
  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  تطوير املوارد البيداغوجية و التعليميةمديرية 
  
  

  الرمسية النشرة
  للتربيـة الوطنيـة 

 
 اء مهامتعيينات و إ.  
  2013/2014اختبارات الفصل الثالث للسنة الدراسية.  
 التصالالوسائل التكنولوجية احلديثة لإلعالم و ا.  
  ف للسنة الدراسية2013/2014نتائج تالميذ أقسام التعليم املكي.  
 إقرار برامج تعليمية.  
 بالتربية اخلاصة لألسالكني نتمملاني للموظف العليا ناصبملا عدد 

  .الوطنية
 بعد عن للتعليم والتكوين والئية مراكز إحداث.   
 يانتهاوص التعليمية والوسائل التموين بالتجهيزات مركز تصنيف 

  .له التابعة العليا ناصبملبا االلتحاق وشروط
 لوزارة التربية الوطنية للصفقات القطاعية اللجنة إنشاء .  

  
  

 568 العدد                          املديرية الفرعية للتوثيق التربوي      
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 25 يف مـؤرخ  رئاسـي  مرسوم
 وافـق ملا 1435 عام األوىل مجادى

 يتضـمن ، 2014 سنة مارس 27
 بالدراسـات  مهام مكلّفـة  إاء

 .التربية الوطنية بوزارة والتلخيص
 

 يف مـؤرخ  رئاسي مرسوممبوجب 
ــادى 25 ــام األوىل مج  1435 ع

 تنهى 2014 سنة مارس 27 وافقملا
، موالـك  تسـعديت  السيدة مهام

ــفتها ــة بص ــاتب مكلّف  الدراس
، الوطنية التربية بوزارة والتلخيص

  . أخرى بوظيفة لتكليفها
 

★ 
  

 25 يف مـؤرخ  رئاسـي  مرسوم
 وافـق ملا 1435 عام األوىل مجادى

 يتضـمن ، 2014 سنة مارس 27
 الدراسـات  مهام مـديرة  إاء

 بوزارة التربيـة  والتعاون القانونية
 . الوطنية

 
 يف مـؤرخ  رئاسي مرسوممبوجب 

ــ 25 ــام األوىل ادىمج  1435 ع
 تنهى 2014 سنة مارس 27 وافقملا

 بصفتها، كنتيل فتيحة السيدة مهام
 والتعاون القانونية للدراسات مديرة
 إلحالتـها ، الوطنية التربية بوزارة

  .التقاعد على
  

 25 يف مـؤرخ  رئاسـي  مرسوم
 وافـق ملا 1435 عام األوىل مجادى

 يتضـمن ، 2014 سنة مارس 27
 الثقافيـة  األنشـطة  مديرةني تعي

 والنشاط االجتمـاعي  والرياضية
 .الوطنية التربية بوزارة

 
 يف مـؤرخ  رئاسي مرسوممبوجب 

ــادى 25 ــام األوىل مج  1435 ع
 تعين 2014 سنة مارس 27 وافقملا

 مـديرة ، موالك تسعديت السيدة
ــطة ــة لألنش ــية الثقافي  والرياض

 التربية بوزارة االجتماعي والنشاط
  .الوطنية
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  مهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبيةاجل
  وزارة التربية الوطنية

  /د.ر/و.ت.و/1026: الرقم
  

  رئيس الديوان
  السيدات و السادة ىـإل

  )للمتابعة( مديري التربية بالواليات
  )للمتابعة(   مفتشي التربية الوطنية 

مديري املؤسسات التعليمية جلميع 
  )للتنفيذ(                   األطوار 

  
إجــراء اختبــارات  :املوضــوع

الفصل الثالث للسنة الدراسـية  
2013/2014.  

  
 14القرار الوزاري رقـم  : املرجع

الـذي   2013ماي  20املؤرخ يف 
حيدد تاريخ الـدخول املدرسـي   

للسـنة   رزنامة العطل املدرسـية و
  .2013/2014الدراسية 

  
يف إطار تنظيم السـنة الدراسـية   
ــة، وــدف االســتعمال  اجلاري

علـى   الدراسـي  لعقالين للزمنا
مستوى املؤسسـات التعليميـة،   
 يشرفين أن أفيدكم بأن اختبـارات 
ـ  ة يالفصل الثالث من السنة الدراس

ــب 2013/2014 ــري حس ، جت
  :الرزنامة التالية

  
  

  :التعليم االبتدائي -1
  
ابتـداء  : ابتدائياخلامسة السنة  -

  .2014ماي  18 األحدمن يوم 
 الثالثةو الثانيةو األوىلالسنوات  -

  :ابتدائي الرابعةو
   01األحـد  ابتداء من يـوم 

بالنسبة للمنطقة  2014جوان  
 .الثالثة

   15األحـد  ابتداء من يـوم 
بالنســـبة  2014جـــوان 

  .للمنطقتني األوىل والثانية
 
  :التعليم املتوسط -2
  
ابتـداء  :  متوسط الرابعةالسنة  -

  .2014ماي  18األحد من يوم 
 لثالثةاو الثانيةو األوىلالسنوات  -

ابتداء مـن يـوم   :  متوسـط
ــد  ــاي  25األح يف  2014م

  .مجيـع املناطـق
  
ــام  -3 ــانوي الع ــيم الث التعل

  :والتكنولوجي
  
ابتداء مـن  :  الثالثة ثانويالسنة -

  .2014ماي  11األحد يوم 
:  الثانية ثانويو األوىلالسنتان -

مـاي   18األحـد  ابتداء من يوم 
 .يف مجيع املناطـق 2014
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اوت املوجود يف تنفيـذ  ونظرا للتف
الربامج بني الثانويات واحلاجة إىل 
استعمال املؤسسات لتأطري امتحان 

املستوى وغـريه، ميكـنكم    إثبات
السماح بتقدمي أو تأخري التـاريخ  

بالنسبة   2014ماي  11احملدد بـ 
  أو (السنة الثالثة ثانوي  الختبارات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

علـى أن ال  ) البكالوريا التجريبية
مـاي   04يكون ذلك قبل تاريخ 

كما أذكـركم بضـرورة   . 2014
إبقاء املؤسسات مفتوحة للمراجعة 

  . والتحضري وتكملة الدروس
 

  2014أفريل  21اجلزائر يف 
  رئيس الديوان بالنيابة
  عبد ايد هدواس
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية

  /د.ر/و.ت.و/1058: الرقم
  

  رئيس الديوان
  إىل

السيدات و السادة مديري التربيـة  
  ) للتنفيذ(
  

الوسائل التكنولوجيـة  : املوضوع
  .االتصالاحلديثة لإلعالم و 

  
إن بروز ثورة جديدة و هي ثـورة  
املعلوماتية، جعلت من العامل شـبه  
قرية، تباينت فيه الدول من حيث 
جمال تطورها، ولقد أصبح مقياس 

ل املتقدمـة يعتمـد علـى    الـدو 
  .التكنولوجيات احلديثة

  
يف خضم هذا التسارع يف التطـور  
التكنولوجي، سـعت الدولـة إىل   

من خالل رسـم  توفري مقتضياا 
سياسة تعمل على تطوير مؤسساا 
بتمكينها من هذه التكنولوجيـات  
احلديثة، سعيا منـها إىل مواكبـة   

  .درب الدول املتقدمة
  

ذه األحداث العامـة  تسايرا مع ه
لبناء دولة معاصرة وحديثة، كـان  
لقطاعنا الوزاري باعتباره الدعامـة  
األساسية حصته يف هذه التطورات، 

بتخصيص علـى مسـتوى كـل    
مؤسسة تربوية قاعة جمهزة بأجهزة 
اإلعالم اآليل لتعليم تالمذتنا طريقة 
استعمال الوسائل احلديثة، وذلـك  

خري دف بناء نشأ يدرك كيفية تس
هذه التكنولوجيـات يف مسـاره   

  .العلمي والعملي
  
إال أنه مـن خـالل الزيـارات     

واملعاينات امليدانية، لوحظ وجـود  
  :بعض النقائص أمهها

تعطل أجهـزة اإلعـالم اآليل    -
  .باملؤسسات

وجود قاعات بعض املؤسسات  -
  .مغلقة

غياب قاعات لإلعالم اآليل يف  -
مؤسســات تربويــة بــبعض 

  .الواليات
  

نفيذا لتعليمات السيد وزير لذلك وت
التربية الوطنية، ولتـدارك هـذه   
النقائص، أطلب منكم شخصـيا  
اختاذ مجيع اإلجراءات الضـرورية،  
بالتنسيق مـع مركـز التمـوين    
بالتجهيزات والوسائل التعليميـة  

  : لـ) CAMEMD(وصيانتها 
  
إصالح مجيع أجهزة اإلعـالم  -1

ــتوى   ــى مس ــة عل اآليل املعطل
  .يةاملؤسسات التربو
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ــدراء -2 ــات مل ــداء التعليم إس
املؤسسات لفتح قاعات اإلعـالم  

  . اآليل املغلقة
التأكيد على مدراء املؤسسات -3

التربوية اليت تنعدم ا مثـل هـذه   
القاعات ، إىل ضرورة ختصـيص  
قاعة لتجهيزها بـأجهزة اإلعـالم   

  . اآليل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أؤكد على أمهية هـذه العمليـة،   
ة إيالئهـا عنـايتكم   وعلى ضرور

 .   الشخصية
 

  2014أفريل  23اجلزائر يف 
  رئيس الديوان بالنيابة
  عبد ايد هدواس
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  ةة الشعبياجلمهورية اجلزائرية الدميقراطي
            وزارة التربية الوطنية  
     مديرية التعليم األساسي

 95/0.0.2/2014: رقمال
  
  إىل

 السيدات والسادة مديري التربيـة 
  بالواليات

  
نتائج تالميـذ أقسـام   : املوضوع

التعليم املكيف للسنة الدراسـية  
2013/2014.  

  
  . منوذج جدول: املرفقات

  
يف إطار متابعة متدرس تالميذ أقسام 
التعليم املكيف، وسعيا إىل حتسني 
التكفل ذه الفئة مـن التالميـذ،   

يشرفين أن أطلب منكم موافاتنـا  
ميذ أقسـام  بالنتائج الدراسية لتال

التعليم املكيف املفتوحة باملـدارس  
االبتدائية املتواجدة على مسـتوى  
ــية   ــنة الدراس ــتكم للس والي

ــوذج 2013/2014 ــب من ، حس
اجلدول املرفق، ، بالربيد العـادي  
وبالربيد اإللكتـروين للمديريـة   
الفرعية للتربية التحضريية والتعليم 

    :املتخصص
sdepes@education.gov.dz ،

 .2014جوان  30بل تاريخ وذلك ق
  

  2014أفريل  16اجلزائر يف 
 و بتفويض منهالتربية  عن وزير

  مدير التعليم األساسي
ابراهيم عباسي
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
  2013/2014نتائج تالميذ أقسام التعليم املكيف للسنة الدراسية 

  
                           :............. املدرسة االبتدائية                          :............ واليةمديرية التربية ل

  :  ...عدد التالميذ يف قسم التعليم املكيف                      ":................بلدية

اسم ولقب   الرقم
  التلميذ

تاريخ 
  *نوع االضطراب  امليالد

تاريخ 
 االلتحاق

بقسم التعليم 
  املكيف

قرار اية السنة   نتائج التلميذ الفصلية
 الفصل  **

1 
الفصل 

2 
الفصل 

3 
                  
                  
                  
  
  ...)، 21تأخر دراسي بسيط، دسليكسيا، إعاقة ذهنية، توحد، تريزومي (حيدد نوع االضطراب الذي يعاين منه التلميذ   *

االنتقال إىل قسم السنة الثالثة، إعادة السنة الثانية يف قسم عادي، إعادة السنة يف قسم التعليم : نةحيدد قرار اية الس **
  ).حدد(املكيف، توجيه إىل مؤسسة متخصصة، غري ذلك 
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
مجادى  24 مؤرخ يف 10رقم  قرار

أفريل   24وافق امل 1435الثانية عام 
، يعدل ويتمم القرار املؤرخ 2014

ــام  3يف  ــع األول ع  1426ربي
 2005أبريـل سـنة    12املوافق 

  .واملتضمن إقرار برامج تعليمية
   

  ،إنّ وزير التربية الوطنية
  

  04-08مبقتضــى القــانون رقــم 
املوافـق   1429حمرم  15املؤرخ يف 

واملتضـمن   2008يناير سـنة   23
  للتربية الوطنية، القانون التوجيهي

  
ـ  م ـومبقتضى املرسوم الرئاسي رق

ذي القعـدة   5املؤرخ يف  13-312
سـبتمرب   11املوافـق   1434عام 

واملتضمن تعـيني أعضـاء    2013
 احلكومة،

  

 رقـم التنفيذي مبقتضى املرسوم و
ربيع األول  29املؤرخ يف  265–94

ـ  06 املوافق 1415عام  رب ـسبتم
الذي حيدد صالحيات  1994سنة 

  ،ة الوطنيةـوزير التربي
  

 19رقـم  ومبقتضى القرار الوزاري 
مكمل  2007جويلية  03مؤرخ يف 

 2002نوفمرب  11املؤرخ يف قرار لل
واملتضمن إنشاء اللجنـة الوطنيـة   

  للمناهج وتنظيمها وسريها،
  

املؤرخ يف  16رقم ومبقتضى القرار 
 14املوافق  1426ربيع الثاين عام  5

ضمن حتديد واملت 2005مايو  سنة 
هيكلة التعلـيم الثـانوي العـام    

  ،والتكنولوجي
  

ما يأيت ريقر  
  

يهدف هذا القـرار   :املادة األوىل 
إىل تعــديل ملحق القرار رقـم  

أفريـل  سـنة    12املؤرخ يف  10
واملتضمن تنصيب السـنة   2005
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األوىل من التعليم الثانوي يف جزئه 
املتعلق مبنهاج اإلعالم اآليل، وتغيري 

مادة اإلعـالم اآليل مبـادة    تسمية
  . املعلوماتية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يشرع يف تنفيذ املنـهاج  :  2املادة 
اجلديد للمعلوماتية املرفق ابتداء من 

  . 2014شهر سبتمرب 
  

يف هـذا القـرار   ينشر :  3املادة 
  .النشرة الرمسية للتربية الوطنية

                     
 2014أفريل  24اجلزائر يف 

  ر التربية الوطنيةوزي
  عبد اللطيف بابا أمحد
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
  97/0.0.3/14: الرقم

  
      إلـى

السيدات والسادة مديري التربيـة  
  . بالواليات

  
برنـامج املعلوماتيـة   : املوضوع

  .األوىل ثانوي اجلديد للسنة
  

 10القرار الوزاري رقم : املرجـع
  .2014أفريل  24بتاريخ 

  
  : املرفقات

مؤرخ  10نسخة من القرار رقم  -
 1435مجادى الثانية عـام   24يف 

، يعـدل  2014أفريـل   24 املوافق
ربيـع   3ويتمم القرار املـؤرخ يف  

أبريل  12املوافق  1426األول عام 
امج و املتضمن إقرار بر 2005سنة 

  تعليمية،

برنامج املعلوماتية للسـنة األوىل   -
  .ثانوي

  
أحدث تطور املعلوماتيـة علـى   
مستوى التجهيز والربجميات منـوا  
كبريا يف املعلومات على املسـتوى  
الكمي وتطورا كبريا يف تكنولوجيا 
اإلعالم واالتصال وأصبح الوصول 

كمـا أدى  . للمعلومات أمرا يسريا
املعلوماتيـة  هذا التطور املستمر يف 

إىل استحداث معارف ومهـارات  
  . جديدة يف مجيع ااالت

  
) الكمبيوتر(ويعترب جهاز احلاسوب 

من إفرازات التقدم  التقين املعاصر، 
حيث أصبح ينظر إليه باعتباره أحد 
دعائم هذا التقدم، مما جعله يتبـوأ  

-مكانة رائدة يف العملية التعليميـة 
ين واسـتخدامه العقـال  . التعلّمية

والذكي داخل الصف وخارجـه،  
يدعم التعلمات لدى التلميـذ يف  

  .خمتلف املواد الدراسية
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إن التدفق السريع للمعلومات وما 
يرافقه من تطـور يف تكنولوجيـا   
اإلعــالم واالتصــال حيتــاج إىل 
مواكبة هذه احلركية، ال سـيما يف  
اال البيداغوجي املتعلق بـالربامج  

لـق،  ومـن هـذا املنط  . الدراسية
باشرت وزارة التربية الوطنيـة يف  
عملية حتيني منـهاج املعلوماتيـة   

للسنة األوىل ) اآليل سابقا اإلعالم(
ثانوي بالنسبة للجذعني املشتركني، 

  .علوم وتكنولوجيا وآداب
  

ولقد مت التعديل ضمن نظرة شاملة 
حول تدريس مـادة املعلوماتيـة،   
حددت مرجعيتها مـن منظـور   

للتربية ومبتغـى  القانون التوجيهي 
مسايرة املقاربات التعليمية العامليـة  
يف هذا املوضوع بكيفية متناسـقة  
أعدت هلذا الغرض مع مصـفوفة  
مفاهيم حمددة لكل مراحل التعليم 

  عامة وبصفة خاصة مرحلة التعليم 
  
  
  

الثانوي، حيث تسـتجيب هـذه   
املصفوفة اليت أعدا وتعمل علـى  

غوجيا أساسها املفتشية العامة للبيدا
لتحقيق متطلبات التكامـل بـني   
املراحل التعليمية وتتجسد وفقهـا  
عملية إعداد الوسائط البيداغوجية، 

  .من كتب مدرسية وجتهيزات
  

وعليه، املطلوب منكم توزيع  هذا 
الربنامج اجلديد على كافة ثانويات 
واليتكم والسهر علـى إيصـاله   
ألساتذة املادة يف أقـرب اآلجـال   

اإلطـالع عليـه   حىت يتسىن هلم 
به قصد االستعداد لتنفيذه  واإلملام

طبقا  2014ابتداء من شهر سبتمرب 
ملا نص عليه القرار الوزاري الصادر 

  . يف هذا الشأن
  

  2014أفريل  28اجلزائر يف 
مدير التعليم الثانوي العام 

  والتكنولوجي
  عبد القادر ميسوم
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 6 يف مؤرخ مشترك وزاري قرار
 12 وافقملا 1434 عام القعدة ذي

القرار  يعدل، 2013 سنة سبتمرب
 3 يف ؤرخملا شتركملا الوزاري

 وافقملا 1431 عام  الثانية مجادى
 حيدد الذي 2010 سنة مايو 17

ني للموظف العليا ناصبملعدد ا
 بالتربية لألسالك اخلاصةني نتمملا

 . الوطنية
 
 ، للحكومة العامني األم، الوزير إن

  ، اليةملا ووزير
  ، الوطنية التربية ووزير

  
 مـرق الرئاسي رسومملا قتضىمب

 رمضان 17 يف ؤرخملا 07 - 307
 سبتمرب 29 وافقملا 1428 امـع

 كيفيات حيدد الذي 2007 سنة
 لشاغلي االستداللية الزيادة منح

 ؤسساتملا يف اـالعلي بـناصملا
  ، العمومية واإلدارات

 
  

  رقـم  الرئاسي رسومملاومبقتضى 
 القعدة ذي 5 يف ؤرخملا 13 – 312

  سنة سبتمرب 11 وافقملا 1434 عام
 أعضـاء ني تعـي  تضمنملوا2013

  ، احلكومة
 

 مـرق الرئاسي رسومملاومبقتضى 
 القعدة ذي 5 يف ؤرخملا 13 - 313

 سنة سبتمرب 11 وافقملا 1434 عام
، الـوزير ني تعـي  تضمنملوا 2013

  ، للحكومة عامني األم
 

  رقم التنفيذي رسومملاومبقتضى 
 ربيع 29 يف ؤرخملا 94 – 265

 سبتمرب 6 وافقملا 1415 عام األول
 صالحيات حيدد الذي 1994 سنة
  ، الوطنية التربية وزير

 
 مـرق التنفيذي رسومملاومبقتضى 
 رمضان 15 يف ؤرخملا 95 – 54

 سنة فرباير 15 وافقملا 1415 عام
 وزير صالحيات حيدد الذي 1995

  ، اليةملا
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 رقم ذيالتنفي رسومملاومبقتضى 
 شوال 11 يف ؤرخملا 08 – 315

  سنة أكتوبر 11 وافقملا 1429 عام
 األساسي القانون تضمنملوا 2008
 لألسالكني نتمملا نيوظفملبا اخلاص
 عدلملا، الوطنية بالتربية اخلاصة

  ، منه 142 ادةملا سيما ال، تممملوا
 

 شتركملا الوزاري القرارومبقتضى 
 معا الثانية مجادى 3 يف ؤرخملا

 2010 سنة مايو 17 وافقملا 1431
 العليا ناصبملا عدد حيدد الذي

 اخلاصة لألسالكني نتمملاني للموظف
  ، عدلملا، الوطنية بالتربية

 
   يأيت ما يقررون

  
 ادةملا أحكام تعدل : األوىل ادةملا

 شتركملا الوزاري القرار من األوىل
 عـام  الثانية مجادى 3 يف ؤرخملا

 2010، سنة يوما 17 وافقملا 1431
  :يأيت كما، أعاله ذكورملوا، املعدل

 ناصبملا عدد حيدد : األوىل ادةملا "
 لألسـالك ني نتمملاني للموظف العليا

   : كاآليت الوطنية بالتربية اخلاصة
  
  : التعليم تنسيق مناصب بعنوان -
  

 منسق أستاذ
  45303  توسطملا للتعليم

 منسق أستاذ
  1304 "  الثانوي للتعليم

 
 من 2 ادةملا أحكام تعدل 2 : ادةملا

 يف ؤرخملا شتركملا الوزاري القرار
 وافقملا 1431 عام الثانية مجادى 3

 ذكورملوا 2010 سنة مايو 17
  : يأيت كما، أعاله

  
 القرار هذا بأصل يلحق 2 : ادةملا "

 ناصـب ملا بتوزيـع  تعلقملا اجلدول
 اخلاصـة  األسـالك  بعنوان العليا
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 مسـتوى  لـى ع الوطنيـة  بالتربية
  ".  بالواليات التربية مديريات

  
 يف القـرار  هـذا  ينشر 3 : ادةملا

 اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة
ةميالدة قراطيعبيالش . 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2013 سبتمرب 12 يف اجلزائر
 الوطنية التربية وزير

  أمحد بابا اللطيف عبد
 اليةملا وزير عن
 العام نيمألا

  بوطبة ودميل
 للحكومة العامني األم، الوزير عن

 منه وبتفويض
 العمومية للوظيفة العام ديرملا

  بومشال بلقاسم
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 16 يف مؤرخ مشترك وزاري قرار
 25 وافـق ملا 1434 عـام  شعبان
إحداث  يتضمن، 2013 سنة يونيو

 والتكـوين  للتعليم والئية مراكز
 . بعد عن
 
 ، للحكومة العامني األم إنّ

 ، الوطنية التربية ووزير
  ، اليةملا ووزير

  
ـ  الرئاسي رسومملا قتضىمب  مـرق

 عام شوال 17 يف ؤرخملا 326-12
 2012 سنة سبتمرب 4 وافقملا 1433

  ، احلكومة أعضاءني تعي تضمنملوا
 

 رقـم  التنفيذي رسومملاومبقتضى 
 األول ربيع 29 يف ؤرخملا 265-94

  سنة سبتمرب 6 وافقملا 1415 عام
 وزير صالحيات حيدد الذي 1994

  ، الوطنية التربية
 
  
  

 رقـم  التنفيذي رسومملاومبقتضى 
 عام رمضان 15 يف ؤرخملا 54-95
 1995 سنة فرباير 15 وافقملا 1415
  ، اليةملا وزير صالحيات حيدد الذي

 
 رقـم  التنفيذي رسومملاومبقتضى 

 عـام  رجب 6 يف ؤرخملا 288-01
 سـنة  سـبتمرب  24 وافقملا 1422

 القـانون  تعديل تضمنملوا 2001
 للتعلـيم  الوطين للديوان األساسي
  ، تممملوا عدلملا، بعد عن والتكوين

 
ـ ا الرئاسي رسومملاومبقتضى   ؤرخمل

 وافقملا 1423 عام الثاين ربيع 7 يف
 تضـمن ملوا 2002 سنة يونيو 18

  ، للحكومة العامني األمني تعي
 

 شـترك ملا الوزاري القرارومبقتضى 
 1423 عـام  صـفر  25 يف ؤرخملا
ــقملا ــايو 8 واف ــنة م  2002 س

 للديوان الداخلي التنظيم تضمنملوا
  ، بعد عن والتكوين للتعليم الوطين

 



21 
 

 شـترك ملا الوزاري القرارومبقتضى 
 عـام  األول ربيـع  28  يف ؤرخملا

 2002 سنة يونيو 10 وافقملا 1423
 جهويـة  مراكز إحداث تضمنملوا

 عـدل ملا، بعد عن والتكوين للتعليم
 ، تممملوا
  

   يأيت ما يقررون
  
 ادةملا ألحكام تطبيقا : األوىل ادةملا

ـ  ذيـالتنفي رسومملا من 9  مـرق
 امـع رجب 6 يف ؤرخملا 288-01

ـ  سبتمرب 24 وافقملا 1422 ، ةـسن
ـ وا، تممملوا عدلملا 2001  ذكورمل
 للتعليم والئية مراكز حتدث، أعاله

 سوق تواليا يف بعد عن والتكوين
ـ  وباتنـة  أهراس  الـدفلى ني وع

  . وتامنغست والوادي وتيسمسيلت
 
 ادةملا بأحكام الـعم 2 : ادةملا

 التنفيذي رسومملا من مكرر 32
 رجب 6 يف ؤرخملا 01-288 رقم
، سنة سبتمرب 24 وافقملا 1422 عام

 ذكورملوا، تممملوا عدلملا 2001

 اجلهوية راكزملا حتول، أعاله
 وجباية واألغواط فالشل لواليات
 وتلمسان وتبسة وبشار وبسكرة
 واجلزائر وزو وتيزي وتيارت

 وسكيكدة وسعيدة وسطيف
 وورقلة ديةملوا وقسنطينة وعنابة

 وأدرار واجللفةمن ومستغا ووهران
 والتكوين للتعليم والئية مراكز إىل
  . بعد عن
 
 32 ادةملا بأحكام عمال 3 : ادةملا

 رقم فيذيالتن رسومملا من 1 مكرر
 عـام  رجب 6 يف ؤرخملا 288-01

، سـنة  سبتمرب 24  وافقملا 1422
ـ وا، تممملوا عدلملا 2001  ذكورمل
 غردايـة  واليـات  تبقـى ، أعاله

ـ  وخنشلة وتندوف وجيجل ني وع
 وتيبازة والبويرة وبومرداس متوشنت

 والنعامـة  والبيض بوعريريج وبرج
 والطـارف  ةملوقا وميلة ومعسكر

 وإيليــزي بليــدةوال البــواقي وأم
، سيلةملوا وغليزان بلعباس وسيدي

 للتعلـيم  مراكز لديها تتوفر ال اليت
 راكزملبا ملحقة، بعد عن والتكوين
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 لحـق ملا اجلدول يف احملددة الوالئية
 قراـا مب تنشـأ  حىت، القرار ذا

  . ا خاصة مراكز
  
 القـرار  أحكـام  تلغى 4 : ادةملا

ـ ا شتركملا الوزاري  28 يف ؤرخمل
 10 وافقملا 1423 عام األول بيعر

، تممملوا عدلملا ،2002 سنة يونيو
  . أعاله ذكورملوا
 
  

 يف القـرار  هـذا  ينشر 5 : ادةملا
 اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة

ةميالدة قراطيعبيالش .  
 

 2013يونيو 25 يف اجلزائر
 الوطنية التربية وزير

  أمحد بابا اللطيف عبد
 ليةاملا وزير

 جوديمي كر
 للحكومة العامني األم عن

 منه وبتفويض
 العمومية للوظيفة العام ديرملا

بومشال بلقاسم
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  لحقملا اجلدول
  

 الوالئي ركزملبا لحقةملا الواليات الوالئي ركزملا موقع
 غرداية األغواط والية
 جيجل جباية والية
 تندوف بشار والية
 خنشلة تبسة والية
 متوشنتني ع تلمسان والية
 البويرة - بومرداس وزو تيزي والية
 تيبازة اجلزائر والية
 بوعريريج برج سطيف والية
 معسكر - النعامة - البيض سعيدة والية
 ميلة سكيكدة والية
 الطارف - ةملقا عنابة والية
 البواقي أم قسنطينة والية
 البليدة ديةملا والية
 إيليزي ورقلة والية
 بلعباس سيدي وهران والية
 غليزان منمستغا والية
 سيلةملا اجللفة والية
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 يف مـؤرخ  مشترك وزاري قرار
 17 وافقملا 1435 عام  حمرم 13

تصنيف  حيدد، 2013 سنة نوفمرب
 بـالتجهيزات  التمـوين  مركز

 التعليمية وصـيانتها  والوسائل
 ناصـب ملبا االلتحـاق  وشروط

 .له العليا التابعة
 
 ، للحكومة العام نياألم، الوزير إن

 ، اليةملا ووزير
  ، الوطنية التربية ووزير

 
 291-86 رقـم  رسومملا قتضىمب

 1407 عام الثاين ربيع 7 يف الورخ
 1986 سـنة  ديسـمرب  9 وافقملا

 التمـوين  مركز إنشاء تضمنملوا
 التعليميـة  والوسائل بالتجهيزات

  ، تممملوا عدلملا، وصيانتها
 

  قـم ر الرئاسي رسومملاومبقتضى 
 رمضـان  17 يف ؤرخملا 07-307
 سنة سبتمرب 29 وافقملا 1428 عام

 مـنح  كيفيات حيدد الذي 2007
 لشـاغلي  االسـتداللية  الزيـادة 

 ؤسسـات ملا يف العليـا  ناصبملا
  ، العمومية واإلدارات

 
 رقـم  الرئاسي رسومملاومبقتضى 

 القعدة ذي 5 يف ؤرخملا 13-312
 سنة سبتمرب 11 وافقملا 1434 عام

 أعضـاء ني تعي تضمنملوا 2013
  ، احلكومة

 رقـم  الرئاسي رسومملاومبقتضى 
 القعدة ذي 5 يف ؤرخملا 13-313
 سنة سبتمرب 11 وافقملا 1434 عام

، الـوزير ني تعـي  تضمنملوا 2013
  ، للحكومة العامني األم
 

 رقـم  التنفيذي رسومملاومبقتضى 
 األول ربيع 29 يف ؤرخملا 94-265
 سنة ربسبتم 6 وافقملا 1415 عام

 وزير صالحيات حيدد الذي 1994
  ، الوطنية التربية

  
 رقـم  التنفيذي رسومملاومبقتضى 

 عام رمضان 15 يف ؤرخملا 95-54
 1995 سنة فرباير 15 وافقملا 1415

  ، اليةملا وزير صالحيات حيدد الذي
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 رقـم  التنفيذي رسومملاومبقتضى 
 عـام  حمرم 11 يف ؤرخملا 08-04

 2008 سنة ريناي 19 وافقملا 1429

 اخلاص األساسي القانون تضمنملوا
 لألسـالك ني نـتم ملاني وظفملبـا 

 واإلدارات ؤسساتملا يف شتركةملا
  ، العمومية

 
 رقـم  التنفيذي رسومملاومبقتضى 

 عام شوال 11 يف ؤرخملا 08-315
 سـنة  أكتـوبر  11 وافقملا 1429
 األساسي القانون تضمنملوا 2008
 الكلألسني نتمملاني وظفملبا اخلاص
 عـدل ملا، الوطنيـة  بالتربية اخلاصة

  ، تممملوا
  
 شتركملا الوزاري القرار قتضيمبو
 عـام  الثانية مجادى 5 يف ؤرخملا

 1988  سنة يناير 24 وافقملا 1408

 ركزمل الداخلي التنظيم تضمنملوا
 والوسـائل  بالتجهيزات التموين
  ، تممملوا عدلملا، وصيانتها التعليمية

 
  

  يأيت ما يقررون
 
 ادةملا ألحكام تطبيقا: األوىل ادةملا

ـ  الرئاسي رسومملا من 13  مـرق
 رمضـان  17 يف ؤرخملا 07-307
 سنة سبتمرب 29 وافقملا 1428 عام

 هذا يهدف، أعاله ذكورملوا 2007
 مركـز  تصنيف حتديد إىل القرار

 والوسـائل  بالتجهيزات التموين
 شـروط  وكذا وصيانتها التعليمية
  .له التابعة العليا ناصبملبا االلتحاق

 
 التموين مركز يصنف : 2ادة ملا

 التعليميـة  والوسائل بالتجهيزات
 القسم ،"ب" الصنف يف وصيانتها

"1".  
 
 االستداللية الزيادة حتدد : 3ادة ملا

 التابعـة  العليـا  ناصبملا لشاغلي
 بـالتجهيزات  التمـوين  ركـز مل

 وكذا وصيانتها التعليمية والوسائل
، ناصـب ملا هذ االلتحاق شروط

  : اآليت للجدول طبقا
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 ؤسسةملا
 العمومية

 ناصبملا
 العليا

 االلتحاق شروط  التصنيف
 كيفية  ناصبملبا

 ستوىملا  القسم  الصنف  نيالتعي
  السلّمي

 الزيادة
  االستداللية

 مركز
 التموين

 بالتجهيزات
 والوسائل
 التعليمية
  وصيانتها

  مرسوم  -  597  م  1  ب  ديرملا

 نياألم
  358  م  1  ب  العام

 على رئيسي متصرف -
 مقتصد أو مرسم، األقل

 (5) مخس يثبت، رئيسي
 بصفة األقدمية من سنوات

 ،موظف
 يثبت، مقتصد أو متصرف -

 اخلدمة من سنوات (5) مخس
  .الصفة ذه الفعلية

 من قرار
 الوزير

 كلفملا
 بالتربية
  الوطنية

 مدير
 فرعي
  إداري

 215  1-م 1  ب

 مرسم رئيسي متصرف -
 رئيسي أومقتصد األقل لىع

 من سنوات (3) ثالث يثبت
 .موظف بصفة األقدمية

 يثبت، مقتصد أو متصرف -
 اخلدمة من سنوات (4) أربع

 .الصفة ذه الفعلية

 من قرار
 الوزير

 كلفملا
 بالتربية
  الوطنية
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 ؤسسةملا
  العمومية

 ناصبملا
  العليا

 التصنيف
 االلتحاق شروط
 ناصبملبا

 كيفية
 ستوىملا  القسم  الصنف  نيالتعي

  السلّمي
 الزيادة

  االستداللية

 مركز
 التموين

 بالتجهيزات
 والوسائل
 التعليمية
  وصيانتها

 مدير
 فرعي
  تقين

 215  1-م 1  ب

 يف رئيسي مهندس -
 مهندس أو اآليل اإلعالم
 والصيانة برلمخا يف رئيسي

 رتبة أو مرسم، األقل على
 (3) ثالث يثبت ،معادلة

 بصفة يةاألقدم من سنوات
 ،موظف

 حمفوظاتني أم وثائقي -
 مرسم، األقل على رئيسي

 ،معادلة رتبة أو
 سنوات (3) ثالث يثبت

 ،موظف بصفة األقدمية من
 اإلعالم يف دولة مهندس -

 يف دولة مهندس أو اآليل
 رتبة أو والصيانة برلمخا

 (4) أربع يثبت، معادلة
 الفعلية اخلدمة من سنوات

 ،الصفة ذه
، حمفوظاتني مأ وثائقي -

 من سنوات (4) أربع يثبت
 .الصفة ذه الفعلية اخلدمة

 من قرار
 الوزير

 كلفملا
 بالتربية
  الوطنية
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 ؤسسةملا
  العمومية

 ناصبملا
  العليا

 االلتحاق شروط  التصنيف
  ناصبملبا

 كيفية
 ستوىملا  القسم  الصنف نيالتعي

  السلّمي
 الزيادة

  االستداللية

 مركز
 التموين

 بالتجهيزات
 لوسائلوا

 التعليمية
  وصيانتها

 رئيس
 مصلحة
 إدارية
 على

 مستوى
  قرملا

 129  2-م 1  ب

 على رئيسي متصرف -
 مقتصد أو مرسم، األقل

 (2)ني سنت يثبت، رئيسي
 ، موظف بصفة أقدمية

، مقتصد أو متصرف -
 سنوات (3) ثالث يثبت

 ذه الفعلية اخلدمة من
 ، الصفة

، مسري مقتصد نائب -
 اتسنو (5) مخس يثبت

 ذه الفعلية اخلدمة من
 .الصفة

 من قرار
 الوزير

 كلفملا
 بالتربية
  الوطنية
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 ؤسسةملا
 العمومية

 ناصبملا
 العليا

 االلتحاق شروط  التصنيف
  ناصبملبا

 كيفية
  القسم  الصنف  نيالتعي

 ستوىملا

  السلّمي
 الزيادة

  االستداللية

 مركز
 التموين

 بالتجهيزات
 والوسائل
 التعليمية
  هاوصيانت

 رئيس
 مصلحة
 تقنية
 على

 مستوى
  قرملا

 129  2-م 1  ب

 اإلعالم يف رئيسي مهندس -
 يف رئيسي مهندس أو اآليل

، األقل على والصيانة برلمخا
 يثبت، معادلة رتبة أو، مرسم

 بصفة أقدمية (2)ني سن
 ، موظف

 حمفوظاتني أم وثائقي -
 أو مرسم األقل على رئيسي

 ، معادلة رتبة
 األقدمية من (2)ني سنت يثبت
 ، موظف بصفة

 اإلعالم يف دولة مهندس -
 يف دولة مهندس أو اآليل

 رتبة أو والصيانة برلمخا
 (3) ثالث يثبت، معادلة

 الفعلية اخلدمة من سنوات
 ، الصفة ذه
، حمفوظاتني أم وثائقي -

 من سنوات (3) ثالث يثبت
 ، الصفة ذه الفعلية اخلدمة

 اإلعالم يف تطبيقي مهندس -
 يف تطبيقي مهندس أو اآليل

 مخس يثبت، والصيانة برلمخا
 اخلدمة من سنوات (5)
 .الصفة ذه الفعلية

 من قرار
 الوزير

 كلفملا
 بالتربية
  الوطنية



30 
 

 ؤسسةملا
  العمومية

 ناصبملا
  العليا

 االلتحاق شروط التصنيف
 ناصبملبا

 كيفية
 ستوىملا  القسم  الصنف  نيالتعي

  السلّمي
 الزيادة
  يةاالستدالل

 مركز
 التموين

 بالتجهيزات
 والوسائل
 التعليمية
  وصيانتها

 مسؤول
 129  2-م 1  ب  ملحقة

 على رئيسي متصرف -
 مقتصد أو مرسم، األقل

 (2)ني سنت يثبت، رئيسي
 ، موظف بصفة األقدمية من
 يف رئيسي مهندس -

 مهندس أو اآليل اإلعالم
 والصيانة برلمخا يف رئيسي

 رتبة أو، مرسم، األقل على
 (2)ني سنت يثبت، معادلة

 ، موظف بصفة األقدمية من
، مقتصد أو متصرف -

 من سنوات(3) ثالث يثبت
 ، الصفة ذه الفعلية اخلدمة

 اإلعالم يف دولة مهندس -
 يف دولة مهندس أو اآليل

 رتبة أو والصيانة برلمخا
 (3) ثالث يثبت، معادلة

 الفعلية اخلدمة من سنوات
 ، الصفة ذه
 يف بيقيتط مهندس -

 مهندس أو اآليل اإلعالم
 برلمخا يف تطبيقي

 (5) مخس يثبت، والصيانة
 الفعلية اخلدمة من سنوات

 .الصفة ذه
، مسري مقتصد نائب -

 من سنوات(5) مخس يثبت
 .الصفة ذه الفعلية اخلدمة

 من قرار
 الوزير

 كلفملا
 بالتربية
  الوطنية
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 10 ادةملا ألحكام تطبيقا : 4ادة ملا
 307-07  رقم الرئاسي رسومملا من

 1428 عام رمضان 17 يف ؤرخملا
 2007 سـنة  سبتمرب29  وافقملا

 الزيـادة  حتـدد ، أعاله ذكورملوا

 رئيس" العايل للمنصب االستداللية
 لحقـة ملا مستوى على "مصلحة

 ـذا  االلتحـاق  شروط وكذا
  : اآليت للجدول طبقا، نصبملا

  
  
  
 

 ؤسسةملا
  العمومية

 ناصبملا
  لياالع

 التصنيف
 طريقة  ناصبملااللتحاق با شروط

 ستوىملا التعيني
  السلّمي

 الزيادة
 االستداللية

 مركز
 التموين

 بالتجهيزات
 والوسائل
 التعليمية
  وصيانتها

 مصلحة رئيس
 مستوى على

  امللحقة
4  55  

يف  سام تقين أو اآليل اإلعالم يف سام تقين -
 سنوات (3) ثالث يثبت، والصيانة برلمخا

 ، الصفة ذه الفعلية من اخلدمة
 ثالث يثبت، برلمخبا رئيسي ملحق -

  .الصفة ذه الفعلية اخلدمة من سنوات(3)
  
  

 مقرر من
 ركزملمدير ا
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 وظفـون ملا يسـتفيد  : 5ادة ملا
 نصبملا يف قانونية بصفة عينونملا

 مستوى على مصلحة لرئيس العايل
 بالتجهيزات التموين ركزمب لحقةملا

، وصـيانتها  التعليميـة  لوسائلوا
 مـن ، أعاله اجلدول يف ذكورملا

 55 ـب احملددة االستداللية الزيادة
 أول من ابتداء، 4 للمستوى وافقةملا

  .2008 سنة يناير
  
 وظفـون ملا يسـتفيد  : 6ادة ملا
 ناصبملا يف قانونية بصفة عينونملا

 تـاريخ  قبل أعاله ذكورةملا العليا
 ال والـذين  القـرار  هذا صدور

، اجلديدةني التعي شروط يستوفون
 احملـددة  االستداللية الزيادة من

 إـاء  غاية إىل القرار هذامبوجب 
  .شغولملا نصبملا يف مهامهم

 
 
 

 وظفونملا ينتمي أن جيب : 7ادة ملا
 إىل عليـا  مناصب يشغلون الذين
 موافقـة  مهامهـا  تكـون  رتب

  .عنيةملا اهلياكل لصالحيات
 
 يف القـرار  هذا ينشر : 8ادة ملا

 للجمهوريـة  الرمسيـة  اجلريـدة 
  .الشعبية قراطيةميالد اجلزائرية

 
  

  2013  نوفمرب 17 يف اجلزائر
 الوطنية التربية وزير

  أمحد بابا اللطيف عبد
 اليةملا وزير عن

 العامني األم
  بوطبة ميلود

 للحكومة العامني األم الوزير عن
 منه وبتفويض

 وميةالعم للوظيفة العام ديرملا
بومشال بلقاسم
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  3/0.3.8/2014: الرقم 
  

  مقرر
  
  اهلياكل و التجهيزات، ريدم إن
  

ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق
ربيع األول  29املؤرخ يف  94-265

سبتمرب سنة  06املوافق  1415عام 
احملدد لصـالحيات وزيـر    1994

  لتربية الوطنية،ا
  

رقـم   و مبقتضى املرسوم التنفيذي
شوال عام  17املؤرخ يف  09-318

 2009أكتوبر سنة  6املوافق  1430
املتضمن تنظيم االدارة املركزية يف 

  وزارة التربية الوطنية،
  

و بناءا على مراسلة رئيس اللجنـة  
الوطنية للخدمات االجتماعية رقم 

ــة يف  2014/ا.خ.و.ل/25 املؤرخ
19/03/2014.  
  
  
  
  
  
  
  
  

و بناءا على موافقة مديرة التربيـة  
ــم   ــدة رقـ ــة البليـ لواليـ

  .2013/م.ب.م/0.4/2616
  

  يقرر
  

توضع القاعتان رقم : املادة االوىل
الواقعتان يف اجلهة اخللفية  19و  18

طالب نور الدين ببلديـة    ملتوسط
أوالد يعيش والية البليـدة حتـت   
تصرف اللجنة الوطنية للخـدمات  

  ,جتماعيةاال
  

تكون احملالت املعينة يف :  2املادة 
  .مركزا طبيا اجتماعيا األوىلاملادة 

  
تكلف السيدة مـديرة  :  3املادة 

التربية لوالية البليدة بتنفيـذ هـذا   
  .املقرر

  
ينشر هـذا املقـرر يف   :  4املادة 

  .النشرة الرمسية للتربية الوطنية
  

  2014أفريل  20اجلزائر يف 
  و بنفويض منه عن وزير التربية

مدير اهلياكل و التجهيزات 
  بلجياليل خوجة
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  4/0.3.8/2014: الرقم 
  

  مقرر
  
  اهلياكل و التجهيزات، ريدم إن
  

ـ  م ـمبقتضى املرسوم التنفيذي رق
ربيع األول  29املؤرخ يف  94-265

 سنة سبتمرب 06املوافق  1415عام 
احملدد لصـالحيات وزيـر    1994

  التربية الوطنية،
  

رقـم   و مبقتضى املرسوم التنفيذي
شوال عام  17املؤرخ يف  09-318

 2009أكتوبر سنة  6املوافق  1430
املتضمن تنظيم االدارة املركزية يف 

  وزارة التربية الوطنية،
  

الديوان و بناءا على مراسلة رئيس 
 223 لوزارة التربية الوطنية رقـم 

  .9/2/2014املؤرخ يف 
  

ة التربيـة  يو بناءا على موافقة مدير
 88لوالية اجلزائر وسـط رقـم   

  .16/4/2014المؤرخ في 
  
  
  
  
  
  
  

  يقرر
  

) 2(يوضع قسـمني  : املادة األوىل
 -سيدي احممد–مبدرسة حممد مادة 

بالطابق العلوي حتت تصرف النقابة 
الوطنية لالسالك املشتركة و العمال 

طاع التربيـة الوطنيـة   املهنيني لق
)S.N.C.C.O.P.E.N.(  
  

تكون احملالت املعينة يف :  2املادة 
مقرا للنقابة الوطنيـة   األوىل املادة

لألسالك املشتركة و العمال املهنيني 
لقطــاع التربيــة الوطنيــة   

)S.N.C.C.O.P.E.N.(  
  

كلف السـيد مـدير   ي:  3املادة 
تنفيـذ  اجلزائر وسط بالتربية لوالية 

  .ررهذا املق
  

ينشر هـذا املقـرر يف   :  4املادة 
  .النشرة الرمسية للتربية الوطنية

  
  2014أفريل  29اجلزائر يف 

  عن وزير التربية و بنفويض منه
مدير اهلياكل و التجهيزات 

  بلجياليل خوجة
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  عـام  شعبان 18 يف مؤرخ قرار
 يونيـو سـنة   27 وافقملا 1434
 اللجنـة  إنشـاء  يتضمن، 2013

 التربية لوزارة قاتالقطاعية للصف
 .الوطنية

 
 ، الوطنية التربية وزير إن
  
ـ  الرئاسي رسومملا قتضىمب   مـرق

 عام شوال 28 يف ؤرخملا 10-236
  سـنة  أكتـوبر  7 وافقملا 1431
 الصفقات تنظيم تضمنملوا 2010

  ، تممملوا عدلملا، العمومية
  

 رقـم  الرئاسي رسومملاومبقتضى 
 عام والش 17 يف ؤرخملا 12-326

 2012 سنة سبتمرب 4 وافقملا 1433
  ،احلكومة أعضاءني تعي تضمنملوا
  

  
  
  
  
  
  
  
  

   يأيت ما يقرر
 
 ألحكـام  تطبيقا : األوىل ادةملا
 رسـوم ملا مـن  مكرر 142 ادةملا

ئاسيخملا 236-10 رقم الريف ؤر 
 7 وافـق ملا 1431 عام شوال 28

 تممملوا عدلملا ،2010 سنة أكتوبر
 قطاعية جلنة تنشأ، أعاله كورذملوا

  .الوطنية التربية لوزارة للصفقات
 
 يف القـرار  هذا ينشر : 2ادة ملا

 للجمهوريـة  الرمسيـة  اجلريـدة 
  .الشعبية قراطيةميالد اجلزائرية

 
  2013 يونيو 27 يف اجلزائر

  الوطنية التربية وزير
 أمحد بابا اللطيف عبد
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 عـام  شعبان 18 يف مؤرخ قرار
 سـنة  يونيـو  27 وافقملا 1434
 اللجنـة  تشـكيلة  حيدد، 2013

 التربية لوزارة للصفقات القطاعية
 .الوطنية

 
 شعبان 18 يف مؤرخ قرارمبوجب 

 سـنة  يونيو 27 وافقملا 1434 عام
 القطاعيـة  اللجنة تتشكل، 2013

 من الوطنية التربية لوزارة للصفقات
  :أمساؤهم اآلتية األعضاء

 
 : الوطنية التربية وزير ممثال
، طبش يدلمجا عبد السيد -

 ، رئيسا
 نائبا، خوجة بلجياليل السيد -

  .للرئيس
 

 : القطاع ممثال
، لوسيف أمقران حممد السيد -

 ، دائما عضوا
 عضوا، بوضبية حممد السيد -

  .مستخلفا
 
  
  
  

  : اليةملا وزارة ثلومم
 
 : للمحاسبة العامة ديريةملا -
 عضوا، وارم الدين عز السيد -
 ، ائماد

 عضوا، سبع بن حممد السيد -
 .مستخلفا

 : للميزانية العامة ديريةملا -
 عضوا، حريدي أمحد السيد -

 ، دائما
 عضوا، حيي بن حممد السيد -

  .مستخلفا
 

 : التجارة وزارة ممثال
 عضوا، جرايبية الطيب السيد -

 ، دائما
 عضـوا ، درنة آيت حيي السيد -

 .مستخلفا
  

 رئيسة، زايلمو جنية اآلنسة تتوىل
 اللجنـة  أمانة، الصفقات مكتب

 التربية لوزارة للصفقات القطاعية
 .الوطنية
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 14 - 49 رقـم  تنفيـذي  مرسوم
 1435 الثاين عام ربيع 6 يف مؤرخ
، 2014 سـنة  فربايـر  6 املوافق

ــع  االعتمــادات يتضــمن توزي
 التربية الوطنية لوزير صصةلمخا

قانون  التسيري مبوجب ميزانية من
  .2014لسنة  ةاملالي
 
  ، األول الوزير إنّ
  

  ، املالية وزير تقرير على بناء
  

 اـسيم ال ، الدستور ىـعل وبناء
 2) الفقرة( 125و 85-3 ادتانملا

  ، منه
 
 84-17 رقـم  القـانون  قتضىمبو

 1404 عـام  شـوال  8 يفاملؤرخ 
 تعلقملوا 1984 سنة يوليو 7 وافقملا

  ، تممملوا عدلملا ،املاليةني بقوان
 
 13 - 08 رقـم  القانون قتضىمبو

 1435 عـام  صـفر  27 يفاملؤرخ 
 2013 سـنة  ديسـمرب  30 وافقملا

  ، 2014 لسنة املالية قانون تضمنملوا

  ، اجلمهورية رئيس موافقة وبعد
  

   يأيت ما يرسم
 

 االعتمـادات  توزع : األوىل املادة
 وسـتة  بسـتمائة  مبلغهـا  قدرملا

 وعشـرة  ائةمنومثا مليارا ني وتسع
 ألف عشر وثالثة وأربعمائة ني مالي
  )جد 696.810.413.000( دينار

 الوطنيـة  التربية لوزير صصةلمخوا
 قـانون  جبمبو التسيري ميزانية من

 للجـدول  طبقا، 2014 لسنةاملالية 
  . رسومملا ذا لحقملا

 
 ووزير املالية وزير يكلف 2 : املادة
، خيصـه  فيما كل، الوطنية التربية
 يف ينشـر  ذيال رسومملا هذا بتنفيذ

 اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة
ةميالدة قراطيعبيالش .  
 

 2014فرباير 6 اجلزائر
  األول الوزير

سالل الكملا عبد
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 امللحق اجلدول
 2014  لسنة الوطنية التربية لوزير صصةلمخا االعتمادات

  باب كل يف بالترتيب وزعةملوا التسيري ميزانية من
  

رقم 
 االعتمادات  العناوين  األبواب

  )دج(صصة لمخا
  

  

  

  

  

  

  

  

01 - 31 

02 - 31 

03 - 31 

  

  

  

  

  

01 - 32  

  

  

 األول الفرع
 وحيد فرع

 األول اجلزئي الفرع
 ركزيةملا صاحلملا

 الثالث العنوان
 صاحلملا وسائل
 األول القسم

 العمل مرتبات - املوظفون
 ................للنشاط الرئيسي الراتب - ركزيةملا اإلدارة
 ............تلفةلمخااملنح و التعويضات - املركزية اإلدارة
 منح، الرواتب، املستخدمون املتعاقدون - املركزية اإلدارة

 ........االجتماعي الضمان واشتراكات عائلي طابع ذات
 األول القسم جمموع

  
 الثاين القسم

 نحملوا عاشاتملا - وظفونملا
 ................. .العمل حوادث ريوع - املركزية اإلدارة

  الثاين القسم جمموع
  

  

  

  

  

  

  

  

  

239.950.000 

252.659.000 

  

24.251.000 

516.860.000 

  

  

  

367.000 

367.000  
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  ) تابع(امللحق اجلدول  
  

  

رقم 
 االعتمادات  العناوين  األبواب

  )دج(صصة لمخا
  

  

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 

  

 الثالث القسم
 االجتماعية التكاليف - وظفونملا

 .......................... العائليةاملنح  - املركزية اإلدارة
 ....................... االختياريةاملنح  - املركزية اإلدارة
  .................. االجتماعي الضمان - املركزية اإلدارة
 ..... االجتماعية اخلدمات يف سامهةملا - املركزية اإلدارة

  الثالث القسم جمموع
  

 الرابع القسم
 صاحلملا وتسيري األدوات

 ...................... .النفقات تسديد - املركزية اإلدارة
 .................... .واألثاث األدوات - املركزية اإلدارة
 ............................... اللوازم - ةاملركزي اإلدارة
 ..................... لحقةملا التكاليف - املركزية اإلدارة
 ............................... األلبسة - املركزية اإلدارة
  النفقات تسديد - تعاونونملا وظفونملا - املركزية اإلدارة
 ..................... السيارات حظرية - املركزية اإلدارة
 ............................... اإلجيار - املركزية اإلدارة
  - اخلربة نفقات - القضائية النفقات - املركزية اإلدارة

 ...........................الدولة على ترتبةملا التعويضات
  الرابع القسم جمموع

  

  

3.200.000 

120.000 

123.152.000  

17.706.000 

144.178.000  

  

  

  

22.770.000 

3.800.000 

8.500.000 

23.067.000 

380.000 

4.000.000 

6.500.000 

300.000 

  

750.000 

70.067.000  
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  ) تابع(امللحق اجلدول
  

رقم 
 االعتمادات  العناوين  األبواب

  )دج(صصة لمخا
  

  

01 - 35 

  

  

  

  

01 - 36 

21 - 36 

31 - 36 

35 - 36 

  

39 - 36 

  

43 - 36 

  

45 - 36  

49 - 36 

51 - 36 

53 - 36  

 اخلامس القسم
 الصيانة أشغال

  ......................... باينملا صيانة - املركزية اإلدارة
 اخلامس القسم جمموع

  
 السادس القسم

 التسيري إعانات
 ................. بفرنسا اجلزائرية الدولية للمدرسة إعانة

 ..................... األساسي التعليم ؤسساتمل إعانات
 ............... والتقين الثانوي التعليم ؤسساتمل إعانات
 ني وحتس األساسية درسةملا معلمي تكوين عاهدمل إعانات

  ............................................مستواهم
 ني وحتس التربية مستخدمي لتكوين الوطين للمعهد إعانة

 .................................................مستواهم
 والثاين األول للطورين األساسي التعليم ؤسساتمل إعانات

 .................................. الداخلية األقسام ذات
  ....................التربية يف للبحث الوطين للمعهد إعانة
 ............الكبار وتعليم األمية حملو الوطين للديوان إعانة
 .......... بعد عن والتكوين للتعليم لوطينا للديوان إعانة

  التعليمية والوسائل التجهيزات وصيانة التموين إعانة ملركز

  

  

8.106.000 

8.106.000 

  

  

  

543.000.000 

21.463.000.000 

13.074.000.000 

  

838.000.000  

  

122.463.000 

  

200.000.000 

89.782.000  

372.000.000 

24.215.000 

146.642.000  
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  ) تابع(امللحق ولاجلد  
  

  

رقم 
 االعتمادات  العناوين  األبواب

  )دج(صصة لمخا
58 - 36 

59 - 36 

60 - 36 

61 - 36 

62 - 36 

  

  

  

  

01 - 37 

03 - 37 

05 - 37 

08 - 37 

09 - 37 

  

11 - 37 

  

  

 ........... سابقاتملوا لالمتحانات الوطين للديوان إعانة
 ............... البيداغوجية للوثائق الوطين للمركز إعانة
 .................. والتكوين للتربية الوطين للمرصد إعانة
  لتعليم متازيغت واللغوي البيداغوجي الوطين للمركز إعانة
 البيداغوجية االبتكارات إلدماج الوطين للمركز إعانة

 ........ التربية يف واالتصال اإلعالم تكنولوجيات وتنمية
 السادس القسم جمموع

 السابع القسم
 تلفةلمخا النفقات

 .................. لتقياتملوا ؤمتراتملا - املركزية اإلدارة
 ............................ الدراسات - املركزية اإلدارة
 .................والتكوين للتربية الوطين للمجلس إعانة

 ... التربوية نظومةملا إصالح وتقييم تابعةمب متعلقة نفقات
 طالعةملا لترقية بالكتب درسيةملا كتباتملا لدعم خمصصات

 ............................. .........درسيملا الوسط يف
 استيعاب تابعةمل يملالعا الربنامج قمة يف شاركةملا نفقات
 ................................................. التالميذ

 السابع القسم جمموع
  الثالث العنوان جمموع

2.719.295.000 

116.819.000 

5.000.000 

4.000.000 

  

10.000.000 

39.728.216.000 

  

  

7.200.000 

3.000.000 

3.000.000 

15.500.000 

  

1.656.000.000 

  

5.000.000 

1.689.700.000 

42.157.494.000  
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  ) تابع(امللحق اجلدول
 

رقم 
 االعتمادات  العناوين  األبواب

  )دج(صصة لمخا
  

  

  

  

11 - 42 

51 - 42 

  

  

  

  

01 - 43 

02 - 43  

  

03 - 43 

  

41 - 43 

42 - 43 

43 - 43 

49 - 43 

60 - 43 

 

 الرابع العنوان
 العمومية التدخالت
 الثاين القسم
 الدويل النشاط

 .............................. االستثنائي التربوي النشاط
 ................. لليونيسكو الوطنية اللجنة تسيري نفقات

 الثاين القسم جمموع
  

 الثالث القسم
 والثقايف التربوي النشاط

 ....... والثانوي األساسي التعليم مؤسسات لتالميذ منح
 اجلزائر يف دىملا قصري التكوين نفقات - املركزية اإلدارة

  .الوطنية التربية ستخدميمل ستوىملاني وحتس، اخلارج ويف
 – لوالئيا ستوىملا على نظمملا للمستوى ستمرملاني التحس
 ...االمتحانات ونفقات الترقية قبل ما التكوين نفقات
 .....................درسيةملا التكميلية اخلدمات تشجيع

 .........................................درسيةملا طاعمملا
 ........................هاجرينملا لفائدة التربوي النشاط
 ...........األمية حملو طنيةالو لإلستراتيجية الدولة تشجيع
 التعليم علمي، بعد وعن اخلدمة أثناء التكوين تشجيع

  ............................................االبتدائي

  

  

  

  

240.608.000 

7.000.000 

247.608.000 

  

  

  

742.425.000 

  

97.000.000  

  

178.000.000 

12.000.000 

20.573.000.000 

446.000.000 

2.374.000.000 

  

108.000.000 
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  ) تابع(امللحق اجلدول  
  

  

رقم 
 االعتمادات  العناوين  األبواب

  )دج(صصة لمخا
61 - 43 

  

62 - 43 

  

63 - 43 

  

 التعليم مؤسسات يف والرياضي الثقايف النشاط تشجيع
 .................................................األساسي
 التعليم مؤسسات يف والرياضي الثقايف النشاط تشجيع
 ...........................................والتقين الثانوي
 .................... للمناهج الوطنية اللجنة تسيري نفقات

  الثالث القسم جمموع

  

162.000.000 

  

79.350.000 

10.000.000 

24.781.775.000  

      
  

  

02 - 46 

03 - 46 

  

  

  

  

  

21 - 47 

  

  

  

 السادس القسم
 والتضامن ساعدةملا - االجتماعي اطالنش

 ........... عوزينملا التالميذ لفائدة خاصة مدرسية منحة
 التالميذ لفائدة درسيملا الكتاب جمانية يف الدولة مسامهة

 .................................................عوزينملا
 السادس القسم جمموع

  
 السابع القسم

 ايةالوق - االجتماعي النشاط
 ........................................ درسيةملا الصحة

 السابع القسم جمموع
 الرابع العنوان جمموع

  األول اجلزئي الفرع جمموع

  

  

9.000.000.000 

  

6.500.000.000 

15.500.000.000 

  

  

  

290.000.000 

290.000.000 

40.819.383.000 

82.976.877.000  
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  ) تابع(امللحق اجلدول
 

رقم 
 االعتمادات  العناوين  األبواب

  )دج(صصة لمخا

  

  

  

11 - 31 

  

12 - 31 

  

1 - 313  

 الثايناجلزئي  الفرع
 للدولة التابعة الالمركزيةاملصاحل 

 الثالث العنوان
 املصاحل  وسائل
 األول القسم

 العمل مرتبات -املوظفون 
 الرئيسي الراتب - للدولة التابعة الالمركزيةاملصاحل 
 ..............................................للنشاط
املنح و التعويضات - للدولة التابعة الالمركزيةاملصاحل 

 ............................................تلفةلمخا
املستخدمون  – للدولة التابعة الالمركزيةاملصاحل 

 واشتراكات عائلي طابع ذات منح  ،الرواتب، املتعاقدون
 ................................. اعياالجتم الضمان

  األول القسم جمموع

  

  

  

  

  

  

  

6.642.234.000 

  

5.969.691.000 

  

  

453.823.000 

13.065.748.000  

  

11 - 32 

12 - 32 

  

 الثاين القسم
 نحملوا عاشاتملا -املوظفون 

  العمل حوادث ريوع - للدولة التابعة الالمركزيةاملصاحل 
 واألضرار اخلدمة معاش - للدولة ابعةالت الالمركزيةاملصاحل 
  ..............................................اجلسدية

  الثاين القسم جمموع

  

  

4.000.000 

  

772.000.000 

776.000.000  
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  ) تابع(امللحق اجلدول
    

رقم 
 االعتمادات  العناوين  األبواب

  )دج(صصة لمخا
  

  

11 - 33 

13 - 33 

14 - 33 

  

  

  

  

  

11 - 34 

12 - 34 

13 - 34 

14 - 34 

15 - 34 

91 - 34 

93 - 34 

98 - 34 

  

 

 الثالث القسم
 االجتماعية التكاليف -املوظفون 

 ......... العائليةاملنح  - للدولة التابعة الالمركزيةاملصاحل 
  . االجتماعي الضمان - للدولة التابعة الالمركزيةاملصاحل 
 اخلدمات يف سامهةملا - للدولة التابعة الالمركزيةاملصاحل 

 ...............................................االجتماعية
 الثالث القسم جمموع

  
 الرابع القسم

 املصاحل وتسيري األدوات
 ......النفقات تسديد - للدولة التابعة الالمركزيةاملصاحل 
 ... واألثاث األدوات - للدولة التابعة الالمركزيةاملصاحل 
 .............. اللوازم - للدولة التابعة لالمركزيةااملصاحل 
  .... لحقةملا التكاليف - للدولة التابعة الالمركزيةاملصاحل 
 .............. األلبسة - للدولة التابعة الالمركزيةاملصاحل 
 .... السيارات حظرية - للدولة التابعة الالمركزيةاملصاحل 
 .............. اإلجيار - للدولة التابعة الالمركزيةاملصاحل 
 – القضائية النفقات - للدولة التابعة الالمركزيةاملصاحل 
 .......... الدولة على ترتبةملا التعويضات - اخلربة نفقات

 الرابع القسم جمموع

  

  

203.731.000 

3.130.633.000 

  

418.038.000 

3.752.402.000 

  

  

  

221.760.000 

70.000.000 

122.000.000 

137.610.000 

3.960.000 

21.000.000 

2.458.000 

  

2.500.000 

581.288.000 
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  ) تابع(امللحق اجلدول  
  

  

رقم 
 االعتمادات  العناوين  األبواب

  )دج(صصة لمخا
  

  

11 - 35 

  

 اخلامس القسم
 الصيانة أشغال

 ..........باينملا صيانة - للدولة التابعة الالمركزيةاملصاحل 
 اخلامس القسم جمموع
 الثالث العنوان جمموع

  الثاين اجلزئي الفرع جمموع

  

  

65.000.000 

65.000.000 

18.240.438.000 

18.240.438.000  

  

  

  

  

  

  

  

21 - 31  

  

22 - 31 

  

23 - 31 

 

  
 اجلزئي الثالث الفرع

 والتقين والثانوي األساسي التعليم مؤسسات
 الثالث العنوان
 املصاحل وسائل
 األول القسم

 العمل مرتبات -املوظفون 
 التعليم مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزيةاملصاحل 

  .....................للنشاط الرئيسي الراتب - األساسي
 التعليم مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزيةاملصاحل 

 .................تلفةلمخااملنح و التعويضات - األساسي
 يمالتعل مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزيةاملصاحل 

 ذات منح، الرواتب، املستخدمون املتعاقدون - األساسي
  .............االجتماعي الضمان واشتراكات عائلي طابع

  

  

  

  

  

  

  

  

167.003.182.000  

  

153.965.837.000 

  

  

10.923.820.000 
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  ) تابع(امللحق اجلدول  
  

  

رقم 
 االعتمادات  العناوين  األبواب

  )دج(صصة لمخا
31 - 31 

  

32 - 31 

  

33 - 31 

  

 التعليم مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزيةاملصاحل 
 ................للنشاط الرئيسي الراتب - والتقين الثانوي
 التعليم مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزيةاملصاحل 
 ............تلفةلمخااملنح و التعويضات - والتقين الثانوي
 التعليم مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزيةاملصاحل 
 منح ، الرواتب، املستخدمون املتعاقدون - والتقين الثانوي

 ..... االجتماعي الضمان واشتراكات عائلي طابع ذات
  األول القسم جمموع

  

59.914.890.000 

  

60.307.759.000 

  

  

6.986.002.000 

459.101.490.000  
  

  

  

21 - 33 

  

23 - 33 

  

24 - 33 

  

31 - 33 

  

  

  
 الثالث القسم

  االجتماعية التكاليف -فون املوظ
 التعليم مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزيةاملصاحل 

 .................................العائليةاملنح  - األساسي
 التعليم مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزيةاملصاحل 

 ..........................االجتماعي الضمان - األساسي
 التعليم مؤسسات - للدولة التابعة ةالالمركزياملصاحل 

 .............االجتماعية اخلدمات يف سامهةملا - األساسي
 التعليم مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزيةاملصاحل 
 ...........................العائليةاملنح  - والتقين الثانوي

  

  

  

  

  

5.884.614.000 

  

80.242.256.000 

  

14.165.631.000 

  

1.503.000.000 
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  ) تابع(امللحق اجلدول  
  

  

رقم 
 االعتمادات  العناوين  األبواب

  )دج(صصة لمخا
33 - 33 

  

34 - 33  

 التعليم مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزيةاملصاحل 
 ....................االجتماعي الضمان - والتقين الثانوي
 مالتعلي مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزيةاملصاحل 
 .......االجتماعية اخلدمات يف سامهةملا - والتقين الثانوي

 الثالث القسم جمموع
 الثالث العنوان جمموع

 الثالث اجلزئي الفرع جمموع
 األول الفرع جمموع

  ..الوطنية التربية لوزير صصةلمخا االعتمادات جمموع

  

30.055.662.000 

  

4.640.445.000 

136.491.608.000 

595.593.098.000 

595.593.098.000 

696.810.413.000 

696.810.413.000  
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  ادية                        املالية و املتسيري املوارد مديرية 
  املديرية الفرعية ملراقبة تسيري 

  املؤسسات العمومية حتت الوصاية
  .م.ف.م /م.م.م.ت.م/24 :الرقم 

    14/و.ع.م.ت
  
  السيدات و السادة  إىل

       املعنية مديري التربية بالواليات
  )لإلعالم(                           

   الوطنية مفتشي التربية
  )لإلعالم واملتابعة(                  

معاهد تكـوين معلمـي   مديري 
  املدرسة األساسية وحتسني مستواهم  

  )للتنفيذ(                            
  

مشـاريع ميزانيـات   : املوضوع 
 تسيري معاهـد تكـوين معلمـي   
ــني  ــية وحتس ــة األساس املدرس

  .2014لسنة  مستواهم
   

   :جع ااملر
املـؤرخ   21 – 90القانون رقم  -

املتعلق باحملاسبة  15/08/1990يف 
             .العمومية

املـؤرخ   08 – 13القانون رقم  -
تضمن قـانون  امل 2013ديسمرب 30

  .2014املالية لسنة 
م ــذي رقـوم التنفيـاملرس -

املــــــؤرخ يف  198 – 89
ــروط  07/11/1989 ــدد لش احمل

والنفقـات يف   توزيع اإليـرادات 
ميزانيات املؤسسات العمومية ذات 
الطابع اإلداري املسيـرة مبوجـب  

 .         نصوص تنظيمية مشتركة
  343 -04املرسوم التنفيذي رقم  -

املتضمن   04/11/2004رخ يف املؤ
ملعاهد تكـوين   األساسيالقانون 

معلمي املدرسة األساسية وحتسني 
  .مستواهم 

 317املنشور الـوزاري رقـم    -
  . 26/11/1992املؤرخ يف 

ــم   - ــوزاري رق ــور ال املنش
ع.م.ت.م.ف.م/م.م.م.ت.م/167

  .14/03/2013املؤرخ يف  13/و.
  

يشرفين أن أي إىل علمكم بـأن  
اليت تضمنتها النصوص ات جراءاإل

املشار إليها يف  التشريعية والتنظيمية
املرجع تبقى سارية املفعول بالنسبة 

مضاف إليهـا   2014للسنة املالية 
التعديالت املبينة أدناه و اليت جيب 
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أخذها بعني االعتبار عند إعـداد  
ــ وعمشــر ــنة ميزاني   2014ة س

  .وإرساله إىل اجلهات املختصة
  

  ية املداخيل الذات
  

املنشـور  تبقى إجراءات : اإلطعام 
م /م ت م م م/167الوزاري رقـم  
املـــؤرخ يف  13/ف م ت م ع و

سارية املفعول فيما  14/03/2013
  .يتعلق بأحكام هذه املادة

  
  مداخيل خمتلفة 

  
فيما يتعلـق  : مداخيل الكراء  -أ

ذا الباب تطبق نفس األحكـام  
املنشـور  والتسعريات اليت تضمنها 

ــوزار ــم ي الـــ رقـــ
املؤرخ  10/م.و.ف.م/و.م.م/156
  .08/03/2010يف 
  

مداخيل الكهرباء و الغـاز   -ب 
تطبـق نفـس األحكـام    :  املاءو

املنشـور  والتسعريات اليت تضمنها 
ــوزاري  ــم الـــ رقـــ

املؤرخ  10/م.و.ف.م/و.م.م/156
مع العلـم أن  . 08/03/2010يف 

عملية تنصيب العدادات الفردية 
مية تعد بالسكنات الوظيفية اإللزا

إجبارية طبقا للتعليمات الـواردة  
، ويف هذا  باملنشور السالف الذكر

الصدد فإن السـيدات والسـادة   
مفتشي التربية الوطنية مدعوون إىل 
مراقبة تنصيب هذه العدادات أثناء 
قيامهم بالزيارات امليدانية للمعاهد 
وإشعار املصاحل املختصة بـاإلدارة  

ت املركزية قصد اختـاذ اإلجـراءا  
  . املناسبة

  
نفـس  : املبيت و اإليـواء   -ج

يف املنشور رقم  دةداحملالتسعريات  
املؤرخ  10/م.و.ف.م/و.م.م/156
  .08/03/2010يف 
  

 التمهيديـة  شاريعاملحتضر وعليه 
لكل معهد وفقا  2014سنة  ةيزانيمل

للمعطيات السائدة باملؤسسـة إىل  
   .31/12/2013غاية 

  
يف  التمهيديـة ترسل هذه املشاريع 

قبـل   تني إىل اإلدارة املركزيةنسخ
حيث تعـاد     27/03/2014تاريخ 

نسخة واحدة منه إىل كل معهـد  
   .وهذا بعد حتديد إيراداته ونفقاته
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على ضوء املشـروع التمهيـدي   
املراقب من قبل اإلدارة املركزيـة  
يعد املشروع النهائي مليزانية كـل  

نسخ حيـث   )05(معهد يف مخس 
من قبل اهليئـات   تتم املصادقة عليه

املنصـوص   تللتعليمااملعنية طبقا 
 317عليها يف املنشور الوزاري رقم 

وذلـك   26/11/1992املؤرخ يف 
  . 24/04/2014قبل تاريخ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قة على مشروع امليزانية دوبعد املصا
من طرف املصاحل واهليئات الوالئية 

إىل املختصة ترسل نسـخة منـه   
  .  باإلدارة املركزيةاملصلحة املعنية 

   
اعتبارا ألمهية هذه اإلجـراءات  
أطلب من اجلميع السـهر علـى   
تطبيقها و احترام اآلجال احملددة 

  .هلا
  

  2014 مارس 12 اجلزائر يف
  عن وزير التربية الوطنية و بتفويض منه

  املوارد املالية و املادية مدير تسيري
 بلقاسم بوقشور
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  راطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الدميق
  وزارة التربية الوطنية

  ادية   املالية و املتسيري املوارد مديرية 
  /م.م.م.ت.م/و.ت.و/168: الرقم 

                                                              .                                    2014/و.ع.م.ت.م.ف.م
  

  إىل السيدات والسادة 
  )للتطبيق(مديري التربية بالواليات 

  مفتشي التربية الوطنية 
  )لإلعالم واملتابعة(                  

       مديري املؤسسات التعليمية 
  )للتنفيذ(                            

  
مشـاريع ميزانيـات   :  املوضوع

  2014املؤسسات التعليمية لسنة 
 ،الثانويـــات، املتوســـطات(

  .)البتدائيةا تخلياوالدا
  

   : املراجـع
املـؤرخ يف   21ـ 90القانون رقم  -

ــبة  15/08/1990 ــق باحملاس املتعل
  .العمومية

ــانون  - ــؤرخ يف  08ـ13الق امل
املتضمن قانون املالية  30/12/2013

  .2014لسنة 
  

 49ـ 14املرسوم التنفيذي رقـم   -
املتضـمن   06/02/2014املؤرخ يف 

توزيع االعتمـادات املخصصـة   
  .لتربيةلوزارة ا

 98-89املرسوم التنفيذي رقـم   -
  .20/06/1989املؤرخ يف 

 268-97املرسوم التنفيذي رقم  -
  .04/07/1997املؤرخ يف 

 631/13املنشور الوزاري رقـم   -
  .29/04/2013املؤرخ يف 

  
عمال باألحكام القانونية السـارية  
املفعــول، يشــرفين أن أــي إىل 
علمكم أن اإلجراءات املشار إليها 

 631/13املنشور الوزاري رقـم  ب
املـذكور   29/04/2013املؤرخ يف 

باملرجع أعاله، وكـذا التـدابري   
السابقة اليت مل يـتم إلغاؤهـا ومل   
تعدل ، تبقـى سـارية املفعـول    

مضاف ، 2014بالنسبة للسنة املالية 
اليت وإليها التعديالت املبينة أدناه، 

جيب تطبيقها والتقيد ـا عنـد   
شاريع ميزانيـات  قيامكم بإعداد م

  . املؤسسات التعليمية هلذه السنة
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  بعنوان اإليرادات: أوال 
  

  التغذية واإلطعام :  21الباب 
  

  اإلطعام 212املادة 
  

   إن إطعام املستخدمني والضيوف

  الراغبني يف تناول وجبات غذائية 
مبطاعم املؤسسات التعليمية يقتضي 
من كل مستفيد تسـديد مبلـغ   

ــة احملــدد  علــى أســاس الوجب
  :التسعريات املبينة يف اجلدول أدناه

  
  

  سعر الوجبة  التصنيف
  ج د 70  6 إىل صنف 1من صنف 
  دج 80  10إىل صنف  7من صنف 
  ج د 100  17إىل صنف  11من صنف

  ج د 200  ضيوف قطاع التربية
  ج د 400  ضيوف خارج القطاع

  
كما حدد مبلغ وجبة فطور الصباح 

طاع  و ملوظفي الق )دج 40: (ب
خــارج  للضــيوف )دج 80(

وتبقى املسـامهة اجلزافيـة   .القطاع
إلطعام املساعدين التربويني أثنـاء  
أداء مهــامهم مبرافــق الداخليــة 
ونصف الداخلية  حمددة على النحو 

  :التايل
 دج 1.500.00 النظام الداخلي -
 .شهريا 
 النظام نصف الداخلي  -

 .شهريادج  750.00
  
  

  مالحظة هامة
   

دة من الطاولة املشتركة تعد االستفا
جيـب   ،وعليه.ااستثناء وليس حق

، استفادة مـن املعـين  تقدمي طلب 
راعـاة  مب وختضع املوافقـة عليـه  

     :الشروط التالية 
  .طاقة استيعاب املطعم -
، املادية والبشرية اإلمكانياتتوفر -

 )املرتبطة بتعداد التالميـذ (واملالية 
  .باملؤسسة

    .مؤقتة حاالت استثنائية ظرفية -
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مداخيل على عـاتق  :  22الباب 
  العائلة ومداخيل خمتلفة 

  
فيما يتعلق ذا الباب تطبق نفـس  
األحكام والتسعريات اليت تضمنها 

املـؤرخ يف   169/09املنشور رقم 
24/02/2009.  

 
  بعنوان املصاريف : ثانيا
  

   مصاريف التغذية:  21الباب 
  

   مصاريف التغذية:  211املادة 
  

غ اإلعتماد املـايل لسـنة   حدد مبل
املمنوح لكل تلميذ يف جمال  2014

التغذية وعرب كل واليات الـوطن  
  :كما يلي 

دج  26.550.00 :تلميذ داخلي
  سنويا 

   :تلميذ نصف داخلي
  سنويا دج  13.275.00

  
نذكر مسؤويل املؤسسات التعليمية 
بأن التالميذ الذين يتمتعون بالنظام 

تناول نصف الداخلي هلم احلق يف 
وجبة الغذاء ليوم الثالثـاء قبـل   

وعدم تقـدمي   ،مغادرم املؤسسة
هذه الوجبات الغذائية يعد تقصريا 

وللتلميـذ   اجتاه هؤالء التالميـذ، 
الداخلي حرية البقـاء باملؤسسـة   

وعلى اجلميع خالل اية األسبوع، 
كل فيما خيصه حتمل املسؤولية يف 

  .هذا اال
  

ء تكــاليف األعبــا: 23البــاب 
  امللحقة

  
  الطاقة واملاء  231املادة 

  
ــة   ــتهالك الطاق ــيد اس إن ترش
باملؤسسات التعليميـة مسـؤولية   

وعليه، يتعني على مسريي .اجلميع
هذه املؤسسات العمل على تنفيـذ  

: رقـم  تعليمة السيد وزير املاليـة 
ــ 1391  6/12/2013خ ـبتاريـ

الترشـيد والـتحكم يف   اخلاصة ب
منكم  النفقات العمومية، فاملطلوب

  : اختاذ التدابري التالية
حتســيس اجلميــع بضــرورة  -

االقتصاد يف استهالك الطاقـة  
حراس، عمـال، موظفـون،   (

  ؛)أساتذة وتالميذ
ــة  - ــارة اخلارجي تشــغيل اإلن

باملؤسسة لتفادي التبـذير يف  
استهالك الطاقة النـاجم عـن   
استعمال اإلنارة داخل األقسام 

 واحملالت ليال؛
ة تصــليح األعطــاب املتعلقــ -

 ؛بتسربات املياه يف أواا
 ؛عقلنة استعمال التدفئة املركزية -
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ونظرا للتكـاليف الباهظـة الـيت    
تتحملها املؤسسـات التعليميـة   
سنويا، جراء االشتراك يف احملوالت 
الكهربائية ذات االستطاعة املرتفعة 
ــة؛   ــة الكهربائي ــبة للطاق بالنس
فاملطلوب إعادة إبرام عقد اشتراك 

 زمة والضرورية؛  حسب الطاقة الال
إن تقدير املبلغ السنوي املخصص 
الستهالك الطاقـة واملـاء مـن    
اختصاص ومسـؤولية مسـريي   
املؤسسات التعليمية، كوم أدرى 
بالوضعية احلقيقية للمؤسسة، وهم 
مسؤولون على ترشيد استهالكها 

  .والتقيد باالعتماد املرصود بامليزانية
  

 ،فإن استهالك السنة املاضية ،وعليه
ميكن أن يؤخذ كمرجع لتقـدير  
االعتماد املناسب مع إضافة نسـبة  

 -إن بالزيادة أو بالنقصان - % 10
علما  ،حسب ظروف كل مؤسسة

أنه لن يقبل أي طلب إعانة ماليـة  
  .إضافية يقدم يف جمال األعباء

  
  تكاليف الربيد  : 232املادة 

  
  االنترنت: 3الفقرة 

   
يل حدد االعتماد املايل اخلاص لتشغ

االنترنـــت هـــذه الســـنة 
الستعماله يف دج  50.000.00:ب

مـع التـذكري    ،اال البيداغوجي

بضرورة تفعيل االتفاقية املربمـة يف  
هذه السنة مع مصاحل اتصـاالت  

املنصوص عليها يف املنشور  ،اجلزائر
بتـاريخ   126/14الوزاري رقـم  

09/03/2014.  
  

  عتاد وأثاث  : 27الباب 
  

   تصليحترميم و 271املادة 
  

رغم اإلعانات املالية اليت ختصـص  
سنويا للصـيانة والتـرميم، إال أن   
تقارير التفتيش تشري إىل تـدهور  
حالة بعض املؤسسات مـن هـذا   
اجلانب، وباألخص فيما له عالقـة  
ــروف  ــذ وظ ــدرس التالمي بتم
االستقبال، هلذا تقرر تدعيم كـل  
املؤسسات التربوية يف هذا اـال  

 200.000.00مببلغ إضايف قـدره  
قصد االعتنـاء باجلوانـب    ،دج 

الســابق ذكرهــا مــع االلتــزام 
  .بتجسيدها الفعلي ميدانيا

  
  إجراءات خاصة:ثالثا 

  
   أقسام الرياضة والدراسة -1
  

بالنسبة ألقسام الرياضة والدراسـة  
تبقى أحكام املنشور الوزاري رقم 

 29/02/2012املؤرخ يف  156/12
  .السنةسارية املفعول بالنسبة هلذه 
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ــذ  -2 ــام التالمي ــواء وإطع إي
الداخليني ونصف الـداخليني يف  

  مؤسسات أخرى
  

يف حالة جلوء مؤسسة تعليميـة إىل  
إطعام وإيواء تالميـذها مبؤسسـة   
أخرى، ينبغي عليهـا أن حتـدد   
ــديرات  ــها تق وتســجل مبيزانيت
املــداخيل واملصــاريف اخلاصــة 
بالتغذية طبقا للتنظيم اجلاري بـه  

  .العمل
صادقة على ميزانيتها، تقوم وبعد امل

بصرف ودفع اإلعتمادات املمنوحة 
 )التغذية : 211املادة (هلا يف إطار 

لفائدة املؤسسة املسـتقبلة هلـؤالء   
التالميذ وهذا على أساس فـاتورة  
منجزة من طرف هذه األخرية وفق 
عدد التالميذ املسـتفيدين فعـال   
وحسب نوع النظام ومبلغ االعتماد 

الغرض يف كل سـنة  املفتوح هلذا 
مالية وعلى املؤسسـة املسـتقبلة   

 212تسجيل هذه املداخيل باملادة 
ــام ( ــرة "إطع ــيافة " : 2الفق ض

  ).التالميذ
  
  حتويل اإلعتماداتـ 3
  

إن عملية حتويل اإلعتمادات تعترب 
استثنائية ال ميكن اللجوء إليهـا إال  
يف حالة احلاجة امللحة والضرورية 

ـ    دوى واملربرة بتقريـر يـربز ج

التحويل  األمر الذي يسـتوجب  
التحكم الصـارم يف التقـديرات   

  .األولية عند حتضري مشاريع امليزانية
  
  
  اإلعتمادات اإلضافيةـ 4
  

  ال ميكن منح أي اعتماد إضايف إال 
  :يف احلاالت التالية 

  
فتح النظام الداخلي أو نصف  ـ   1.4

الداخلي خالل السـنة الدراسـية   
ـ  ة الوزاريـة  احلائزة ملوافقة اللجن

   .إلنشاء املؤسسات
ضرورة إرفاق الطلب بنسخة من (

  ).قرار الفتح والبطاقة الوصفية
  

بالنسبة للمؤسسات اليت : مالحظة
استوفت شروط فتح أحد النظامني 

 )الداخلي أو نصـف الـداخلي  (
ومنحت هلا إعانـة التغذيـة ومل   

فإنه مينع صـرف   ،تستقبل التالميذ
 ، اإلعانة الـيت اسـتفادت منـها   

ويطلب منها تبليغ مديرية تسـيري  
املوارد املالية واملادية عـن طريـق   
مديرية التربية بالواليـة، الختـاذ   

   .اإلجراء املناسب بشأا
  

االرتفاع احملسوس يف عـدد   ـ 2.4
ــداخلني أو نصــف  ــذ ال التالمي
الداخليني عند بداية السنة الدراسية 
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بالنسبة للمؤسسات اليت ليس هلـا  
يف هاتني . التغذية فوائض مالية يف

يعتمد التعداد املسجل يف  ،احلالتني
الكشف اخلاص بوضعية التالميـذ  
احلاضرين إىل غاية أول أكتوبر من 

  .كل سنة
  
ضرورة إرفاق البطاقة النموذجية (

ــد  934 ــة بالبنـ  133اخلاصـ
  ).141والبند

  
طلبات  إن:إعانات استثنائية ـ        3.4

ــة  ــات االســتثنائية املتعلق اإلعان
تبقـى   ،ميمات واإلصالحاتبالتر

خاضعة للشروط احملددة يف املنشور 
املـؤرخ   144/2013الوزاري رقم 

وحتول إىل مصاحل  17/10/2013يف 
وهنا نؤكد علـى   ،مديرية التربية

ضرورة التنسيق بني مصلحيت املالية 
والوسائل والربجمة واملتابعة كل يف 
جمال اختصاصه للقيـام بدراسـة   

ة حبالة وإعـداد  امللفات املقدمة حال
ملخص بشأن امللفـات املقبولـة   
وترتيبها حسب األولوية والتأشـري  
 عليها من طرف السيد مدير التربية

ــيومث حت ــة هال  إىل اإلدارة املركزي
وسـنوافيكم  . ضمن إرسال واحد

الحقا مبنشور تفصيلي حتدد فيـه  
الشروط وإجراءات احلصول على 

   .هذه اإلعانات
  

  ياتإعداد مشاريع امليزان
  

حتضر مشاريع ميزانيات املؤسسات 
طبقا ملبلـغ   2014التعليمية لسنة 

اإلعانة احملددة لكل مؤسسة تعليمية 
ضمن الكشف اإلمجايل لكل والية 
وكذا املعطيات واملعلومات املسجلة 
بالبطاقة الوصفية املنجزة بتـاريخ  

01/10/2013.  
  

ترسل هذه املشاريع إىل مـديريات  
قبل تـاريخ   التربية يف ثالث نسخ

من أجل املصـادقة   10/05/2014
  ، 30/05/2014عليها قبل تاريخ 

وعلى مديريات التربيـة إرسـال   
نسخة من ميزانية كـل مؤسسـة   
تعليمية مصادق عليها إىل مديريـة  
تسيري املوارد املالية واملادية بالوزارة 

  .15/06/2014قبل تاريخ 
  

 ،اعتبارا ألمهية هـذه اإلجـراءات  
كـل فيمـا    ،ميعاملطلوب من اجل

 السـهر علـى تطبيقهـا    ،خيصه
وجتسيدها ميـدانيا مـع احتـرام    

  . اآلجال احملددة
  

  2014 افريل 3 اجلزائر يف
  عن وزير التربية الوطنية و بتفويض منه

  املوارد املالية و املادية مدير تسيري
 بلقاسم بوقشور
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 14-132 رقـم  تنفيـذي  مرسوم
 عـام  الثانيـة  مجادى 6 يف مؤرخ
، 2014 سنة أبريل 6 وافقملا 1435

 ميزانيـة  يف اعتمـاد  نقل يتضمن
 . الوطنية التربية وزارة تسيري

 
 ، بالنيابة األول الوزير إنّ
  

 ، اليةملا وزير تقرير على بناء
  

 سـيما  ال، الدسـتور  على وبناء
 ) 2 الفقرة 125 ( و 85-3 ادتانملا

 ، منه
  

 84-17 رقـم  القـانون ومبقتضى 
 1404 عـام  شـوال  8 يف ؤرخملا
 تعلقملوا 1984 سنة يوليو 7 وافقملا

  ، تممملوا عدلملا، اليةملاني بقوان
 

 13-08 رقـم  القـانون ومبقتضى 
 1435 عـام  صـفر  27 يف ؤرخملا
 2013 سـنة  ديسـمرب  30 وافقملا

  ،2014 لسنة اليةملا قانون تضمنملوا
  

 رقـم  التنفيذي رسومملاومبقتضى 
   الثاين ربيع 6 يف ؤرخملا 49-14

  

 سـنة  فرباير 6 وافقملا 1435 امع
 االعتمادات توزيع تضمنملوا 2014

 من الوطنية التربية لوزير صصةلمخا
 اليةملا قانون وجبمب التسيري ميزانية
  ، 2014 لسنة

  
  ، اجلمهورية رئيس موافقة وبعد 
  

   يأيت ما يرسم
  
 سنة ميزانية من يلغى : األوىل ادةملا

 وعشرون سبعة قدره اعتماد 2014
 وسـبعون  ومخسة وأربعمائة يارامل

 ) دج (27.475.000.000 دينار مليون
 التربية وزارة تسيري ميزانية يف مقيد

 يف بينـة ملا األبـواب  ويف الوطنية
  . رسومملا ذا لحقملا "أ" اجلدول

 
 سـنة  يزانيـة مل خيصص 2 : ادةملا

 وعشرون سبعة قدره اعتماد 2014
 وسـبعون  ومخسة وأربعمائة مليارا
  )دج (27.475.000.000دينار نمليو

 التربية وزارة تسيري ميزانية يف يقيد 
 يف بينـة ملا األبـواب  ويف الوطنية
  .رسومملا ذا لحقملا "ب" اجلدول
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 ووزير اليةملا وزير يكلف 3 : ادةملا
، خيصـه  فيما كلّ، الوطنية التربية
   يف ينشر الذي رسومملا هذا بتنفيذ

  
  

 اجلزائرية مهوريةللج الرمسية اجلريدة
ةميقرالدة اطيعبيالش.  
  

 2014.أبريل 6 يف اجلزائر
  بالنيابة األول الوزير

  يوسفي يوسف
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  "أ" اجلدول
  

 رقم
  األبواب

 االعتمادات  العناوين
  )دج(امللغاة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

01 - 31 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

11 - 31  

 الوطنية التربية وزارة
 األول الفرع
 وحيد فرع

 ألولاجلزئي ا الفرع
 ركزيةملا صاحلملا

 الثالث العنوان
 صاحلملا وسائل
 األول القسم

 العمال مرتبات - وظفونملا
 ........للنشاط الرئيسي الراتب - ركزيةملا اإلدارة

 األول القسم جمموع
 الثالث العنوان جمموع

 األول اجلزئي الفرع جمموع
  

 اجلزئي الثاين الفرع
 للدولة التابعة الالمركزية  صاحلملا

 الثالث العنوان
 صاحلملا وسائل
 األول القسم

 العمل مرتبات - وظفونملا
 الرئيسي الراتب – للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

 ..............................للنشاط
 األول القسم جمموع
 الثالث العنوان جمموع

  الثاين اجلزئي الفرع جمموع

  
  
  
  
  
  
  
  
  

6.000.000  
6.000.000 
6.000.000 
6.000.000 

  
  
  
  
  
  
  
  

739.000.000  
739.000.000 

739.000.000 

739.000.000  
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  )تابع( " أ" اجلدول
  

 رقم
  األبواب

 االعتمادات  العناوين
  )دج(امللغاة 

  
  
  
  
  
  

21 - 31 
  

1 - 313  

 اجلزئي الثالث الفرع
 والتقين والثانوي األساسي التعليم مؤسسات

 الثالث العنوان
 صاحلملا وسائل
 ولاأل القسم

 العمل مرتبات - وظفونملا
 مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

 .......للنشاط الرئيسي الراتب - األساسي التعليم
 مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

 .للنشاط الرئيسي الراتب - والتقين الثانوي التعليم
 األول القسم جمموع
 الثالث العنوان جمموع

 الثالث اجلزئي لفرعا جمموع
 األول الفرع جمموع

  ........................لغاةملا االعتمادات جمموع

  
  
  
  
  
  
  

20.420.000.000 
  

6.310.000.000 

26.730.000.000 

26.730.000.000 

26.730.000.000 

27.475.000.000 

27.475.000.000  
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  " ب" دولاجل  
  

  

 رقم
 االعتمادات  العناوين  األبواب

  )دج( ةصصخملا
  
  
  
  
  
  
  
  
  

02 – 31  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

12 - 31 
  

 الوطنية التربية وزارة
 األول الفرع
 وحيد فرع

 اجلزئي األول الفرع
 ركزيةملا صاحلملا

 الثالث العنوان
 صاحلملا وسائل
 األول القسم

 العمال مرتبات - وظفونملا
 ....تلفةلمخا نحملوا التعويضات - ركزيةملا اإلدارة

 األول القسم جمموع
 الثالث العنوان جمموع

  األول اجلزئي الفرع جمموع
  

 اجلزئي الثاين الفرع
 للدولة التابعة الالمركزية  صاحلملا

 الثالث العنوان
 صاحلملا وسائل
 األول القسم

 العمل مرتبات - وظفونملا
 التعويضات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

 ................................تلفةلمخا نحملوا
 األول القسم جمموع
 الثالث العنوان جمموع

 الثاين اجلزئي الفرع جمموع
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

6.000.000  

6.000.000  

6.000.000  
6.000.000  

  
  
  
  
  
  
  
  

739.000.000  

739.000.000  

739.000.000  
739.000.000  

  



63 
 

  
  )عبات( " ب" دولاجل  

  
  

 رقم
 االعتمادات  العناوين  األبواب

  )دج( ةصصخملا
  
  
  
  
  

22 - 31 
  

32 - 31  

  اجلزئي الثالث الفرع
 والتقين والثانوي األساسي التعليم مؤسسات

 الثالث العنوان
 صاحلملا وسائل
 األول القسم

 العمل مرتبات - وظفونملا
 مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

 ...تلفةلمخا نحملوا التعويضات - األساسي التعليم
 مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

 نحملوا التعويضات - والتقين الثانوي التعليم
 ........................................ تلفةلمخا

 األول القسم جمموع
 الثالث العنوان جمموع

 الثالث اجلزئي الفرع جمموع
 األول الفرع جمموع

  ..................صصةلمخا االعتمادات جمموع

  
  
  
  
  
  
  

20.420.000.000  
  
  

6.310.000.000 

26.730.000.000 

26.730.000.000 

26.730.000.000 

27.475.000.000 

27.475.000.000  
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

 
 الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية

 املركز الوالئي للتوزيع والتوثيق التربوي
 :..............................والية 

  
 بطاقـة اشتـراك

  
  الوطنية النشرة الرمسية للتربيةه أطلب االشتراك يف ـأنـا املمضي أسفل

  :حسب املعلومات التالية  20....السنة املدنية 
 
 .......................................: ..................االسم . 
 ........................................: .................اللقب . 
 ...........................................: .............العنوان . 
 .....................................: ...................اهلاتف . 
  ..................................: ..................عدد النسخ . 
  

  .دج 200يرفق هذا الطلب بصك بريدي قيمته 
  

  اإلمضاء                     
 
 
  
النشر، مكتب التربوي املديرية الفرعية للتوثيق تطوير املوارد البيداغوجية و التعليمية       مديرية    
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