أو حىت اجتماعي. كم
ـد  يقبل على اإلطالق أن يتم تعديل احل
ــة ألن  األدىن للقبول وفق كل مقاطع
ـذ،  ذلك خيل مببدأ اإلنصاف بني التالمي
و خيفي يف نفس الوقت عجــز اإلدارة 
التعليمية على اختالف مستوياا عــن 
إجياد احللول املناسبة لقضايا متــدرس 
ــض املقاطعـات أو يف  التالميذ يف بع

بعض الواليات. 
 

ــض  و عليه، يشرفين أن أذكركم ببع
ــض  القرارات اليت ميكن أن يكون البع
قد تغافل عن قراءا وفقا ملا جيــب أن 

يتناسب و فهمها الصحيح : 
 

1. إن احلد األدىن ملعــدل القبـول يف 

السنة األوىل من التعليم الثانوي هو 10 
على 20 (راجع املنشور اإلطار لتحديد 

الدخول املدرسي). 
 

2. على الواليات اليت فــاقت نسـب 

القبـول ا 60 % مـن تالميذ السنة  
 
 
 
 

ــتوى  التاسعة أساسي سواء على املس
الوالئـي أو علـى مسـتوى بعــض 
ـــذ التدابــري  مقاطعاـا أن تأخ
ــاهرة تضخـم  الالزمـة للحد من ظ
التنقيط باملؤسسات املعنية، و خباصة أن 
ــات  متابعة دفعات تالميذ هذه الوالي
ـائج  وتلك املقاطعات يثبت أن هذه النت
ـتمر يف  ال تؤكدها عالمات التقومي املس
ــائج  السنة األوىل ثانوي، و ال حىت نت

البكالوريا. 
 

ـة  3. إن املصاحل  املختصة لوزارة التربي

ــومي و التوجيـه  الوطنية (مديرية التق
واالتصال) مؤهلــة لدراسـة كـل 
ـل  الوضعيات الشاذة اليت بإمكاا أن خت
ـات  بالسري العادي و الطبيعي للمؤسس
ـات  التعليمية، شريطة أن تكون الوضعي
ــي  هذه مدعمة بدراسة إحصائية تعط
تصورا صادقا للوضع و توجه اختــاذ 

القرار املالئم. 
 

4. إن حتضري أعمال جمــالس القبـول 

ــة  والتوجيه جيب أن حيظى بكل اجلدي
ــالس مـن  ذه ا والعناية اليت تليق
ــى  دراسة مسبقة لكل الوضعيات  عل
ــى مسـتوى  املستوى الوالئي، و عل
املقاطعة و على املستوى الفردي لبعض 
ـة  احلاالت اليت ال دخل لإلدارة املركزي
ــيت تبقـى مـن  يف الفصل فيها و ال
ـة  صالحيات املسؤول األول على التربي

يف الوالية ال غري. 
 
 
 



5. إن جمالس القبول و التوجيه يترأسها 

ــى التربيـة علـى  املسؤول األول عل
ــوب عنـه  املستوى الوالئي أو من ين

مبرتبة رئيس مصلحة. 
 

ــوج  6. أن جمالس القبول و التوجيه تت

ـاركني  مبحضر يوقعه كل األعضاء املش
فيه (راجع املنشور رقم 76 املؤرخ يف 4 
ماي 1996) و حيمل وجوبــا إمضـاء 

وختم رئيسه. 
 

ـه  7. أن تركيبة جمالس القبول و التوجي

حمددة يف املنشور السالف الذكر وجيب 
إحترامها وضمان مشاركة كل عضو. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــول  8. أن حصيلة أعمال جمالس القب

ــا إىل مديريـة التقـومي  ترسل وجوب
ــاه   والتوجيه و االتصال يف أجل أقص
ـداول  31 جويلية من كل سنة وفقا للج

املرفقة (اجلــداول رقـم 1، 2 و 3)      
ــل جـدول  ال غري، على أن حيمل ك
إمضاء و ختم املســؤول األول علـى 

التربية يف الوالية ال غري.  
 

اجلزائر يف 26 أفريل 2003 
األمني العام لوزارة التربية الوطنية 

عبد الكرمي تبون 
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عدد تالميذ السنة التاسعة إسم املقاطعة (*) 
أساسي 

التالميذ املقبولون يف السنة األوىل ثانوي 

من بينهم إناث جمموع املقبولني اإلناث اموع   
النسبة (1) العدد النسبة (1) العدد    

       
       
       
       
       
       

      اموع 
  

(*) يقصد باملقاطعة مقاطعة الترشيح يف الثانويات وهي تتشكل من ثانوية أو جمموعة من الثانويات اليت تستقبل تالميذ جمموعة من اإلكماليات. 
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من بينهم إناث جمموع املقبولني من بينهم إناث جمموع الناجحني  
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جدول رقم 1 : الوضعية االحصائية العامة حلصيلة جمالس القبول يف السنة األوىل ثانوي جوان 2002 
 

نسبة القبول  معدل القبول الواليات رقم الوالية الترتيب 
اإلمجالية 

التغرييف نسب 
 القبول 

نسبة النجاح يف 
ش.ت.أ 

نسبة النجاح  
 يف  ش. البكالوريا 

31.87 74.53 ( 60.34 ـ 96.27)  72.44% 10 البيض 32 1 

19.31  57.03 ( 49.74 ـ 70.63) 63.13% 10 اجللفة 17 2 

50.50 45.77 ( 48.30 ـ 68.30) 59.77% 10 تندوف 37 3 

29.84 55.88 (41.27 ـ 70.90) 59.50% 10 سيدى بلعباس 22 4 

43.05 54.78 ( 48.77 ـ 71.71) 59.29% 10 عني متوشنت 46 5 

27.73 37.19 [41.77 ـ71.37 ] 59.24% 9.50 االغواط 03 6 

31.11 38.41 (40.91 ـ 66.66 ) 57.10% 10 النعامة 45 7 

41.06 51.80 ( 43.58 ـ 70.00 ) 56.57% 10 تلمسان 13 8 

33.13 47.41 ( 43.90 ـ 66.40) 54.52% 10 تيسمسيلت 38 9 

35.36 42.94 ( 37.89 ـ 64.30 ) 53.84% 10 تيارت 14 10 

36.56 35.52 ( 48.10 ـ 65.24 ) 53.13% 10 بسكرة 7 11 

44.19 44.87 ( 38.54 ـ 67.98) 52.42% 10 غليزان 48 12 

34.18 47.40 ( 30.27 ـ 60.52) 52.23% 10 تيزي وزو 15 13 

 (9.50 ـ عني الدفلة 44 14 
 (10

39.96 41.38 [48.25 ـ 59.27] %52.06 

39.96 45.52 ( 36.75 ـ 81.32) 51.95% 10 عنابة 23 15 

45.35 38.58 [42.52 ـ 57.23] 51.08%  (9.00 ـ معسكر 29 16 



 (10

34.96 33.47 ( 40.85 ـ 70.80) 51.02% 10 ورقلة 30 17 

تابع للجدول رقم 1 
 

نسبة القبول معدل القبول الواليات رقم الوالية الترتيب 
اإلمجالية 

نسبة النجاح التغرييف نسب القبول 
يف ش.ت.أ 

نسبة النجاح  
يف ش. البكالوريا 

33.45 44.83 ( 47.00 ـ 55.33 ) 50.75% 10 اجلزائر 16 18 

29.23 24.31 ( 38.36 ـ 59.20 ) 50.23% 10 بشار 8 19 

 (9.00 ـ الوادي 39 20 
 (10

25.97 27.86 [43.68 ـ 58.73] %50.08 

31.16 45.96 ( 38 ـ 57 ) 49.86% 10 سعيدة 20 21 

32.29 43.36 (40.40 ـ 71.94 ) 49.85% 10 بومرداس 35 22 

39.50 33.78 ( 42.49 ـ 66.88 ) 49.23% 10 غرداية 47 23 

33.56 43.99 (33.91 ـ 65.00 ) 48.49% 10 وهران 31 24 

37.91 36.37 ( 36.25 ـ 62.06) 48.43% 10 قاملة 24 25 

(9.50 ـ 10 تبسة 12 26 
 (

26.44 37.11 [25.71 ـ 69.18] %48.41 

37.81 38.79 ( 25.41 ـ 59.63 ) 47.90% 10 الشلف 2 27 

25.35 29.82 [38.18 ـ 56.03] 47.70% 9.70 ب.ب.عريريج 34 28 

47.33 40.64 ( 34.46 ـ 56.65) 47.62% 10 تيبازة 42 29 

30.16 39.92 ( 36.98 ـ 67.75 ) 47.21% 10 مستغامن 27 30 



(9.50 أدرار 01 31 
ـ10.01) 

41.41 30.08 [41.54 ـ 51.90] %46.87 

 (9.41 ـ متنراست 11 32 
 (10

22.91 34.07 [27.86 ـ 64.86] %46.10 

28.44 26.71 ( 33.23 ـ 59.67 ) 45.53 9.50 جباية 06 33 

30.63 30.19 (39.81 ـ 50.39 ) 45.33% 10 ميلة 43 34 

تابع للجدول رقم 1 
 

نسبة القبول معدل القبول الواليات رقم الوالية الترتيب 
اإلمجالية 

نسبة النجاح التغرييف نسب القبول 
يف ش.ت.أ 

نسبة النجاح  
يف ش. البكالوريا 

36.04 34.89 ( 37.13 ـ 54.39 ) 45.28% 10 البليدة 9 35 

27.35 24.94 [36.55 ـ 49.97] 44.32% 9.50 ام لبواقي 04 36 

 (9.00 ـ باتنة 05 37 
 (10

31.63 25.83 [36.44 ـ 49.69] %44.28 

28.13 23.25 (31.66 ـ 55.10) 44.07% 9.50 خنشلة 40 38 

34.37 34.09 (29.61 ـ 55.39) 43.33% 10 املدية 26 39 

23.08 18.07 ( 29.27 ـ 54.37 ) 42.42% 10 مسيلة 28 40 

30.18 30.04 ( 34.15 ـ 46.96) 42.18% 10 الطارف 36  41 

32.03 27.84 [34.59 ـ 53.60] 41.64% 9.75 البويرة 10 42 

32.63 33.35 (29.75 ـ 50.03) 40.77% 10 جيجل 18 43 

38.75 32.08 ( 27.56 ـ 54.35) 40.72% 10 سكيكدة 21 44 



32.15 19.00 [30.76 ـ 57.30] 39.60% 9.50 ايليزي 33 45 

(9.50 سطيف 19 46 
ـ9.57) 

28.77 20.94 [27.19 ـ 50.41] %38.31 

32.44 25.74 (24.62 ـ 79.39) 38.33% 10 قسنطينة 25 47 

30.49 23.53 ( 22.58 ـ 41.52) 36.83% 10 سوق اهراس 41 48 



مالحظـات 
 

1. الواليات املبينة باألسود، وعددهــا 

أربعة عشر (14)، هي تلك الواليــات 
ـيت  اليت مل حتترم  التعليمات الوزارية، ال
ـول  جتربها على عدم ختفيض معدل القب
ــص  احملـدد بــ 20/10 دون ترخي

إستثنائي من الوزارة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــدة  2. والية خنشلة هي الوالية الوحي

ــن وزارة  اليت حتصلت على رخصة م
ـول  التربية الوطنية ولتخفيض معدل القب
ــيت  إىل 20/9.5، بعد أن خفضت والي
ــدل القبـول إىل  باتنة وأم البواقي مع
20/9 و 20/9.5 بدون إذن مســبق أو 

ـع  رخصة من وزارة التربية الوطنية، وم
ــترم  ذلك فإن نسبة القبول فيها مل حت

التعليمات الوزارية. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

مديرية املالية 
املديرية الفرعية للوصاية على املؤسسات 

الرقم : 129 / 2003 
 

وزير التربية الوطنية 
 

إىل 
السيد مفتش أكادميية اجلزائر 

ــري التربيـة  السيدات و السادة مدي
بالواليات                      (للتنفيذ) 
ــي التربيـة  السيدات و السادة مفتش
والتكوين             (لإلعالم و املتابعة) 

 
منشور رقم 03.129 مــؤرخ يف   

01 أفريل 2003 يتعلق بــالتكفل 

ـهادة  مبصاريف مراكز تصحيح ش
ــهادة  التعليـم األساسـي وش
ــم الثـانوي  البكالوريا ( التعلي
ــري  والتقين ) و املراكز اليت جت
فيها امتحانات البكالوريا التقنية. 

 
ـة  يف إطار إستعمال املؤسسات التعليمي
ــح شـهادة التعليـم  مراكز لتصحي
ـز  األساسي وشهادة البكالوريا و مراك
ــها االمتحانـات التطبيقيـة  جتري في
ـا  للمترشحني األحرار بالنسبة للبكالوري
التقنية مــن قبـل الديـوان الوطـين 
ـرفين أن  لالمتحانات واملسابقات ، يش
ــالتكفل  أوافيكم بالكيفيات اخلاصة ب

باملصاريف املتعلقة ذه العملية. 
 
 

أوال : التغطية املالية 
 

ــة بتصحيـح  تغطى املصاريف املتعلق
شهادة التعليـم األساسـي وشـهادة 
البكالوريا وإجراء االمتحانات التطبيقية 
ــرار يف البكالوريـا  للمترشحني األح
التقنية من ميزانية الديــوان الوطـين 
لالمتحانات و املسابقات و فروعه على 
أساس قيام املؤسسات املعنية بتقــدمي 
ــالث نسـخ  هلذه األخرية فواتري يف ث
ممضية من طرف مدير املؤسسة واملسري 
ــز  املايل و مؤشرة من قبل رئيس مرك

التصحيح. 
 

ــخر  أما خبصوص املؤسسات اليت تس
كمراكز إستقبال فإن تكاليف هــذه 
ــح  املواد تقع على عاتق مركز التصحي

يف حدود االعتماد املمنوح هلا. 
 

ثانيا : املصاريف 
 

ـح  املصاريف اخلاصة بتسيري عمليت تصحي
ــي و شـهادة  شهادة التعليم األساس
ـال  البكالوريا و إجراء إمتحانات األعم
ـدد  التطبيقية بالنسبة للشعب التقنية تس

حسب اآليت : 
 

ــعر الوجبـات  1. اإلطعام : حدد س

ــور الصبـاح  الغذائية مبا يف ذلك فط
واملشروبات املقدمة على النحو اآليت : 

 
. 250 دج لليوم الواحد عن كل فــرد 

مستفيد من النظام الداخلي. 
 
 



. 120 دج لليوم الواحد عن كل فــرد 
مستفيد من النظام نصف الداخلي. 

 
ـخص  2. اإليواء : حدد سعر إيواء الش

الواحد بـ 25 دج عن كل ليلة. 
 

ـاء :  3. مصاريف الكهرباء والغاز وامل

يعوض الديوان الوطين لالمتحانــات 
ـهرباء  واملسابقات وفروعه تكاليف الك
ـة  و الغاز و املاء لفائدة املؤسسات املعين
مراكز تصحيح أو مراكز إستقبال مبلغا 
جزافيا يوميا ملدة ال تتجــاوز     15 
يوما ملراكز تصحيح شــهادة التعليـم 
ــح  األساسي و 30 يوما ملراكز تصحي
شهادة البكالوريا كما هو مبني أدناه : 

 
1.3. النظام الداخلي :  

مركز الشمال : 1200 دج يوميا.  
مركز اجلنوب : 1500 دج يوميا. 

 
2.3. النظام نصف الداخلي :  

مركز الشمال : 600 دج يوميا. 
مركز اجلنوب : 750 دج يوميا. 

 
ــوض  4. مواد الصيانة والنظافة : يع

الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات و 
ــائدة مراكـز  فروعه مبلغا جزافيا لف
التصحيح مقابل إستهالك مواد الصيانة 

و النظافة كاآليت : 
 

ـا  1.4. بالنسبة ملراكز شهادة البكالوري

ــي 30000 دج  مراكز ذات نظام داخل
لكامل فترة التصحيح (30 يوما). 

ــز شـهادة التعليـم  . بالنسبة ملراك
األساسي مراكز ذات نظــام داخلـي 

ــترة التصحيـح     15000 دج لكامل ف

(15 يوما). 
 

ـا  2.4. بالنسبة ملراكز شهادة البكالوري

ــف داخلـي :  مراكز ذات نظام نص
ــح        20000 دج لكـل فـترة التصحي

(30 يوما ). 
ـي  بالنسبة ملراكز شهادة التعليم األساس
مراكز ذات نظام نصف داخلي 10000 
ــترة التصحيـح    (15  دج لكامل ف

يوما). 
 

5. حظرية السيارات : يعوض الديوان 

ــابقات  الوطـين لالمتحانـات واملس
ـا  وفروعه لفائدة كل مؤسسة مبلغا مالي
ـهادة  قدره 3000 دج ملراكز تصحيح ش
ــز  التعليم األساسي و 6000 دج ملراك
تصحيح شهادة البكالوريــا مقـابل 
ـض  إستهالك البنزين، زيت احملرك و بع
ــيطة الناجتـة عـن  التصليحات البس
إستعمال وسيلة النقل املوضوعة حتــت 

تصرف املركز طيلة فترة التصحيح. 
 

ــخر  أما خبصوص املؤسسات اليت تس
كمراكز إستقبال فإن تكاليف هــذه 
ــح   املواد تقع على عاتق مركز التصحي

يف حدود اإلعتماد املمنوح هلا. 
  

ــوان  6. تكاليف اهلاتف : يعوض الدي

ـه  الوطين لالمتحانات واملسابقات وفروع
ـح )  لفائدة كل مؤسسة ( مركز تصحي

مبلغا ماليا جزافيا قدره : 
 



ــز تصحيـح  . 15000 دج لكل مرك
إمتحان شهادة البكالوريا. 

. 5000 دج لكل مركــز تصحيـح 
إمتحان شهادة التعليم األساسي. 

 
ــوان  7. املواد الصيدالنية : يقدم الدي

ـه  الوطين لالمتحانات واملسابقات وفروع
ـح )  لفائدة كل مؤسسة ( مركز تصحي
جمموعة من األدوية اخلاصة باحلــاالت 

االستعجالية. 
 

ــة و أدوات العمـل  8. املواد األولي

ــب  اخلاصة باملترشحني األحرار : جي
ــيت جتـري فيـها  على املؤسسات ال
ــحني  االمتحانـات اخلاصـة باملترش
األحرار يف البكالوريا التقنية توفري املواد 
ـذه  األولية و أدوات العمل الضرورية هل
االمتحانات وفقا للقائمة املعدة من قبل 
الديـوان الوطـين لالمتحانـــات 

واملسابقات. 
 

ـها  مصاريف هذه املواد و األدوات يعوض
الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات و 
فروعه للمؤسسات املعنية على أسـاس 
تقدمي الفواتري يف ثالث نسخ مرفقــة 
ــوان  بوصول االستالم إىل فروع الدي
ـواد  لتسديدها مرفقة بشهادة تكفل للم

و األدوات املتبقية. 
 

9. معاينة مقرات و جتهيزات مراكـز 

ـة  التصحيح : ينبغي القيام بإجراء معاين
ــاث  ميدانية للمقرات والتجهيزات  واألث
ـرف   وكل األدوات املوضوعة حتت تص
رئيس مركز التصحيح، تتوج يف البداية 
ــه هـذا  و النهاية بتحرير حمضر يوقع

األخري مبعية رئيس املؤسسة. 

10. مصاريف إستثنائية : بالرغم مـن 

ـتلزمات  أنه قد مت ضبط قائمة كل املس
ــري  و األدوات املكتبية الضرورية للس
ــح البكالوريـا  احلسن ملراكز تصحي
ــاحل الديـوان  باتفاق مشترك بني مص
ـه  الوطين لالمتحانات و املسابقات وفروع
ومجيع رؤساء مراكز التصحيح اليت هي 
ــه  موفرة على مستوى كل مركز، فإن
ميكن اللجوء بصفة إســتثنائية بعـد 
احلصول على املوافقة األولية كتابيا من 
ــري  الديوان إىل إقتناء أدوات إضافية غ
املذكورة سابقا إستجابة ألي طارئ. 

 
ـى  تنبيه : تتحصل املؤسسات املعنية عل
ـوص  التعويضات املالية للعمليات املنص
عليها يف هذا املنشور على أساس تقدمي 
ـات  إىل فروع الديوان الوطين لالمتحان
ــة ـذه  و املسابقات الفواتري املتعلق
ــن  املصاريف يف ثالث نسخ ممضية م
ــايل و  طرف مدير املؤسسة واملسري امل
مؤشرة من قبل رئيس مركز التصحيح. 

 
ــة تسـجيل العمليـات  ثالثا : كيفي

احملاسبية 
 

ـل  تسجل املداخيل يف الباب 42 '' مداخي
ـل  استثنائية أخرى '' املادة 421 '' مداخي

ــات علـى مسـتوى     تسيري االمتحان
ــم  الوالية أو البكالوريا و شهادة التعلي
األساسي فيما تسجل املصاريف ضمن  
ـرى  ''الباب 42'' مصاريف إستثنائية أخ
''املادة 421'' مصاريف تسيري االمتحانات 
ــة أو البكالوريـا  على مستوى الوالي

وشهادة التعليم األساسي. 



ــى و يعـوض كـل  هذا املنشور يلغ
اإلجراءات الــيت تضمنتـها املناشـري 
ــول يف  السابقة اليت كانت سارية املفع

هذا الشأن. 
 

ــو  إعتبارا ألمهية هذه اإلجراءات أرج
ــة  منكم السهر على تطبيقها بكل دق
ودعوة املعنيني إىل عدم جتاوز املبلــغ 
احملدد لكل عمليــة، مـع موافاتنـا 

بالصعوبات اليت قد تعترضكم. 
 

اجلزائر يف 01 أفريل 2003 
عن الوزير و بتفويض منه 
مدير املالية و الوسائل 
يوسف عفريي 

 
 �

 
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 

وزارة التربية الوطنية 
مديرية املالية و الوسائل 

املديرية الفرعية للوصاية على املؤسسات 
الرقم 218 / 2003 

 
إىل  

السيد أكادميية والية اجلزائر 
السيدات والسادة مديــري التربيـة 
بالواليات                     (للتطبيق) 
السيدات والسادة مفتشــي التربيـة 

والتكوين  
ــي التغذيـة  السيدات والسادة مفتش
املدرسية              (لإلعالم و املتابعة) 
السيدات والسادة مديري املؤسســات 
التعليمية                       (للتنفيذ) 

 

ـؤرخ يف 14  منشور رقم 03.218 امل
أفريل 2003 يتعلق بتقييم عمليــة 
ـض  دفع إىل اخلزينة العمومية فوائ
ـض  الرواتب واملنح وإستعمال فوائ
ــتوى  التسيري املسجلة على مس

ــة إىل غايـة     املؤسسات التعليمي
31 ديسمرب 2001. 

 
املراجع :  

ــؤرخ يف  . القـانون رقـم 01.02 امل
2002.02.25 املتضمن قــانون املاليـة 

التكميلي لسنة 2002 
ـــة يف  . التعليمـة رقـم 09 املؤرخ
2002.04.09 الصادرة عن وزارة املالية 

. تعليمة األمني العام لــوزارة التربيـة 
ـــة يف  الوطنيـة رقـم 769 املؤرخ

 2002.05.19

ـم  . تعليمة األمني العام لوزارة املالية رق
1774. 02 املؤرخة يف 2002.10.06 

 
جتسيدا للنصوص املشار إليها يف املرجع 
ـة  املتعلقة مبوضوع تصفية الفوائض املالي
ــتوى املؤسسـات  املسجلة على مس
ــمرب 2001  التعليمية إىل غاية 31 ديس
ــة  وقصد تقييم و ضبط كل من عملي
دفع فوائض الرواتب و املنح اىل اخلزينة 
العمومية من جهة و استعمال فوائـض 
ــرفين أن  التسيري من جهة أخرى ، يش
ــادة مديريـة املاليـة  أطلب منكم إف
ــة  والوسائل ( املديرية الفرعية للوصاي
ــات  على املؤسسات ) عاجال باملعلوم
املدونة بــاجلدول املرفـق و يف كـل 

األحوال قبل 05 ماي 2003. 
 



ـة  كما يتعني على مفتشية أكادميية والي
ــات  اجلزائر و مديريات التربية بالوالي
ــل عنايـة و دقـة  األخرى ملء بك
ــة  احلوصلة اإلمجالية النموذجية املرفق
ــة كـل  وإيفاد موظف لتسليمها رفق
ـد  اجلداول اخلاصة مبؤسسات الوالية بع
ــن صحتـها إىل  مراقبتها و التأكد م

املصلحة املعنية املذكورة آنفا. 
 

ــوب  إعتبارا ألمهية هذه العملية، املطل
منكم دعوة مصاحلكم املعنية إىل السهر 
ــل  على ضمان ملء الوثائق املرفقة بك

دقة ووضوح. 
 

اجلزائر يف 14 أفريل 2003 
عن الوزير وبتفويض منه  

مدير املالية و الوسائل 
يوسف عفريي 

  
 

 �

 
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 

وزارة التربية الوطنية 
 

مديرية املالية و الوسائل 
املديرية الفرعية للوصاية على املؤسسات 

 
الوالية :................................... الرقم امليكانوغرايف :................. 
املؤسسة :................................. رقم حساب اخلزينة :................. 
العنوان الكامل :........................... رقم اهلاتف :........................ 

 
وضعية الفوائض املالية املسجلة إىل غاية 31 ديسمرب 2001 

  
1. رصيد الصندوق إىل غاية 31 ديسمرب 2001 :................................... 

1.1 مصاحل امليزانية :............................................................ 

2.1 مصاحل خارج امليزانية : ..................................................... 

 
2. تفصيل الرصيد إىل غاية 31 ديسمرب 2001 : 

1.2. أ. فوائض األجور و املنح املسجلة :............... 

     ب. فوائض األجور و املنح اليت مت دفعها فعال اىل اخلزينة العمومية  :........... 
2.2. أ.  فوائض التسيري املسجلة :................................................ 

     ب. فوائض التسيري اليت مت إستعماهلا فعليا :................................... 
     ج. فوائض التسيري اليت صبت فعليا إىل اخلزينة العمومية :...................... 



3. فوائض التسيري اليت غري املستعملة و مل تدفع إىل اخلزينة العمومية ( الباقية ):....... 

تفصيل هذه األخرية : ........................................................... 
 

1.3 فوائض التكوين : 

    أ. فوائض التكوين أثناء اخلدمة :.............................................. 
   ب. فوائض اجلهاز الدائم و املؤقت :........................................... 
2.3 فوائض املطاعم املدرسية :................................................... 

3.3 فوائض الصحة املدرسية ( مبا يف ذلك وحدات الكشف و املتابعة ) :............ 

3.4 فوائض أخرى : ............................................................ 

 
مالحظة هامة : جيب أن متأل هذه الوضعية بكل عناية و وفقــا ملـا هـو مـدون يف 

السجالت احملاسبة. 
. جيب أن ترفق هذه الوثيقة بنسخة من الوضعية املالية للمؤسسة إىل غاية 31 ديســمرب 

 2001

. تؤشر من قبل مصاحل اخلزينة العمومية. 
 

ضيط الوضعية                                               راقبها و صادق عليها 
 

العون احملاسب للمؤسسة                                        اآلمر بالصرف  
  



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

 
مديرية املالية و الوسائل                                                                    مديرية التربية لوالية : ............. 

املديرية الفرعية للوصاية على املؤسسات 
 

حوصلة إمجالية لتقييم عملية دفع و استعمال الفوائض املالية املسجلة 
 

الرقم 
امليكانوغرايف 

إسم 
املؤسسة 

رصيد الصندوق إىل 
غاية 2001.12.31 

رصيد مصاحل 
خارج امليزانية 

مبلغ سند التحصيل لفائدة 
احلزينة العمومية 

مبلغ الفائض الذي مت 
دفعه إىل اخلزينة 

مبلغ فوائض 
التسيري الذي مت 

املبلغ املتبقى 
من فوائض 

التسيري إستعماله العمومية التسيري الرواتب و املنح     
 
 
 
 
 
 

        

 
ضبط الوضعية و راقبها                                                                                 صادق عليها 
      رئيس مصلحة املالية مبديرية التربية                                                                            مدير التربية  



اجلمهورية اجلزائرية الدميقرطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 
الرقم : 389 / 2003 

 
األمني العام 

 
إىل 

السيد املدير العام للمعــهد الوطـين 
للبحث يف التربية  

السيدات والسادة مفتشي التربيـــة 
والتكوين رؤساء اموعات املتخصصة 

للمواد 
السيد مفتش أكادميية واليـة اجلزائر 

السيدة والسادة مديري التربية لواليات  
ـان،  أم البواقي، باتنـة، جبايـة، تلمس
تيزي وزو، اجللفة، سطيف، عنابــة، 

قسنطينة، وهران وعني متوشنت  
                                   (للتطبيق) 

 
ـؤرخ يف 19  منشور رقم 03.389 م
ــق بإسـتعمال  أفريل 2003 يتعل
اإلعتمادات املالية اخلاصة بســري 

اموعات املتخصصة للمواد. 
 

املراجـع : 
ـؤرخ  . املرسوم التنفيذي رقم 23.03 امل
ــع  يف 2003/01/08  املتضمـن توزي
ــة  اإلعتمادات املخصصة لوزير التربي
ــب  الوطنية من ميزانيـة التسيري مبوج

قانــون املاليـة لسنـة 2003  
ــؤرخ يف  . القـرار رقـم 51/أ و امل
ـات  1998/10/18 املتضمن إنشاء اموع

املتخصصة للمواد 
 
 

. القـرار املــؤرخ يف 2002/11/13 
املتضمن إنشاء اموعات املتخصصــة 

للمواد  
ــم 20/00/0.0.2/58/  . املنشـور رق
10.0.0/ 00 املؤرخ يف 2000/02/28 

 
ــة الوطنيـة  تطبيقا خلطة وزارة التربي
ـني  الرامية إىل إعتماد نظام إجرائي للتحس
ــن  البيداغوجي للمنظومة التربويـة م
ـاهج  خالل إقامة جهاز دائم لتطوير من
ــم  التعليم، يشرفين أن أي إىل علمك
ـار  بان إجراءات وترتيبات املنشور املش
ــارية املفعـول  إليه يف املرجع تبقى س
وهذا يف إنتظار إعادة هيكلة اموعات 
ــة تنظيمـها  املتخصصة للمواد وكيفي

وسريها . 
 

علما بأن اإلجـراء اجلديد الذي ينبغي 
أخذه بعني اإلعتبار والعمل به خــارج 
ــل يف  تدابري املنشور املذكور أنفا يتمث
ـات  كيفيات تسديد نفقات تسيري اموع
ــيت  املتخصصة للمواد والتعويضات ال
يتلقاها أعضاؤها مقابل أداء خدامات. 

 
ــإحدى  ويف هذا اإلطار جيب أن تتم ب

الصيغتني األتيتني : 
 

ـض  الصيغة األوىل : يف حالة توفر فوائ
ــن اإلعتمـادات املمنوحـة  مالية م
للمجمـوعات املتخصصة للمــواد 
ــدى املؤسسـات  يف سنـة 2002 ل
ـم  التعليمية مـقر هذه امـوعات يت

التكفل بكل  



ــة  النفقات التسيريية والتعويضية املترتب
ــذه الفوائـض  عن نشاطاتـها من ه

بنفس الكيفيات املتبعة سابقا .  
 

الصيغة الثانية : يف حالة عـدم توفـر 
الفوائض املالية اخلاصة بامـــوعات 
ــدى املؤسسـات  املتخصصة للمواد ل
التعليمية مقر هذه اموعات تقدم كل 
ــبية املتعلقـة بنفقـات  الوثائق احملاس
ــات أعضائـها إىل  تسيريها وتعويض
ـــوهلا  مديرية املالية والوسائل اليت حت
ــها وضبطـها إىل  بدورها بعد مراقبت
ـوىل  املعهد الوطين للبحث يف التربية ليت
ـادات  تسديدها للمعنيني يف حدود اإلعتم

املالية املفتوحة بامليزانية هلذا الغرض. 
 

ــري  من ناحية أخرى يطلب من مدي
ــات  املؤسسات التعليمية مقر اموع
ـة  املتخصصة للمواد موافاة مديرية املالي

والوسائل بقائمة التجهيـزات واألثاث  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــاب ميزانيتـها  اليت أقتنيت على حس
واملدونة يف سجل جرد املؤسسة وذلك 

يف أقرب وقت ممكن. 
 

ـات  وحتسبا لعملية إعادة هيكلة اموع
ـارة إىل أن  املتخصصة للمواد جتدر اإلش
ــيري املـايل هلـذه  النظام اجلديد للتس
ــها  اموعات يتمثل يف صب ميزانيت
ـذي  ييمعهد الوطين للبحث يف التربية ال
ــان  يتوىل تسيريها وهلذا فمن املهم مبك
ــراءات صـرف نفقـات  أن تتم إج
ــذي  اموعات قبل 30 ماي 2003 ال

هو آخر أجل لذلك. 
 

أرجو السهر على تطبيق هذه الترتيبات 
بعناية وإهتمام وموافاتـي بالصعوبات 

اليت قد تعترضكم أثناء التنفيذ. 
 

اجلزائر يف 19 أفريل 2003 
األمني العام لوزارة التربية الوطنية 

عبد الكرمي تبون 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 
الرقم : 390 / 2003 

 
األمني العام 

 
إىل  

السيد رئيس اللجنة الوطنية للمناهج 
السيد املدير العام للمعــهد الوطـين 

للبحث يف التربية 
 

منشور رقم 03.390 مــؤرخ يف     
ــتعمال  19 أفريل 2003 يتعلق بإس

اإلعتمادات املالية اخلاصة بســري 
اللجنة الوطنية للمناهج. 

 
 

املراجع : 
ـؤرخ  . املرسوم التنفيذي رقم 23.03 امل
ــع  يف 08 جانفي 2003 املتضمن توزي
ــة  اإلعتمادات املخصصة لوزير التربي
ــيري مبوجـب  الوطنية من ميزانية التس

قانون املالية لسنة 2003. 
ـؤرخ  . القرار رقم 34 و.ت.و/ أ.خ امل
ــن إنشـاء  يف 21 جوان 1998 املتضم

اللجنة الوطنية للمناهج 
ــرب 2002  . القرار املؤرخ يف 11 نوفم
ـاهج  املتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للمن

و تنظيمها وسريها. 
ــرب 2002  . القرار املؤرخ يف 12 نوفم
ــة  املتضمن تعيني أعضاء اللجنة الوطني

للمناهج 
 

. القرار الــوزاري املشـترك رقـم        
ـن  27 املؤرخ يف 08 مارس 2003 املتضم

منح تعويض خاص بأعضــاء اللجنـة 
ــات  الوطنية للمناهج وأعضاء اموع

املتخصصة للمواد. 
. املنشـور رقـــم 57. 0.0.2/ 19/ 
ــري  10.0.0 /00 املـؤرخ يف 28 فيف

 .2000

 
ــة الوطنيـة  تطبيقا خلطة وزارة التربي
ــاد نظـام إجرائـي  الرامية إىل إعتم
ــة  للتحسـني البيداغوجـي للمنظوم
التربوية من خالل إقامة جهاز دائــم 
ــص  لتطوير مناهج التعليم تقرر ختصي
ــة  إعتمادات مالية سنوية للجنة الوطني
للمناهج تصب يف ميزانية املعهد الوطين 
للبحث يف التربية يف باب جديد حيدث 
ــرادات  حتت رقم 06.11 بعنوان '' إي

لسري اللجنة الوطنية للمناهج ''. 
 

تستعمل هذه اإلعتمــادات لتغطيـة 
جمموعة من املصاريف موزعة على عدة 
ــا للقوانـني والتنظيمـات  فئات وفق

اجلاري ا العمل. 
 

1. الترتيبـات اخلاصـة بصـــرف 

اإلعتمادات املرصودة 
 

1.1. كيفية قيد املصاريف : تصـرف 

اإلعتمادات املخصصة هلــذا الغـرض 
ـت  ضمن الفرع الثالث الذي حيدث حت
ــة  عنوان  '' نفقات خاصة بسري اللجن
ــابني  الوطنية للمناهج '' و يقسم إىل ب

مها : 



. الباب 01.23 '' نفقات مســتخدمي 
اللجنة الوطنية للمناهج ''. 

ــات التسـيري  . الباب 02.23 '' نفق
اخلاصة باللجنة الوطنية للمناهج ''. 

 
 
 

2.1. فئات املصاريف : تتوزع ميزانية 

ـث  سري اللجنة الوطنية للمناهج من حي
ــث  طبيعة الصرف على عدة فئات حبي
ــن  حيدد لكل فئة املبلغ املايل الذي ميك
ــة مـن  صرفه سنويا بالنسبة لكل فئ

الفئات املبينة يف اجلدول التايل :  

 
                            نوع املصاريف و املشتريات رقم 
. جتهيزات وعتاد اإلتصال والتصوير وإستنساخ املستندات والوســائل السـمعية 01 

البصرية إخل.... 
. املالحق املرافقة للحاسوب 

. أثاث مكتيب : كراسي، طاوالت، خزائن، إخل.... 
ــات  . لوازم و/أو مصاريف التصوير و اإلتصال واملواد املستهلكة وشبكة األنترن

إخل. 
ـة واألدوات 02  . التوثيق العلمي والبيداغوجي واملستندات املرجعية واألدوات املرجعي

املكتبية. 
. املسامهة يف إستهالك الكهرباء و الغاز و املاء. 03 
. املبيت و التغذية و النقل 04 
. امللتقيات على مستوى القطري و الندوات الدولية. 05 

. األيام الدراسية 
 تعويضات املستخدمني والتكاليف امللحقة ا : 06 

1. رئيس اللجنة الوطنية للمناهج 

2. نائب رئيس اللجنة الوطنية للمناهج. 

3. األمني العام للجنة الوطنية للمناهج 

4. أعضاء اللجنة الوطنية للمناهج 

5. رؤساء اموعات املتخصصة للمواد 

6. أعضاء اموعات املتخصصة للمواد 

7. متدخلون ظرفيون و خرباء خارجيون 

8. عمال الدعم 

 
 
 
 

 
 
 



2. عناصر احلساب لكل فئة من فئات 

املصاريف 
 

ــدد نـوع العتـاد  الفئة األوىل : حي
ــاث وكـذا اللـوازم  والتجهيز واألث
واللواحق واملستهلكات و املبلغ املــايل 
املخصص لذلك سنويا و ميكن شراؤها 
ــب  وفقا ملبلغ جزايف حيدد سنويا حس

احلاجة. 
 

الفئة الثانية : حيدد هلا مبلغ مايل جزايف 
سنويا. 

 
الفئة الثالثة : حيدد هلا مبلغ مايل جزايف 

سنويا لفائدة مؤسسة املقر. 
 

ــغ مـايل  الفئة الرابعة : حيدد هلا مبل
جزايف سنويا. 

 
ــات  يكون املبيت والتغذية يف املؤسس
ــر  التعليمية أو مؤسسات أخرى تتوف
فيها ظروف اإلقامة املناسبة و شـروط 

العمل يف حدود الغالف املايل. 
 

ــوض وفقـا  أما فيما خيص التنقل فتع
ـاس  للتقنني اجلاري به العمل و على أس
تقدمي وثائق تربيرية لوســيلة النقـل 

املستعملة : 
 

ــة أو  . تذاكر السفر فيما خيص احلافل
القطار أو الطائرة. 

ــالك سـيارة  . األوراق الثبوتية إلمت
شخصية فيما خيص التعويض الكيلومتري 

( البطاقة الرمادية و بطاقة التأمني). 
ــائرة  . ميكن شراء تذاكر السفر بالط

مسبقا عند الضرورة. 
 

مالحظات : تترك للرئيس املبــادرة يف 
هذه الفئة حسب احلاجة و يف حــدود 

املبالغ املالية املمنوحة. 
 

الفئة اخلامسة :  حيدد هلذه العمليـات 
مبلغ مايل جزايف سنويا. 

 
. ميكن تنظيم ملتقيات على املســتوى 

الوطين و أيام دراسية. 
ــا يف  . ميكن تنظيم ندوات دولية أيض
ــث  السنة مبشاركة خرباء أجانب حبي
ـات  تقام يف مؤسسات تعليمية أو مؤسس
أخرى تتوفر فيها ظــروف اإلقامـة 
ــبة يف حـدود  وشروط العمل املناس

الغالف املايل املمنوح. 
 

ـاب  الفئة السادسة : تعتمد عناصر احلس
ــهام كـل  الفردية الثالية بناءا على م
مستفيد من التعويضات يف إطار أنشطة 

وأعمال اللجنة الوطنية للمناهج : 
 

1. الرئيس ونائبه واألمني العام وأعضاء 

ــة للمنـاهج، حسـب  اللجنة الوطني
ــوزاري  التسعريات احملددة يف القرار ال

املشترك املذكور يف املرجع أعاله. 
 

2. رؤسـاء وأعضـاء اموعــات 

ــواد تطبـق عليـهم  املتخصصة للم
ــاريخ  التسعريات اجلديدة إبتداءا من ت

إعادة هيكلة هذه اموعات. 
 

ــرباء  3. املتدخلـون الظرفيـون واخل

اخلـارجيون : (م.ح.ر. ) X عــدد 
الساعات املنجزة. 

 
ـدد  4. عمال الدعم : ( م.ح.ر. ) X ع

الساعات املنجزة. 



3. إجراءات تسيري امليزانية 
 

ـاهج أو  يقوم رئيس اللجنة الوطنية للمن
نائب الرئيس بتكليف منه عند اإلقتضـاء 

ــل مـرة      بتقدمي طلبيات كتابية يف ك
(وفقا للنموذج املرفق) إىل السيد املدير 
ـة  العام للمعهد الوطين للبحث يف التربي
بصفته آمر بالصرف ملؤسسة املقر قصد 

ــراء أو الدفـع        التكفل بعمليات الش
ـا  ( تذاكر، فواتري ..) أو اإلعداد، وفق
للتنظيمات اجلاري ا العمل وحسـب 

الفئات الوارد ذكرها أعاله. 
 

ــة 6 )  و فيما خيص التعويضات ( الفئ
يقوم رئيس اللجنة الوطنية للمنــاهج 
ـن  الوطنية للمناهج يف اية كل شهر م
ــف إمسـي  كل سنة مالية بتقدمي كش
ـع  مجاعي ( وفقا للنموذج املرفق ) موق
عليه يف نســختني إىل السـيد مديـر 
ــر لدفـع املسـتحقات  مؤسسة املق
ألصحاا و يطبق هذا اإلجراء إبتـداءا 

من شهر يناير 2003. 
 

ــع  يعد مدير مؤسسة املقر بالتنسيق م
ـة  رئيس اللجنة الوطنية للمناهج يف اي
ــة  كل ثالثي من كل سنة مالية وضعي
إستهالك اإلعتمادات املالية حســب 
ــا للنمـوذج  الفئات احملددة آنفا وفق
ـيد  املرفق . ترسل هذه الوضعية إىل الس
ــائل قبـل اليـوم  مدير املالية و الوس
ــل  اخلامس عشر من الشهر املوايل لك

فصل سابق. 
 

ــع  يضع مدير مؤسسة املقر بالتنسيق م
ـة  رئيس اللجنة الوطنية للمناهج يف اي
ــة تـربز  كل سنة مالية حصيلة إمجالي

املصاريف العامة حسب الفئات ويذكر 
ــذه  الرصيد الفائض إن وجد، توقع ه
احلصيلة من طرفهما و ترسل إىل السيد 
ــة  مدير املالية و الوسائل بوزارة التربي
الوطنية يف أجل أقصاه 31 يناير من كل 

سنة مالية. 
 

ــهيزات و العتـاد يف  تدون كل التج
ــة املقـر  سجل جرد ممتلكات مؤسس
لكنها تبقى حتــت تصـرف اللجنـة 
الوطنية للمناهج اليت تستعملها يف إطار 
مهامها دون سواها، و من جهة أخرى 
ـرى  ال تنقل التجهيزات إىل مؤسسة أخ
ــى  إال بطلب مربر و بعد احلصول عل

إذن كتايب وزاري. 
 

ال ميكن إستعمال مبلغ مرصود لفئة من 
ـرى إال  املصاريف لصرفه ضمن فئة أخ
برخصة إستثنائية مــن مديـر املاليـة 
ـون  والوسائل بوزارة التربية الوطنية، ويك
ــها هـذا  ذلك بتوجيه رسالة يربر في
الطلب يف شهر سبتمرب من كل سنة. 

 
تلغى كل اإلجراءات املخالفة للترتيبات 
املنصوص عليها يف هذا املنشور مبـا يف 
ذلك ترتيبات املنشور الوزاري الـوارد 

ذكره باملرجع. 
 

ــات  أرجو السهر على تطبيق هذه الترتيب
بعناية و إهتمام حىت يوفر اجلــو الالئـق 
ــن  للجنة الوطنية  للمناهج ملا ألعماهلا م
أمهية بيداغوجية لصاحل املنظومة التربوية. 

 
اجلزائر يف 19 أفريل 2003 

األمني العام لوزارة التربية الوطنية 
 عبد الكرمي تبون  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 

 وزارة التربية الوطنية 
 

الد يوان الوطـين للمطبوعات املدرسـيـة 

املركز الوالئي للتوزيع و التوثيق التربوي 

واليــة :........................................ 
 

بـطـاقــة  اشـتــراك 
 

   أنـا املمضـي أسفلـه أطلـب اإلشـتراك فـي النشـرة الرمسيـة 

للتربيـة 

   السنة املدنية................................20 حسب املعلومات التالية 

   . اإلسم : .................................................................. 

   . اللقب :................................................................... 

   . العنوان :.................................................................. 

   . اهلاتف :................................................................... 

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