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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
     
  وزارة التربية الوطنية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  النشرة الرمسية

  للتربية الوطنية 
  
  
 تعيينات بعنوان وزارة التربية الوطنية. 
 جملس التوجيه للديوان الوطين للمطبوعات املدرسية. 
   الترتيبات اخلاصة بتسيري الكتاب املدرسي. 
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  الفهـرس
  

  مراسيـم
  

 سنة أول أبريلاملوافق  1429 ربيع األول عام 24 رئاسي مؤرخ يفمرسوم 
  .بوزارة التربية الوطنيةنائب مدير ، يتضمن إاء مهام 2008

  
أول أبريل سنة املوافق  1429 ربيع األول عام 24 مؤرخ يفرئاسي مرسوم 

  .بوزارة التربية الوطنيةنائب مدير  تعيني، يتضمن 2008
  )25.ص 2008.04.30م يف  22ج ر ع (
  

 يونيو أول املوافق 1429 عام األوىل مجادى 26 يف مؤرخ رئاسي مرسوم
  .واليتني للتربية يف مديرين مهام إاء يتضمن 2008 سنة
  

 يونيو أول املوافق 1429 عام األوىل مجادى 26 يف مؤرخ رئاسي مرسوم
  .الوطنية التربية بوزارة مفتش نييتضمن تعي 2008 سنة
  

 يونيو أول املوافق 1429 عام األوىل مجادى 26 يف مؤرخ رئاسي مرسوم
  .واليتني للتربية يف  مديريننييتضمن تعي 2008 سنة

  )24.ص 2008.06.15م يف  31ج ر ع (
  

  قرارات ومقرارات
  

، يتضمن 2008مارس سنة  03املوافق  1429صفر عام  25مؤرخ يف قرار 
  .تفويض اإلمضاء إىل رئيس الديوان

  
مجادي األول عام  27املوافق  2008جوان  01مؤرخ يف  12رقم قرار 
يتضمن تعيني أعضاء جملس التوجيه للديوان الوطين للمطبوعات  ،1429

 .املدرسية
  

  ريـمناش
  

ترتيبات خاصة  يتعلق ،2008ماي  27 مؤرخ يف 08.951 رقم منشور
يف إطار جهاز  2009 / 2008اب املدرسي للموسم الدراسي ـبتسيري الكت

  .ةـااني
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ربيع  24 مرسوم رئاسي مؤرخ يف
 أبريلأول املوافق  1429 األول عام

نائب ، يتضمن إاء مهام 2008 سنة
  .بوزارة التربية الوطنية مدير

  
     يفمرسوم رئاسي مؤرخ  مبوجب

أول املوافق  1429 ربيع األول عام 24
تنهى مهام السيد  ،2008 سنة أبريل

للتكوين  مدير نائببصفته  ،حمند حدو
إلحالته ، بوزارة التربية الوطنيةاألويل 

  .على التقاعد
  

ربيع  24 رخ يفمرسوم رئاسي مؤ
 أبريلأول املوافق  1429 األول عام

 نائب مدير تعيني، يتضمن 2008 سنة
  .بوزارة التربية الوطنية

  
     مرسوم رئاسي مؤرخ يف مبوجب

أول املوافق  1429 ربيع األول عام 24
  د ـالسي نـيعي، 2008 سنة لـأبري
 رـمدي نائب ،م بلعابديد احلكـعب

 تجهيزاتلضبـط مقاييس املنشات وال
  .بوزارة التربية الوطنية

  
 مجادى 26 يف مؤرخ رئاسي مرسوم
 يونيو أول املوافق 1429 عام األوىل

 امـمه إاء يتضمن 2008 ةـسن
  .واليتني للتربية يف مديرين

  
  

    يف ؤرخـم رئاسي رسومـم مبوجب
 املوافق 1429 عام األوىل مجادى 26
 امـمهى نهت 2008 سنة يونيو أول

ا، بصفتهما ـن اآليت أمسامهـسيديال
اآلتيتني،  واليتنيال للتربية يف مديرين

  :لتكليفهما بوظائف أخرى 
  
  ،تلمسان والية عالم، يف اهللا عبد .1
  .تيبازة والية يفاهلادي مرمي،  .2
 

 مجادى 26 يف مؤرخ رئاسي مرسوم
 يونيو أول املوافق 1429 عام األوىل

يتضمن تعيني مفتش  2008 سنة
  .الوطنية التربية بوزارة

  
    يف ؤرخـم رئاسي رسومـم مبوجب

 املوافق 1429 عام األوىل مجادى 26
السيد عني ي ، 2008سنة يونيو أول

 التربيةاهلادي مرمي، مفتشا بوزارة 
  .الوطنية

 
 مجادى 26 يف مؤرخ رئاسي مرسوم
 يونيو أول املوافق 1429 عام األوىل

 ديرينيتضمن تعيني م 2008 سنة
  .واليتني للتربية يف

 
    يف ؤرخـم رئاسي رسومـم مبوجب

 املوافق 1429 عام األوىل مجادى 26
يتضمن يعني  2008 سنة يونيو أول

 للتربية يفا بيوض مدير عمر السيد
  .والية خنشلة
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   يف مؤرخ رئاسي مرسوم مبوجب
 املوافق 1429 عام األوىل مجادى 26
تضمن يعني ي 2008 سنة يونيو أول

 للتربية يفا عالم مدير اهللا عبد السيد
  .والية تيبازة

  
�  

  
 1429صفر عام  25قرار مؤرخ يف 

، 2008ة ـمارس سن 03ق ـاملواف
يتضمن تفويض اإلمضاء إىل رئيس 

  .الديوان
  
  وزير التربية الوطنية، إن
  

 137.07املرسوم الرئاسي رقم  مبقتضى
 1428مجادي األوىل عام  18املؤرخ يف 

، واملتضمن 2007يونيو سنة  4املوافق 
  تعيني أعضاء  احلكومة،

  
م ـوم التنفيذي رقـاملرس ومبقتضى
ربيع األول عام  29املؤرخ يف  266.94

 1994سبتمرب سنة  06املوافق  1415
واملتضمن تنظيم اإلدارة املركزية يف 

  وزارة التربية الوطنية، املعدل،
  

م ـوم التنفيذي رقـاملرس ومبقتضى
   مجادي األوىل 25املؤرخ يف  186.07

  
  
  
  

ة ـيونيو سن 11املوافق  1428ام ـع
الذي يرخص ألعضاء احلكومة  ،2007

  تفويض إمضائهم،
 

االطالع على املرسوم الرئاسي  وبعد
املوافق  1429حمرم عام  25املؤرخ يف 

واملتضمن تعيني  2008فرباير سنة  02
وان ـسا لدييد أحسن الغا، رئـالسي
  .ر التربية الوطنيةوزي
  

  يقرر ما يأيت
  

د ـوض إىل السيـيف :املادة األوىل 
أحسن الغا، رئيس الديوان، اإلمضاء 
يف حدود صالحياته باسم وزير التربية 
الوطنية على مجيع الوثائق باستثناء 

  .املقررات والقرارات
  

رار يف ـر هذا القـينش : 02املادة 
ة ـياجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائر

  .الدميقراطية الشعبية
  

  2008مارس  03اجلزائر يف 
  وزير التربية الوطنية

  بكر بن بوزيد أبو
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جوان  01مؤرخ يف  12قرار رقم 
مجادي األول عام  27املوافق  2008
يتضمن تعيني أعضاء جملس  ،1429

 للمطبوعاتالتوجيه للديوان الوطين 
 .املدرسية

  
 ،ةوزير التربية الوطني إن
  

 11.90املرسوم التنفيذي رقم  ضىمبقت

 1410مجادي الثانية عام  04املؤرخ يف 
 1990ة ـفي سنـول جانألق ـاملواف

وطين ـن إنشاء الديوان الـواملتضم
للمطبوعات املدرسية، السيما املادتان 

 منه، 8و 7
  
املرسوم التنفيذي رقم  مبقتضىو

ربيع األول عام  29املؤرخ يف  265.94
 ،1994سبتمرب سنة  06املوافق  1415

ة ـالذي حيدد صالحيات وزير التربي
  .الوطنية

  
 يقرر

  
من  8تطبيقا للمادة  :املادة األوىل 

املؤرخ  11.90املرسوم التنفيذي رقم 
املوافق  1410مجادي الثانية عام  04يف 

ور ـواملذك 1990ألول جانفي سنة 
ه ـاله، يعني أعضاء جملس التوجيـأع

ات املدرسية للديوان الوطين للمطبوع
  :  أمساؤهم اآلتيةالسيدتني والسادة 

  
  وزير التربية الوطنية أو ممثله .1

ر ـل وزيـممث ،السيدة قوال فافا .2
 رئيسا، الداخلية واجلماعات احمللية

ر ـممثلة وزي ،السيدة مربش دريفة .3
 عضوا ،املالية

ممثل وزير  ،السيد مقدم عيسى .4
 عضوا ،التعليم العايل والبحث العلمي

ممثل وزير  ،السيد بوروبة نوار .5
 عضوا ،التكوين والتعليم املهنيني

مدير التوجيه  ،السيد شايب الذراع .6
 عضوا ،والتقومي واالتصال

مدير املعهد  ،السيد بوبكر مسري .7
 عضوا ،الوطين للبحث يف التربية

مدير  ،السيد عبد العايل حممد .8
 عضوا ،التعليم الثانوي العام

ممثل العمال  ،يد أودينة جعفرالس .9
 عضوا ،بالديوان

ممثل العمال  ،السيد ميدايين مجال .10
 عضوا ،بالديوان

ممثل العمال  ،السيد قاسا مسري .11
 عضوا ،بالديوان

 
اء ـدوم عهدة األعضـت : 02املادة 

ة ـسنوات قابل) 03(س ثالث ـبال
   .للتجديد

 
ينشر هذا القرار يف النشرة  : 03املادة 

  .الرمسية لوزارة التربية الوطنية
   

  2008جوان  01اجلزائر يف 
  وزير التربية الوطنية

 كر بن يوزيدبأبو 
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

    مديرية املالية والوسائل 
  املديرية الفرعية للوصاية على املؤسسات

  2008/  951: الرقم 
   

  إىل  
  السيدات والسادة مديري التربية 

  )للتطبيق(                              
ة ـي التربيـالسيدات والسادة مفتش

   )لإلعالم واملتابعة(              والتكوين
السيدات والسادة مديري املؤسسات 

   )للتنفيذ(                     التعليمية 
                      

ترتيبات خاصة بتسيري :  املوضوع
الكتاب املدرسي للموسم الدراسي 

از ـار جهـيف إط 2009 / 2008
  .ةـااني

  
  :جع ااملر
 06.166م ـوزاري رقـاملنشور ال. 

  14/03/2006املؤرخ يف 
 06.165م ـوزاري رقـاملنشور ال. 

  06/06/2006املؤرخ يف 
 06.262م ـوزاري رقـاملنشور ال. 

  07/08/2006يف املؤرخ 
 06.410م ـوزاري رقـاملنشور ال. 

  22/10/2006املؤرخ يف 
 07.712م ـوزاري رقـاملنشور ال. 

  25/04/2007املؤرخ يف 

 07.1316وزاري رقم ـاملنشور ال .
  10/09/2007املؤرخ يف 

  
   : املرفقات 

زون ـدول منوذجي خاص مبخـج. 
  .از الكراءجه
خزون ـدول منوذجي خاص مبـج. 

  .اانيةجهاز 
  

إضافة إىل اإلجراءات املنصوص عليها 
يف املناشري املشار إليها يف املرجع، 

ات ـين أن أوافيكم بالترتيبـيشرف
والتدابري الواجب العمل ا يف تسيري 
عملية توزيع الكتب املدرسية على 

منها يف  باالستفادةالتالميذ املعنيني 
إطار تطبيق جهاز اانية بالنسبة 

  .2008/2009الدراسي للموسم 
  
ة ـديد املستفيدين من جمانيـحت .1

ثالث فئات  هناك : الكتاب املدرسي
من التالميذ هلا احلق يف االستفادة من 
الكتب املدرسية بصفة جمانية، مفصلة 

  :على النحو التايل 
  

كل التالميذ املسجلني يف السنة  .1.1
  .األوىل ابتدائي 

  
ن ـذ املعوزيـع التالميـمجي .2.1

املستفيدين من املنحة املدرسية اخلاصة 
ة ـة الدراسيـخالل السن )دج 2000(
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ة ـار احلصـيف إط 2007/2008
  .املخصصة لكل والية 

  
كل التالميذ أبناء عمال قطاع  .3.1

اعدا املتمدرسني ـالتربية الوطنية، م
منهم يف السنة األوىل ابتدائي لكوم 

 ، كما1. 1استفادوا يف إطار الفقرة 
يستثىن منهم أيضا املستفيدون يف إطار 

  .أعاله  .2.1الفقرة 
  
كيفيات متوين عملية توزيع  .2

 : الكتب املدرسية يف إطار اانية 
متون عملية توزيع الكتب املدرسية 
بصفة جمانية على الفئات املذكورة يف 

من هذا املنشور من املصادر  1الفقرة 
  :التالية 

  
ألوىل خمزون استعمال بالدرجة ا .1.2

الكتب املدرسية املتبقية من تطبيق 
 وات الدراسية جهاز الكراء يف السن

 / 2005و 2005 / 2004، 2004 / 2003

مبا يف ذلك خمزون الكتب  2006
املسترجعة من عملية الكراء الصاحلة 

  .لالستعمال
  

بعد نفاذ خمزون الكتب املشار  .2.2
يتم اللجوء يف درجة  1.2إليه يف الفقرة 

    ثانية إىل خمزون الكتب املسترجعة
    قـة املطبـاز اانيـار جهـيف إط

ة ـة الدراسيـن السنـم داءـابت
2006/2007.  

ويف هذا الشأن نؤكد على ضرورة 
تصفية هذين املخزونني، فكل إجراء 
خمالف لذلك وغري مربر، مسؤوليته 
تقع على عاتق مسريي املؤسسات 

  .املعنيةالتعليمية ومصاحل التربية 
  
ن ـدم وضعية املخزونني املتعلقيـتق

ا ـأعاله وفق .2.2و .1.2ن ـبالعنصري
صا ـللجدولني املرفقني املعدين خصي

  .هلذا الغرض
  

يف حالة عدم كفاية املخزونني  .3.2
من  2.2و 1.2املذكورين يف الفقرتني 

هذا املنشور تستعمل يف درجة ثالثة 
رف ـالكتب املدرسية املوزعة من ط

ة ديوان الوطين للمطبوعات املدرسيال
  .2008/2009بعنوان السنة الدراسية 

  
قصد : احملاسبة املادية واملالية  .3

ضبط وضعية احملاسبة املادية واملالية 
للكتب املدرسية املوزعة يف إطار 
اانية يف الوقت املناسب، ينبغي إاء 

     وال ـة التوزيع يف كل األحـعملي
ر ـكآخ 2008ر ـأكتوب 16ل ـقب

  .أجل لذلك
  

وبعد إيقاف عملية تسليم الكتب 
للتالميذ يف األجل احملدد أعاله ، تنجز 
احلصيلة املادية للكتب املوزعة يف هذا 
اال، مع التأكيد على ضرورة الفصل 

  :مابني الوضعيات الثالثة التالية 
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الكتب املأخوذة من خمزون  .1.3
ة  ـرسية للسنوات التاليب املدـالكت

 / 2005و 2005 / 2004، 2004 / 2003

الذي مقابله املايل ستتكفل به  2006
اإلدارة املركزية بصبه  يف احلساب 
اخلاص جبهاز كراء الكتب املدرسية 

وطين ـديوان الـدى الـوح لـاملفت
  .للمطبوعات املدرسية

  
الكتب املأخوذة من املراكز  .2.3

الوالئية لتوزيع الكتب املدرسية بعنوان 
اليت  2009 / 2008السنة الدراسية 

مقابلها املايل يكون حمل فوترة من 
  .الديوان املذكور آنفا

  
الكتب املأخوذة من خمزون  .3.3

الكتب املسترجعة يف إطار اانية اليت 
ليس هلا آثارا مالية  باعتبار أن مقابلها 

 2006مت تسديده يف السنتني املايل 
  .2007و
  

ملادية واملالية وعليه، فإن احلصيلة ا
املذكورتني  .2.3و .1.3للوضعيتني 

أعاله، ينبغي أن يتم إجنازمها من 
طرف املؤسسات التعليمية ومصاحل 
   مديريات التربية كل فيما خيصه 
وفقا للترتيبات واجلداول النموذجية 
املنصوص عليهما يف املنشور الوزاري 

املؤرخ  06/ ع.أ/و.ت.و/ 410رقم 
  .2006أكتوبر  22يف 
  

ويف هذا اال، جيب التنبيه إىل ضرورة 
حتيني رموز الكتب املدرسية وتسعرياا 

ن ـطبقا لدليل األسعار الصادر ع
الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية 

 2009 / 2008بعنوان السنة الدراسية 

ة وتدوين يف اجلدولني رقم ـمن جه
املعدين من طرف مصاحل  4ورقم  3

موع كل طور مديريات التربية جم
تعليمي على حده واموع العام من 

  .جهة أخرى 
  

اخلاصة بالكتب  .3.3أما الوضعية 
املأخوذة من خمزون الكتب املسترجعة 
يف إطار اانية فتنجز حصيلتها املادية 
فقط عن طريق استعمال اجلدول 

  .النموذجي املرفق ذا املنشور
  
آجال إجناز الوضعيات املادية  .4

 :  ة واملالي
  

ات ـوى املؤسسـلى مستـع .1.4
تنجز الوضعيات املطلوبة  :التعليمية 

وتسلم بعد التأكد من صحتها 
وإمضائها إىل مصاحل مديريات التربية 

  .2008أكتوبر  23قبل تاريخ 
  

على مستوى مصاحل مديريات  .2.4
ة ـز احلصيلة الوالئيـتنج :التربية 
اس ـات املطلوبة على أسـللوضعي
  ا ـيت قدمتهـة الـات الفعليـاملعطي
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د ـم بعـات التعليمية وتسلـاملؤسس
مراقبتها وتوقيعها إىل مديرية املالية 

املديرية الفرعية للوصاية (ل ـوالوسائ
  خـل تاريـقب) اتـعلى املؤسس

  .2008أكتوبر  30
  

ولتفادي تكرار التصرفات املسجلة يف 
السنة املاضية اليت أثرت سلبا على كل 

و ـ، أدع)حمليا ومركزيا(ت اـاملستوي
  اجلميع كل فيما خيصه إىل بذل العناية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

التامة يف إجناز هذه األعمال بكل دقة 
ر ـوح والتقيد باحترام التدابيـووض
ذا ـال املنصوص عليها يف هـواآلج

املنشور والتنظيم الساري املفعول غري 
  .املخالف له 

 
  2008ماي  27 اجلزائر يف

  ن الوزير وبتفويض منهع
  مديرية املالية والوسائل

  جمدوب . ن
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


