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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

مديرية التقومي  التوجيه واالتصال              
الرقم : 99 / 2007  

 
مدير التقومي والتوجيه واالتصال 

إىل 
السيدات والسادة مديري التربية 

 
ــراء  املوضـوع : تنظيـم وإج

 .TIMSS 2007 اختبارات
 

ــة  يف إطار عملية التقومي الدويل اخلاص
ــنة  مباديت العلوم والرياضيات، يف الس
ــط  الرابعة ابتدائي والسنة الثانية متوس
ــارك فيـها   TIMSS 2007، واليت تش

اجلزائر، يشــرفين أن أعلمكـم بـأن 
التاريخ الرمسي إلجراء اختبارات هــذا 
ــاي  االمتحان حدد يوم الثالثاء 22 م

2007، يف مجيع الواليات املعنية. 

 
ـة  لذا أطلب منكم اختاذ اإلجراءات الالزم
اليت تسمح باستالم الوثائق اخلاصة ذه 
ــر مديريـات التربيـة  العملية من مق
(مصلحة االمتحانات) للواليات التالية : 

 
سطيف : بالنسبة لواليات باتنة، جباية، 
بسكرة، جيجل، مسيلة، برج  بوعريرج. 
سعيدة : بالنسبة لواليــات بشـار، 
ـيلت،  تيارت، معسكر، البيض، تسيمس

تندوف، عني الدفلى، النعامة. 
قسنطينة : بالنسبة لواليات أم البواقي، 
تبسـة، سـكيكدة، عنابـة، قاملــة، 
الطارف، خنشلة، سوق أهراس، ميلة. 

وهران : بالنسبة لواليات الشــلف، 
تلمسان، سيد بلعباس، مستغامن، عـني 

متوشنت، غيلزان، 
ــبة لواليـات أدرار،  غرداية : بالنس
ــة،  اإلغواط، متنراست، اجللفة، ورقل

الوادي. 
اجلزائر : (مقر وزارة التربية برويســو 
ــدة،  مصلحة األرشيف) لواليات البلي
البويرة، تيزي وزو، اجلزئر شرق – غرب 

- وسط، املدية، بومرداس، تيبازة، 
 

يتم استالم الوثائق يوم السبت 19 ماي 
2007. ابتداء من الســاعة التاسـعة 

صباحا. 
 

ويف هذا اإلطار، املطلوب منكم أخذ كل 
ــائق  الترتيبات اليت تسمح بإيصال وث
االختبار إىل كل مراكـز اإلجـراء يف 
أواا، و ضمان مشاركة مجيع التالميذ 
ــة كـل  املعنيني ذا االمتحان، ويئ

الشروط الضرورية لتنظيمه وإجرائه. 
 

ـدرج يف  إن هذه العملية التقوميية اليت تن
ــردود النظـام  إطار املقارنة الدولية مل
التربوي اجلزائري، تسـتدعي العنايـة 
ـة  واملتابعة الشخصية للسيد مدير التربي
ــا نفـس  بالوالية، وجيب أن  متنح هل

األمهية اليت متنح لالمتحانات الرمسية. 
 

اجلزائر يف 06 ماي 2007 
عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقومي والتوجيه واالتصال 
ب. عباسي 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

مديرية التقومي والتوجيه واالتصال 
الرقم :  126 / 2007 

 
مدير التقومي والتوجيه واالتصال 

إىل 
السيدات والسادة مديري التربية 

 
ــص  املوضـوع : تنظيـم حص
ــري  استدراكية لفائدة التالميذ غ
املقبولني يف السنة األوىل متوسط. 

 
املراجع : 

ــؤرخ يف         . القـرار رقـم 05.07 امل
06 مارس 2005 

ـم 05.110  . املنشور رقم 05.101 ورق
املؤرخ يف 13 ماي 2006 

ــم 06.76  . املنشور رقم 06.60 ورق
املؤرخ يف 13 ماي 2006 

ــؤرخ يف  . املنشور رقم 6.0.0/69/ امل
28 ماي 2006 

 
ــر التربيـة  عمال بتعليمات السيد وزي
ــام النصـوص  الوطنية، ووفقا ألحك
ــيما  املذكورة يف املرجع أعاله، و الس
ــؤرخ يف 13 مـاي 2006،  املنشور امل
ــدورة االسـتدراكية  املتعلق بتنظيم ال
ـي،  المتحان اية مرحلة التعليم االبتدائ
ــم  يشرفين أن أذكركم بضرورة تنظي
احلصص االستدراكية املقررة  لفائـدة 
التالميذ غري املقبولني يف الســنة األوىل 
متوسط، دورة مــاي 2007، علـى 
مستوى كل املدارس االبتدائية، و ذلك 

ـة   ابتداء من يوم 9 جوان 2007 إىل غاي
يوم 21 من نفس الشهر. 

 
تنظم الــدروس االسـتدراكية وفقـا 
ــاي  ألحكام املنشور املؤرخ يف 13 م
2006 املذكور أعاله وذلك يف الفترات 

الصباحية، علــى أن تشـمل كـل       
فترة يومية. 

 
ملواد الثالثة املعنيــة (اللغـة العربيـة، 
الرياضيات، اللغة األجنبيــة األوىل)، 
ــم  حيث جيمع التالميذ املعنيون يف قس

أو أقسام خاصة. 
 

ــامج خـاص للحصـص  يوضع برن
االستدراكية الذي يشمل : 

 
ــجلة  . عالج الثغرات والنقائص املس
ـدورة  لدى التالميذ اليت أبرزا نتائج ال
األوىل المتحان اية مرحلة التعليــم 

االبتدائي. 
. عالج الثغرات والنقائص اليت يعــاين 
ــيت أبرزـا  منها التالميذ املعنيون وال
ــية  نتائج التقومي املستمر للسنة الدراس

احلالية. 
ـع  . تدريب التالميذ على معاجلة مواضي

مماثلة الختبارات االمتحان. 
 

ــن  نظرا ألمهية هذه العملية، أطلب م
السيدات والسادة مديري التربية السهر  
ـوة  شخصيا على السري احلسن هلا، ودع
ــري املـدارس  السيدات والسادة مدي
االبتدائية إىل التكفل الفعلــي ـذه 

اإلجراءات، والسيدات والسادة  
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مفتشي التربية والتعليــم األساسـي 
(للطورين األول والثاين) إىل متابعــة 
ومراقبة تنفيذها، كما اطلــب منكـم 
ـاتي  إعداد تقرير مفصل بشأا ومواف

به عند إمتامها. 
 

اجلزائر يف 23 ماي 2007 
عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقومي والتوجيه واالتصال 
ب. عباسي 

 
 �

 
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 

وزارة التربية الوطنية 
مديرية املالية والوسائل 

املديرية الفرعية للوصاية على املؤسسات 
الرقم : 19 / 2007 

 
إىل 

السيدات والسادة مديــري التربيـة 
بالواليات                      (للتطبيق) 
السيدات والسادة مفتشــي التربيـة 
والتكوين              (لإلعالم واملتابعة) 
السيدات والسادة مديـري املؤسسات 

التعليمية املسرية للمطاعم املدرسية  
                                  (للتنفيذ) 

 
املوضوع : الترخيص بصــرف 
ــاعم املدرسـية  اعتمادات املط
املسجلة يف الثالثي الرابع لســنة 

 .2006
 

ـة  املرجع  : املراسلة رقم 07.20 املؤرخ
يف 2007/01/13 

ــع  تبعا للمراسلة املشار إليها يف املرج
اليت تطرح فيها مديرية األنشطة الثقافية 
ـة  والرياضية والنشاط االجتماعي وضعي
ـادات  التأخر املسجل يف حتصيل االعتم
ــع لسـنة  املالية اخلاصة بالثالثي الراب
ـة  2006 اخلاصة بالباب 42.43 " الصح

املدرسية " يف حسابات املؤسســات 
ــية،  التعليمية املسرية للمطاعم املدرس
ـة  يشرفين أن أفيدكم بأنه مرخص بصف
استثنائية هلذه املؤسسات صرف هــذه 
االعتمادات خالل السداسي األول من 
سنة 2007 لنفس األغراض احملددة هلــا 

يف سنة 2006. 
 

علما بأن هذه االعتمــادات تقيـد يف 
ــرادات  املداخيل ضمن الباب 41 " إي
غري عادية " املادة 419 " إيرادات السنة 
ــس البـاب  السابقة " وتصرف يف نف

ــري       واملـادة بعنـوان " النفقـات غ
العادية ". 

 
ـوون إىل  مسؤولو هذه املؤسسات مدع
ـال  تنفيذ حمتوى هذا الترخيص يف اآلج
احملددة آنفا ويف ظل احترام األغــراض 
ـادات يف  اليت خصصت هلا هذه االعتم

إطارها األصلي. 
 

اجلزائر يف 21 جانفي 2007 
عن الوزير وبتفويض منه 

مدير املالية والوسائل 
ن. جمدوب 

 



 

 6

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 
مديرية املالية والوسائل 

املديرية الفرعية للوصاية على املؤسسات 
الرقم : 84 / 2007 

 

إىل 
السيدات والسادة مديــري التربيـة 
بالواليات                      (للتطبيق) 

 
ــد  املوضـوع : ضبـط وحتدي
ـات  اإلعانات املالية اخلاصة مبيزاني
ـنة  تسيري املؤسسات التعليمية لس

 .2007

 
ـم 06.82  املرجع : املنشور الوزاري رق

املؤرخ يف 2006/02/15 
 

ــاب  املرفقات : جدول مقاييس حس
اإلعانات املالية 

 
 

يشرفين أن أي إىل علمكم بأنه تقــرر 
عقد ملتقى وطين لفائدة رؤساء مصاحل 
ــاحل التربيـة علـى  املالية التابعة ملص
ـاين  املستوى الوالئي بثانوية الشهداء عن
- إحدادن - جبايــة  يومـي 06 و07 
ــاء  مارس 2007 (االستقبال يكون مس
ــد  يوم االثنني 05 مارس 2007)، قص
ضبط وحتديد اإلعانات املالية اخلاصــة 
ــة  مبيزانيات تسيري املؤسسات التعليمي

لسنة 2007. 
 

ــط  حتسب هذه اإلعانات وفقا للضواب
ـا   والعناصر احملددة باملقاييس املعمول

سابقا واملدرجة يف اجلدول املرفق. 
 

علما أنه يف إطار مواصلة جمــهودات 
الدولة يف تدعيم ميزانيات املؤسسـات 
التعليمية قصد حتسني ظروف متــدرس 
ــات  التالميذ من جهة والتكفل بالنفق
الناجتة عن الربامج اجلديدة اليت تضمنها 
ــن جهـة  إصالح املنظومة التربوية م
أخرى مت رفع هذه السنة مبالغ مناصب 

النفقات اخلاصة بـ : 
 

1. تغذية التالميذ. 

2. تثمني تعداد التالميذ حسب نوعية 

النظام. 
3. أقدمية املؤسسة. 

ـاث  4. جتديد التجهيزات العلمية واألث

املدرسي. 
وذلك حسب التفصيل املبني يف جدول 

املقاييس املرفق ذا املنشور. 
 

ولتفادي تكرار الســهو واألخطـاء 
املرتكبة سابقا، وبغية ضمان حتديــد 
ـة،  إعانات املؤسسات التعليمية بكل دق
ـين أن  جيب على كل رئيس مصلحة مع

يراعي الترتيبات التالية : 
 

1. كل فتح أو إعادة فتــح للنظـامني 

الداخلي ونصف الداخلي جيب إلزامــا 
ــة إلنشـاء  تقدمي قرار اللجنة الوزاري

املؤسسات اخلاص بذلك. 
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ــي للتالمـيذ  2. حتديد التعداد احلقيق

املستفيدين من النظــامني الداخلـي 
ونصف الداخلي مبؤسسات أخرى غري 

املؤسسة اليت يدرسون فيها. 
 

ــل يف تعـداد التالميـذ  3. كل تعدي

املستفيدين من النظــامني الداخلـي 
ونصف الدخلي يتم قبل أو أثناء امللتقى 
ـل  الوطين ال غري، ومن مث فإن أي تعدي
ــات املاليـة  حيدث بعد حتديد اإلعان
ـــع  للتسيري سيسوى يف الفصل الراب
عن طريق تقدمي طلب مــربر ومرفـق 
ــول  بالبطاقة النموذجية رقم 934 املعم

ا مثلما جرت العادة. 
 

4. قيام مصاحل مديريات التربية باقتراح 

املبلغ املايل الواجب اقتطاعه من إعانات 
التسيري للمؤسســات الـيت أعباؤهـا 
ــرى  امللحقة تتكفل ا مؤسسات أخ
ــه مليزانيـة املؤسسـات  قصد إضافت
ــى أن  املتكفلة، كما جيب التأكيد عل
يكون املبلغ املقترح متناسب مع واقـع 
املؤسستني من حيث االستهالك ضمانا 

للعدالة بينهما. 
 

ــات  5. السهر على أن تكون املعلوم

ـة  املقدمة من طرف املؤسسات التعليمي
صحيحة وصادقة. 

 
6. ضرورة االلتزام حبساب هذه اإلعانات 
ـة  وفقا للمقاييس احملددة واملعطيات الفعلي
ــات  واحلقيقية املقدمة من طرف املؤسس

التعليمية يف بطاقاا الوصفية. 
 

ــائق الرمسيـة  7. جيب أن تكون الوث

ـل  املقدمة مراقبة بكل دقة، خالية من ك

ــان وإال  شـطب أو تغليـظ أو نقص
اعتربت  باطلة ال يعتد ا. 

 
8. ضرورة حتيني وتدقيــق وضعيـة 

ــدى كـل  الفوائض املالية املسجلة ل
مؤسسة. 

 
ــا للجدولـني  تقدم هذه األشغال وفق
النموذجيني املستعملني لنفس الغــرض 
ـــرورة  يف السنوات السابقة، مع ض
إرفاقهما بالوضعية احلقيقية للفوائـض 
املسجـلة على مستوى كل مؤسســة 
إىل غاية 31 ديسمرب 2005، مع التأكيد 
ـؤوليته  هنا بأن كل إغفال أو خطأ مس

تقع على عاتق املتسبب فيه. 
 

ـان  عـلما بأن هذين اجلـدولني يوقع
ــري  من طرف السيدات والسادة مدي
ــى بـه املنشـور  التربية وفقا ملا قض

ــم 2000.92 املـؤرخ يف      الوزاري رق
ـاء  14 فيفري 2000 ويتم تسليمهما أثن

أشغال امللتقى. 
 

نظرا ألمهية هذه العملية، أرجو منكـم 
إيفاد فقط رئيــس املصلحـة املعنيـة 
ــاز األعمـال  ودعوته للسهر على إجن
املطلوبة بكل عناية ودقة ومراقبتها بكل 
جدية وإحضارها معه قصد اســتغالهلا 
يف أشغال امللتقى الوطين املنظم هلــذا 
ــان احملدديـن  الغرض يف املكان والزم

آنفا. 
 

اجلزائر يف 14 فيفري 2007 
عن الوزير وبتفويض منه 

مدير املالية والوسائل 
ن. جمدوب  
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

DIRECTION DES FINANCES ET DES MOYENS

SOUS DIRECTION DE LA TUTELLE DES ETABLISSEMENTS

TABLEAUX DES PARAMETRES APPLICABLES POUR L’EVALUATI ON

DES SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU TITRE DE L’ANNE E 2007.

1. ALIMENTATION (paragraphe 1 et 8)

1/2 PENSIONINTERNATDESIGNATION

8 100 DA16 200 DAPARTICIPATION DE L’ETAT AUX FRAIS DE

NOURITURE

1 152 DA2 304 DACONTRI. AUX DEP. D4INTERNAT ET ½

PENSION AU TITRE DE BOURSIERS

2. FRAIS DE FOCTIONNEMENT (paragraphe 2)

2.1 SUBVENTION DE BASE

ETABLISSEMENTS INTERNAT D . PENSION EXTERNAT

EF 920 000 DA 820 000 DA 720 000 DA

LYCEES ET TECHNICUMS 1 220 000 DA 1 1200 000 DA 920 000 DA

2.2 COMPLEMENT POUR EFFECTIF PONDERE

EXTERNATD . PENSIONINTERNAT

200 DA PAR ELEVE300 DA PAR ELEVE500 DA PAR ELEVE

2.3 COMPLEMENT POUR VETUSTE

AGE 1.5 6.10 11.15 16.20 21.25 + DE 25

MONTANT 20 000 30 000 40 000 60 000 70 000 100 000
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2.4 CLASSES  SPORTS ET ETUDES :

. LOCAUX UTILISES : 500 DA

. LOCAUX NON UTILISES : 500 DA

3. RENOUVELLEMENT DES FRAIS DE CONSOMMATION DOMESTI QUE

DE GAZ ET D’ELECTRICITE G/SUD (paragraphe 3)

Sur la base des crédits accordés au titre de l’exercice précédent et dans la

limite des crédits inscrits pour l’année 2007.

4. RENOUVELLEMENT DES EQUIPMENTS SCIENTIFIQUES ET DU

MOBILIER SCOLAIRE (paragraphe 6)

AGE 1.5 6.10 11.15 16.20 21.25 + DE 25

MONTANT 20 000 30 000 40 000 60 000 70 000 100 000

5. MATIERE D’OEUVRE, PETIT OUTILLAGE ET MATIERES

CONSOMMABLES (ETS.  D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHN IQUE)

. MATIERE D’OEUVRE : 800 DA PAR ELEVE CONCERNE

. STAGE EN MILIEU INDUSTRIEL : 500 DA PAR ELEVE CONCERNE

.  FORCE MOTRICE :   200 000 DA PAR ETS CONCERNE

6. COTISATION DE SECURITE SOCIAL POUR ELEVES DES ET S D’ENS.

TECHNIQUE : DECRET N° 85.34 DU 09.02.1989 (paragraphe 11)

(SNMG) X 12 X 1 % SOIT 10 000 X 12 X 1 % = 1 200 PAR ELEVE ET PAR

ANNEE

7. CONNEXION INTERNET : 50 000 DA PAR ETS
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 
مديرية املالية والوسائل 

املديرية الفرعية للوصاية على املؤسسات 
الرقم : 119 / 2007 

 
إىل 

السيدات والسادة مديــري التربيـة 
بالواليات                      (للتطبيق) 
السيدات والسادة مفتشــي التربيـة 
والتكوين              (لإلعالم واملتابعة) 
السيدات والسادة مديـري املؤسسات 
التعليمية                        (للتنفيذ) 

 
املوضوع : مشاريع ميزانيــات 
ـنة 2007  املؤسسات التعليمية لس
ـــات  (املتوسـطات، الداخلي

اإلبتدائية، الثانويات واملتاقن). 
 

املراجع : 
ــؤرخ يف  . القـانون رقـم 21.90 امل
1990/08/15 املتعلق باحملاسبة العمومية 

ــؤرخ يف  . القـانون رقـم 06.06 امل
2000/12/23 املتضمن قــانون املاليـة 

لسنة 2001 
. املرسوم التنفيذي 98.89 املــؤرخ يف 

 1989/06/20

ـؤرخ يف  . املرسوم التنفيذي 268.97 امل
 1997/07/04

. املنشور الوزاري 2000.23 املؤرخ يف 
 2000/01/22

ـؤرخ يف  . املنشور الوزاري 05.175 امل
 2005/03/09

ـؤرخ يف  . املنشور الوزاري 06.118 امل
 2006/02/26

 
يشرفين أن أي إىل علمكم بأن أحكام 
ـراءات  القوانني واملراسيم التنظيمية وإج
ــذا  املناشري املشار إليها يف املرجع وك
كل التدابري السابقة اليت مل  تلغ تبقــي 
ــنة املاليـة 2007  سارية املفعول للس
مضاف إليها التعديالت املبينة أدنــاه 
ــد  واليت جيب أخذها بعني االعتبار عن
ــات  إعداد مشاريع ميزانيات املؤسس

التعليمية هلذه السنة. 
 

أوال : املداخيل الذاتية : 
 

الباب 21 تغذية التالميذ واإلطعام : 
 

ــام  املـادة 212 اإلطعـام : إن إطع
املستخدمني والضيــوف الراغبـني يف 
ــاعم  تنـاول وجبـات غذائيـة مبط
ــل  املؤسسات التعليمية يقتضي من ك
ــة احملـدد   مستفيد تسديد مبلغ الوجب
ــاس التسـعريات املبينـة يف  على أس

اجلدول  أدناه : 
 

سعر التصنيف 
الوجبة 

40 دج من صنف 1 إىل صنف 5 

50 دج من صنف 6 إىل صنف 10 

60 دج من صنف 11 إىل صنف 15 

70 دج من صنف 16 إىل صنف 20 

120 دج ضيوف قطاع التربية 

300 دج ضيوف خارج القطاع 
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ــاح  كما حدد مبلغ وجبة فطور الصب
بثالثني دينارا جزائريا (30دج) ملوظفي 
ــوف خـارج  القطاع و(60دج) لضي

القطاع. 
 

أما بالنسبة ملبلغ املســامهة اجلزافيـة 
ــل املسـاعدين  الواجب دفعها من قب
ـة  التربويني مقابل تناول وجبام الغذائي

ــة فقـد حـدد       باملؤسسات التعليمي
كما يلي : 

 
. النظام الداخلي 1500 دج شهريا. 

ــف الداخلـي 750 دج  . النظام نص
شهريا. 

 
الباب 22 : مداخيل على عاتق العائلة 

ومداخيل خمتلفة 
 

املادة 222: مداخيل خمتلفة : 
 

ــل الكـراء : يف  الفقرة 1 : مداخي
انتظار حتديد مبلغ الكــراء اخلـاص 
ـار  بالسكنات الوظيفية املمنوحة يف إط
منفعة اخلدمة من قبل مصاحل األمــالك 
ـراء  العمومية والعقارية قدرت مبالغ الك

بصفة مؤقتة كما يلي : 
 

. سكن متكون من غرفة واحدة : 500 دج 
. سكن متكون من غرفتني : 650 دج 

. سكن متكون من ثالث غرف : 700 دج 
. سكن متكون من أربعة غرف : 750 دج 
. سكن متكون من مخسة غرف : 800 دج 

. سكن متكون من ستة غرف وما فوق :  
  1000دج 

الفقرة 2 : مداخيل الكهرباء والغــاز 
ـاز  واملاء : تعدل مداخيل الكهرباء والغ
ــن 01 جـانفي 2007  واملاء ابتداء م
ــة التابعـة  بالنسبة للسكنات الوظيفي
ـا  للمؤسسات التعليمية اليت مل تركب هل
ــى  العدادات الفردية إىل حد اآلن عل

النحو التايل : 
 

. الكهرباء 200 دج شهريا على كل غرفة. 
. الغاز 200 دج شهريا على كل غرفة. 

. املاء 150 دج شهريا على كل غرفة. 
 

ــب  تذكري: أوكد على ضرورة تركي
العدادات الفردية اخلاصة بالكــهرباء 
ــة  والغاز واملاء لكل السكنات الوظيفي
دون استثناء ،عمال بأحكام املادة 9 من 
املرسوم التنفيذي رقم 98.89 املؤرخ يف 
ــاليف  20 جوان 1989، علما بأن تك

ــاتق ميزانيـة  هذه العملية تقع على ع
املؤسسة. 

 
ـؤولني  ويف هذا الصدد  جيب دعوة املس
ــكنات  املعنيني من التأكد بالنسبة للس
ـن أن  الوظيفية اليت ا عدادات فردية م
ـددة  تكاليف الكهرباء والغاز واملاء مس
من قبل املستفدين فقط وأن املؤسســة 
ــرة أخـرى  ال تدفع هذه التكاليف م

ضمن العداد العام هلا . 
 

ـغ  الفقرة 3 : املبيت واإليواء : حدد مبل
ــتخدمني  املبيت واإليواء بالنسبة للمس
والزوار املسموح هلم باإلقامة يف املراقد 

ــة للضيافـة علـى     والشقق املخصص
النحو التايل : 
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. مستخدمو وضيوف القطاع 100 دج 

لليلة الواحدة. 
ـاع 300 دج  . ضيوف من خارج القط

لليلة الواحدة. 
 

ـة إىل  يف حالة الضرورة أو احلاجة امللح
ــل  استعمال مؤسسة تعليمية ما من قب
مصاحل إدارية وهيئات ال تنتمــي إىل 
قطاع التربية الوطنية، ينبغــي إشـعار 
ــة علـى  املسؤول األول ملصاحل التربي
ــي، مـع تقـدمي إذن  املستوى الوالئ
بالطلب باســم املؤسسـة املرغـوب 
استعماهلا مرفق ببطاقة تقنية تعتمد فيها 
التسعريات احملددة يف هذا املنشور قصد 
ــة  قيام املصلحة أو اهليئة املنظمة للعملي
من تسديد التكاليف املترتبة عن ذلك. 

 
ثانيا : املصاريف 

 
الفرع الثاين : مصاريف التسيري 

 
الباب 21 : مصاريف التغذية 

 
املادة 211 : مصاريف التغذية :حـدد 
مبلغ االعتماد املايل لسنة 2007 املمنوح 
لكل تلميذ يف جمال التغذية وعرب كــل 

واليات الوطن كما يلي : 
 

. تلميذ داخلي  00 800 19 دج سنويا 
. تلميذ نصف داخلـي 00 900 9 دج 

سنويا 
 

الباب 23 : تكاليف األعباء امللحقة : 

 
ــاء : نظـرا  املادة 231 : الطاقة وامل
ـنويا  للتكاليف الباهظة اليت تتحملها س
املؤسسة التعليمية من جراء اإلستهالكات 
ــتراكات  يف  الدوريـة وكـذا االش
ــة ذات االسـتطاعة  حموالت كهربائي
ــة الكهربائيـة  املرتفعة بالنسبة للطاق
املستعملة جيب على مجيع املؤسســات 
ـن 40 %  التعليمية ختصيص ما ال يقل ع
من إعانة التســيري لتغطيـة تكـاليف 
ــهرباء، والغـاز  األعباء امللحقة )الك
ــد اشـتراك  واملاء(من جهة وإبرام عق
حسب الطاقة الالزمة والضرورية مــن 

جهة أخرى . 
 

ــرى  غري أن املؤسسات التعليمية اليت ت
ــذه النسـبة تفـوق  بأن ختصيص ه
ــا  احتياجاا الفعلية يف هذا امليدان فم
ــا  عليها إال ختصيص املبلغ املناسب هل
ومن مث ال ميكن هلــا إطالقـا تقـدمي 
ــتعمال  طلبات حتويل اعتمادات أو اس

الفوائـض أو إعانـــات إضافيــة          
هلذا الغرض. 

 
كما أن املؤسسات التعليميــة الـيت 
اعتادت تسديد فواتري مببالغ جزافيــة 
معدة من قبل اهليئات املعنية وتـرى أن 
ذلك يساعدها ويفيدها ملزمة بالتقرب 
ــد  من هذه اهليئات من أجل إبرام عق
ـي أن  حيدد هذا املبلغ اجلزايف الذي ينبغ
ـة  ال تتبعه فواتري استهالك إضافية الحق

ــغ هـو الـذي     وبالتايل فإن هذا املبل
ــبة 40 %  يؤخذ يف احلسبان وليس نس

املذكورة آنفا. 
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ــة الـيت  علما بأن املؤسسات التعليمي
تستهلك الطاقة واملاء على حســاب 
ميزانية مؤسسات تعليميــة أخـرى 
جماورة ال تستفيد من إعانات الدولة يف 
هذا اال ،حبيث يوجه مقابل ذلك إىل 
املؤسسات املتكفلة فعال بتسديد هــذه 
ــات  األعباء، فيما ينبغي على املؤسس
ـعي  اليت ال متلك عدادات أن تقوم بالس
ـذه  لدي اجلهات املعنية حمليا لتركيب ه
العدادات يف إطار االعتمادات املوجــه 

لإلصالحات الكربى. 
 

ونظرا لالعتمادات املالية اهلامة الــيت 
ــة يف  منحت لكافة املؤسسات التعليمي
ـنة 2000  إطار قانون املالية التكميلي لس
ـار  واإلعانات اإلضافية املمنوحة  يف إط
ــوية كـل  ميزانية 2005 لتغطية وتس
النفقات واملخلفات املتعلقة ذه األعباء 
ــل العـدادات الفرديـة  وتركيب ك
ــق ألي  بالسكنات الوظيفية فإنه ال حي
مؤسسة تقدمي أي طلب للحصول على 
إعانات إضافية يف هذا اــال إال يف 

احلاالت اإلستتنائية القصوى. 
 

املادة 232 : تكاليف الربيد 
 

ــمح أليـة  الفقرة 1 اهلاتف : ال يس
مؤسسة تعليمية امتالك أكثر من خـط 
هاتفي واحد كما أن هذا اخلط اهلاتفي 
ـن  الوحيد جيب وبالضرورة وضعه ضم
ـتوى  الشبكة اهلاتفية احملصورة على املس
ــكنات  الوالئي فقط وعدم ربطه بالس

الوظيفية اإللزامية. 

ــأن ينبغـي أن تكـون  ويف هذا الش
التقديـرات القصـوى لالعتمــادات 
ــايس  املفتوحة لسنة 2007 حسب املق

اآلتية : 
 

مؤسسات ذات نظام خارجي : 
20.000,00 دج 

مؤسسات ذات نظام نصف داخلي : 
30.000,00 دج 

مؤسسات ذات نظام داخلي : 
40.000,00 دج 

 
واعتبارا الرتفاع تكــاليف مكاملـات 
اهلاتف النقال يوصى بتفاديــه وعـدم 
ـة  اللجوء إليه إال  يف احلاالت الضروري
جدا، فكل جتــاوز يف االعتمـادات 
ــذا  املفتوحة أو القيام بإجراء خمالف هل
ــل مـن اآلمـر  يتحمل مسؤوليته ك

بالصرف واحملاسب. 
 

غري أنه ميكــن للمؤسسـات الـيت 
ـدد  احتياجاا أقل من احلد األقصى احمل
أعاله أن تقدر اإلعتمــادات املاليـة 
ــب  املفتوحـة هلـذا الغـرض حس

استهالكاا احلقيقية. 
 

ـاد  مع التذكري والتأكيد بأن هذا االعتم
ــغ السـنوي لالشـتراك  يشمل املبل
واملكاملات والرسوم املطبقــة يف هـذا 

اال. 
 

ــت انتبـاه  ويف هذا الصدد أيضا ألف
ــة بـأن  مسؤويل املؤسسات التعليمي
استعمال ومسك دفتر املكاملات اهلاتفية 
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ـا  هي عملية قانونية جيب العمل ا طبق
للنموذج املعمول به. 

 
ولتلبية رغبات املستخدمني يف استعمال 
اهلاتف ألسباب شخصية مســتعجلة 
ــة  يطلب من رؤساء املؤسسات دراس
ــي  إمكانية تركيب غرفة هاتف عموم
ــة  وهذا باالتصال مع املصاحل املختص

رمسيا يف هذا اال. 
 

ــوم : تبقـي  الفقرة 2 : طوابع ورس
ـذا  اإلجراءات السابقة املعمول ا يف ه

اال سارية املفعول. 
 

الفقرة 3 : االنترنيت : حــدد هـذه 
ـتعمال  السنة االعتماد املايل اخلاص باس
ــي ال  االنترنيت يف اـال البيداغوج
ــة  غري مببلغ  قدره 50.000 دج لتغطي
نفقات االشتراك وكـراء السـاعات، 
ـجالت  علما بأن إجراءات القيد يف الس
ـات  احملاسبية تبقى خاضعة لنفس الترتيب
املنصوص عليها يف املنشور رقم 03.17 

املؤرخ يف 27 جانفي2003. 
 

ـــائل  البـاب 24 : نفقـات الوس
البيداغوجية : إن حتقيــق أهـداف 
ــة التربويـة يسـتلزم  إصالح املنظوم
ــة  بالضرورة توفر الوسائل البيداغوجي
ــال مضـامني  والعلمية الكفيلة بإيص
املفاهيم والربامج اجلديدة إىل تالمذتنا. 

 
لذلك جيب على كل مؤسسة تعليميـة 
ــن نسـبة 30 %  ختصيص ماال يقل ع
ــة التسـيري  كحد أدين (من مبلغ إعان

اخلاصة باملصاحل املشــتركة لتغطيـة 
تكاليف توفري هذه الوسائل. 

 
ـة  فيما تبقى اإلجراءات األخرى املتعلق
باقتناء املنتوج البيداغوجــي للديـوان 
ــاص  الوطين للمطبوعات املدرسية اخل
باملناهج والربامج واملواقيــت الرمسيـة 
واالشتراك يف منتوج املركز الوطــين 
ــة لترتيبـات  للوثائق التربوية خاضع

ــؤرخ يف       املنشـور رقـم 06.118 امل
26 فيفري 2006. 

 
ـة  الباب 27 :عتاد وأثاث : عند احلاج
ـاء  امللحة، ميكن للمؤسسات التعليمية اقتن
ـا  معدات وأدوات ورشات الصيانة كم
ميكن للمؤسســات ذات النظـامني 
الداخلي ونصف الداخلي اقتناء أدوات 
وأواين املطعم اليت هي حباجة ماسة إليها. 

 
ــص ضمـن  إضافة إىل ما سبق خيص
ــه  ميزانية كل مؤسسة مبلغ مايل يوج
ــاث  لتجديد التجهيزات العلمية واألث
املدرسي لكل مؤسسة تعليمية مضـت 
ــو  على إنشائها مخس سنوات كما ه
حمدد يف مقاييس ضبط إعانات التسيري، 
ــاء  علما بأن هذا املبلغ يقيد 272 اقتن

وجتديد. 
 

ثالثا : إجراءات خاصة 
 

ــني  1. إيواء وإطعام التالميذ الداخلي

ــني يف مؤسسـات  ونصف الداخلي
أخرى : يف حالة جلوء مؤسسة تعليمية 
ــا مبؤسسـة  إىل إطعام وإيواء تالميذه
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ــجل  أخرى ينبغي عليها أن حتدد وتس
مبيزانيتها تقديرات املداخيل واملصاريف 
اخلاصة بالتغذية طبقا للتنظيم اجلاري به 

العمل. 
 

وبعد املصادقة على ميزانيتــها، تقـوم 
ـة  بصرف ودفـع االعتمادات املمنوح
ــة "  هلـا يف إطار املادة 211 " التغذي
لفائدة املؤسسة املستقبلة هلؤالء التالميذ 
ــن  وهذا على أساس فاتورة منجزة م
ـذ  طرف هذه األخرية وفق عدد التالمي
ــام  املستفيدين فعال وحسب نوع النظ
ـرض يف  ومبلغ االعتماد املفتوح هلذا الغ
ـتقبلة  كل سنة مالية وعلى املؤسسة املس
ــادة 212 "  تسجيل هذه املداخيل بامل
إطعام " الفقرة 2 " ضيافة التالميذ ". 

 
2. حتويـل االعتمادات : إن عمليــة 

حتويل االعتمادات تعترب عملية استثنائية 
ال ميكن اللجوء إليــها إال يف حالـة 
ـذي  احلاجة امللحة والضرورية، األمر ال
ـرات  يستوجب التحكم الصارم يف التقدي

األولية عند حتضري مشاريع امليزانية. 
 

ــن  3. االعتمادات اإلضافية : ال ميك

ـاالت  منح أي اعتماد إضايف إال يف احل
التالية : 

 
ــف  1.3. فتح النظام الداخلي أو نص

الداخلي خالل السنة الدراسية احلــائز 
ملوافقـة اللجنـة الوزاريـة إلنشــاء 
ــاق الطلـب  املؤسسات (ضرورة إرف

بنسخة من قرار الفتح). 
 

2.3. االرتفـاع احملسـوس يف عــدد 

ــف  التالميـذ الداخليـني و/ أو نص
ــد بدايـــة السـنة  الداخليني عن
ـس  الدراسية بالنسبة للمؤسسات اليت لي

هلا فوائض مالية يف التغذية. 
 

يف هاتني احلالتني يعتمد التعداد املسجل 
ــذ  يف الكشف اخلاص بوضعية التالمي

احلاضرين إىل غاية أول أكتوبــر مـن   
كل سنة. 

 
3.3. تكاليف استثنائية ال ميكن التكفل 

ــة كحـدوث  ا من ميزانية املؤسس
طارئ غري متوقع. 

 

ـه  أما فيما خيص امللف الذي جيب تقدمي
ــال طلـب  إىل اإلدارة املركزية يف جم
اعتمادات مالية إضافية فيتكون إجباريا 

من الوثائق التربيرية والثبوتية التالية : 
 

ــة يبـني فيـه  . طلب رئيس املؤسس
األغراض ومبالغها والتربيرات الالزمة. 
ــر جملـس التربيـة  . نسخة من حمض
والتسيري أو جملس التوجيـه والتسـيري 
ـداء  املنعقد ملناقشة موضوع الطلب وإب
الرأي بشأنه بكل دقة ووضوح مــع 

توفر مجيع الشروط الشكلية. 
ــب (فـاتورة  . الوثائق التقييمية للطل
ـــي، بطاقـة  شكليـة، عرض شكل
ـوذج 934،  تزايـد تعـداد التالميذ من

أو بطاقة تقييمية ) حسب احلالة. 
ــة   . جدول الفوائض املسجلة إىل غاي
31 ديسمرب من السنة املاضية يبني فيـه 

بوضوح مصـــدر هـذه الفوائـض 
(ضرورة استعمال النموذج الرمسي). 
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ــة  تنبيـه : إن االعتمـادات املقترح
ـا  بامليزانية تعد حمدودة ال ميكن جتاوزه
ـك  مهما كانت األسباب واملربرات لذل
يقتضي األمر على كــل مـن اآلمـر 
ــد  بالصرف و احملاسب العمومي التقي
ـك  ذه االعتمادات ويف حالة خمالفة ذل
ـهما،  فاملسؤولية الكاملة تقع على عاتق
ــم  عمال بأحكام املرسوم التنفيذي رق
ــة 1997  268.97 املؤرخ يف 04 جويلي

ـم 98.99  وترتيبات املنشور الوزاري رق
املؤرخ يف 05 سبتمرب 1998. 

 
رابعا: إعداد مشاريع امليزانيات : 

 
ــات  حتضر مشاريع ميزانيات املؤسس
ـة  التعليمية لسنة 2007 طبقا ملبلغ اإلعان
احملددة لكل مؤسسة تعليميــة ضمـن 

ــة        الكشـف اإلمجـايل لكـل والي
ــجلة  وكذا املعطيات واملعلومات املس

ــة املنجـزة بتـاريخ        بالبطاقة الوصفي
01 أكتوبر 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــات  ترسل هذه املشاريـع إىل مديري
التربية يف ثالث نســخ قبـل تـاريخ     

ــل املصادقـة  04 أفريل 2007 من أج

عليها قبل تاريخ 25 أفريل 2007. 
 

كما جيب على مديريات التربية إرسال 
ـة  نسخة من ميزانية كل مؤسسة تعليمي

مصـادق عليـــها إىل مديريــة          
املالية والوسائل بالوزارة قبل تــاريخ    

15 ماي 2007. 

 
ــو  اعتبارا ألمهية هذه اإلجراءات أرج
ـى  من اجلميع كل فيما خيصه السهر عل
تطبيقها والعمل على جتسيدها ميدانيـا 

واحترام اآلجال احملددة. 
 

اجلزائر يف 03 مارس 2007 
عن الوزير وبتفويض منه 

مدير املالية والوسائل 
ن. جمدوب 
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