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سي مرسوم  مجـادى 25 يف مـؤرخ ر
ـــع األوىل ـــوافامل 1436 امـــــــــــ  قــــــــــ

 يتضــــــمن، 2015 ســــــنة مــــــارس 16
ـــاء ــــمه إ  لدراســـات مكلفـــة امــــــــــــ

 .الوطنية الرتبية بوزارة والتلخيص
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ســـي مرســـوم وجـــبمب  يـــــــــــــف مـــؤرخ ر
 وافـقامل 1436 عام األوىل مجادى 25
 مهـــام تنهـــى، 2015 ســـنة مـــارس 16

 بصـــــــــفتها، بومـــــــــدين رتيبـــــــــة الســـــــــيدة
 بــوزارة والتلخــيص لدراســات مكلفــة
 علـــــــــى إلحالتهـــــــــا، الوطنيـــــــــة الرتبيـــــــــة
    .التقاعد
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة الرتبية الوطنية

  07/0.3.8/2014الرقم : 
  

حمـالت املعهـد  وضـع يتضـمن مقـّرر
الــــــوطين لتكــــــوين مــــــوظفي قطــــــاع 

الزهـــــراء"  الرتبيــــة الوطنيـــــة "فاطمـــــة
جلزائر حتت تصرف وزارة التكوين 

  ةمؤقتو التعليم املهنيني بصفة 
  
  وزيرة الرتبية الوطنية، إنّ 
  

املـــؤرخ  04-08القـــانون رقـــم  مبقتضـــى
ق ـــــــــــــاملواف 1429ام ــــــــــــــــحمـــــرم ع 15يف 
و املتضـــــــمن  2008ســـــــنة  ينـــــــاير 23

  القانون التوجيهي للرتبية الوطنية،
  

م ــــــــــــــــــم التنفيـــــــذي رقمبقتضـــــــى املرســـــــو 
ربيــــــع األول  29املــــــؤرخ يف  94-265

 ســـنة ســـبتمرب 06املوافـــق  1415عـــام 
احملّدد لصالحيات وزير الرتبية  1994
  الوطنية،

  
م ــــــــــــــــمبقتضـــــى املرســـــوم التنفيـــــذي رقو 

عـــــام  شـــــوال 17املـــــؤرخ يف  09-318
ـــــــــــق  1430 ـــــــــــوبر  06املواف  ســـــــــــنةأكت
املركزيـة اإلدارة  املتضمن تنظـيم 2009

  ،وزارة الرتبية الوطنيةيف 
 
 
 

  مــــــــــــذي رقـــــــــــمبقتضى املرسوم التنفيو 
املــــــؤرخ يف أول ربيــــــع الثــــــاين  14-28 

املوافـــــق أول فربايــــر ســـــنة  1435عــــام 
املتضـــــمن القـــــانون األساســـــي  2014

النمـــوذجي للمعاهـــد الوطنيـــة لتكـــوين 
  موظفي قطاع الرتبية الوطنية،

  
ـــــاملــــؤرخ ف 3قــــرر رقــــم امل مبقتضــــى ي ـــــــــ

املوافــــــق  1436ربيــــــع األول عــــــام  28
املتضمن إنشـاء  2015يناير سنة  19

جلنـــــة اإلشـــــراف علـــــى وضـــــع املعهـــــد 
الــوطين لتكــوين مــوظفي قطــاع الرتبيــة 
جلزائـــــــر  الوطنيـــــــة "فاطمـــــــة الزهـــــــراء" 

التعلـيم  حتت تصرف وزارة التكـوين و
  املهنيني،

   
  قـّررت

  
هـدف هـذا املقـرر إىل ي :األوىلاملادة 

حتويــل حمــالت املعهــد الــوطين لتكــوين 
مـوظفي قطـاع الرتبيـة الوطنيـة "فاطمــة 
الزهــــراء" حبســـــني داي بواليـــــة اجلزائـــــر 
ووضـــعها بصـــفة مؤقتـــة حتـــت تصـــرف 

  وزارة التكوين و التعليم املهنيني.
  

حمــالت  ةحتــول بصــفة مؤقتــ :2املــادة 
املعهــد الــوطين لتكــوين مــوظفي قطــاع 

وطنيـــــــــة "فاطمـــــــــة الزهـــــــــراء" الرتبيـــــــــة ال
حبســـني داي بواليـــة اجلزائـــر إىل املبـــىن 

  مقر املرصد الوطين للرتبية 
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نون، علـى كع نبو التكوين الكائن ب
مســتوى الطــابق الثــاين اجلنــاح األيســر 

  منه.
  

حيـــــــول جممـــــــوع األمـــــــالك  :3املـــــــادة 
املنقولـــــــة و احلقـــــــوق و املســـــــتخدمني 
واألرشــــيف التــــابعني للمعهــــد الــــوطين 

مــوظفي قطــاع الرتبيــة الوطنيــة لتكــوين 
"فاطمــــة الزهــــراء" إىل املرصــــد الــــوطين 
لعنــــوان  للرتبيــــة و التكــــوين، الكــــائن 

ملادة    أعاله. 2املذكور 
  

يرتتـــــب علـــــى حتويـــــل املعهـــــد الـــــوطين 
لتكوين موظفي قطـاع الرتبيـة "فاطمـة 
الزهــراء" إىل املقــر اجلديــد إعــداد جــرد  

  كمي و كيفي.
  

ــــــــل يســــــــتثىن مــــــــن ال :4املــــــــادة  تحوي
 3املــذكور يف الفقــرة األوىل مــن املــادة 

يت:   أعاله ما 
  
السكنات اإللزامية للمعهد الوطين  -

لتكــوين مــوظفي قطــاع الرتبيــة الوطنيــة 
"فاطمــــــة الزهــــــراء" واملشــــــغولة بصــــــفة 

  ).7( سبعة قانونية و عددها
ـــــة،  - ـــــة البيداغوجي ـــــزات التقني التجهي

الـــيت مت جردهـــا و املـــذكورة يف امللحـــق 
ذا املقرر.املر    فق 
  
 

تكــــون التجهيــــزات  :رمكــــرّ  4املــــادة 
التقنيــة البيداغوجيــة املــذكورة يف املــادة 

أعـــــــــاله حمـــــــــل إجـــــــــراءات الحقـــــــــة  4
التفــــاق بــــني املصــــاحل املعنيــــة لــــوزارة 
الرتبية الوطنيـة مـع مصـاحل وزارة املاليـة 

  و وزارة التكوين و التعليم املهنيني.
  

 تقـــــع علـــــى عـــــاتق املعهـــــد :5املـــــادة 
لتكــوين مــوظفي قطــاع الرتبيــة  الــوطين

الوطنية "فاطمة الزهراء" كل النفقـات 
شــــــــــغال التهيئــــــــــة ونقــــــــــل  املرتبطــــــــــة 
التجهيـــزات إىل املقـــر اجلديـــد املـــذكور 

  أعاله. 2يف املادة 
  

جيــــــرى تكــــــوين املــــــوظفني  :6املــــــادة 
ملعهــــــد الــــــوطين لتكــــــوين  املرتبصــــــني 
مـوظفي قطـاع الرتبيـة الوطنيـة "فاطمــة 

" بثانويــة عمــارة رشــيد الكائنــة ءالزهــرا
نب عكنون، املوضـوعة حتـت تصـرف ب

املعهد لـنفس الفـرتة املـذكورة يف املـادة 
أعـــاله و ذلـــك خـــالل أمســـية كـــل  2

ء و يوم السبت.   ثال
  

تضــع مديريــة الرتبيــة لواليــة  :7املــادة 
وســــط اجلزائــــر حتــــت تصــــرف املعهــــد 
الــوطين لتكــوين مــوظفي قطــاع الرتبيــة 

الزهــــــراء" احملــــــالت  الوطنيــــــة "فاطمــــــة
  أعاله. 6املذكورة يف املادة 
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ف الســـــــــيد مـــــــــدير : يكلّـــــــــ8املـــــــــادة 
ملتابعـة  التكوين بوزارة الرتبية الوطنيـة 

وســـط لواليـــة و الســـادة مـــدير الرتبيـــة 
اجلزائــر و مــدير املرصــد الــوطين للرتبيــة 
و التكـــــوين و مــــــدير املعهـــــد الــــــوطين 

  لتكوين موظفي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

"فاطمـة الزهـراء" قطـاع الرتبيـة الوطنيـة 
نويـــة عمـــارة  ـــة اجلزائـــر و مـــدير  بوالي

  رشيد بتنفيذ هذا املقرر.
  

قـرر يف النشـرة : ينشـر هـذا امل9املادة 
  .رتبية الوطنيةللالرمسية 

  
  2015 مارس 16اجلزائر يف 

  عن وزيرة الرتبية الوطنية و بتفويض منها
لنيابة   األمينة العامة 

  ديمجيلة عي
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 مــؤرّخ 15-38 رقــم تنفيــذي مرســوم
 1436 عــــــــام الثــــــــاين ربيــــــــع 11 يف
ــــــر أول وافــــــقامل   ،2015 ســــــنة فرباي

ـــــــــــع يتضـــــــــــمن  االعتمـــــــــــادات توزي
  الوطنيـــة الرتبيـــة لـــوزيرة صصـــةلمخا

 قانون وجب، التسيري ميزانية من
  2015. لسنة اليةامل
 
 ، األول الوزير إنّ 
  
 ، اليةامل وزير تقرير على بناء
  

ناملـ السـيما ،الدسـتور على وبناء  اد
 ، منه 2) الفقرة( 125و 3-85

  
ــ 84-17 رقــم القــانون قتضــىمبو   ؤرخامل
ـــــع شــــوال 8 يف ـــــوافامل 1404 امـــــــ  قــــــــــــ
ني بقــوان تعلــقاملو  1984 ســنة يوليــو 7
 ، تمماملو  عدلامل، اليةامل
  
 ؤرخاملــ 14-10 رقــم القــانون قتضــىمبو 
  وافقامل 1436 عام األول ربيع  8يف

 تضــمناملو  2014 نةســ ديســمرب30
  ، 2015لسنة اليةامل قانون

  
ســـــــي رســـــــومامل قتضـــــــىمبو  ــــــــرق الر  مـــــــــ

 مجـــــــــــــــادى 28 يف ؤرخاملـــــــــــــــ 145-14
 أبريـــل 28 وافـــقامل 1435 عـــام الثانيـــة
ــ تضــمناملو  2014 ســنة  الــوزير نيتعي
  ، األول

ســــــي رســــــومامل قتضــــــىمبو  ـــــــرق الر  مــــــــــــ
 عـــــــام رجـــــــب 5 يف ؤرخاملـــــــ 154-14

  2014 سنة مايو 5 وافقامل 1435
  ، احلكومة أعضاء ني تعي تضمناملو 
 

 ، اجلمهورية رئيس موافقة وبعد
  

  يت ما يرسم
  
 االعتمـــادات تـــوزع:  األوىل ادةاملـــ
 وســـــــــتة بســـــــــبعمائة مبلغهـــــــــا قـــــــــدرامل

 ةــــــوثالث ةــــــــــــــوستمائ مليارا ني وأربع
 وســـــــبعة وتســـــــعمائة مليـــــــوني وأربعـــــــ
 )دج (746.643.907.000 دينار آالف

 مـن الوطنية الرتبية لوزيرة صصةاملخ و
 اليــةامل قــانون بمبوجــ، التســيري ميزانيــة
 لحـقامل للجـدول طبقا ، 2015 لسنة
 . رسومامل ذا
  
 ووزيـرة اليـةامل وزيـر يكلـف 2 : ادةاملـ

، خيصــــــه فيمــــــا كــــــل،  الوطنيــــــة الرتبيــــــة
 يف ينشــــر الــــذي رســــومامل هــــذا بتنفيــــذ
ــــدة ــــة اجلري ّــــةل الّرمسّي ّــــة لجمهوري  اجلزائري

  . الّشعبّية قراطّيةميالدّ 
 

 2015 فرباير 1 يف زائراجل
  الوزير األول

  سالل الكامل عبد
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لحقامل اجلدول
 

 2015  لسنة الوطنية الرتبية لوزيرة صصةلمخا االعتمادات
  ب كل يف لرتتيب وزعةاملو  التسيري ميزانية من

  
  االعتمادات

)دج( صصةلمخا
 رقم العناوين

األبواب
  
  
  
  
  
  
  
  

238.680.000 
  

263.263.000 
  
  

24.251.000 
526.194.000 

  
  
  

411.000 
411.000 

 األولالفرع
 وحيد فرع
 األول اجلزئي الفرع
 ركزيةامل صاحلامل

 الثالث العنوان
 صاحلامل وسائل
 األول القسم

 العمل مرتبات - وظفونامل
 ......للنشاط الرئيسي الراتب - ركزيةامل اإلدارة
 نحاملو  التعويضات - ركزيةامل اإلدارة

..................................تلفةلمخا
 ، تعاقدونامل ستخدمونامل - ركزيةامل اإلدارة
 واشرتاكات عائلي طابع ذات منح ، الرواتب
 ....................... االجتماعي الضمان

األول القسم جمموع
  
 الثاين القسم

 نحملاو  عاشاتامل - وظفونامل
 ........ العمل حوادث ريوع - ركزيةامل اإلدارة

الثاين القسمجمموع

  
  
  
  
  
  
  
  

01 - 31 
02 - 31 

  
03 - 31 

  
  
  
  
  
  

01 - 32
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  ) بع( لحقملا  اجلدول
 

  االعتمادات
)دج(صصة لمخا  رقم العناوين

األبواب
  

  

3.060.000 
120.000 

125.486.000 
  

14.422.000 
143.088.000 

  
  
  

22.770.000 
3.800.000 
8.500.000 

23.067.000 
410.000 

  
4.000.000 
6.500.000 
300.000 

  
750.000 

70.097.000 

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

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

  
 الرابع القسم
 صاحلامل وتسيري األدوات

.............النفقات تسديد - ركزيةامل اإلدارة
ث األدوات - ركزيةامل اإلدارة  ........... واأل
 .................... اللوازم - ركزيةملا اإلدارة
........... لحقةامل التكاليف - ركزيةامل اإلدارة
 ................... األلبسة - ركزيةامل اإلدارة
 تسديد - تعاونونامل وظفونامل - ركزيةامل اإلدارة
 .................................النفقات
 .......... السيارات حظرية - ركزيةامل اإلدارة
 ................... اإلجيار - ركزيةامل اإلدارة
 نفقات - القضائية النفقات - ركزيةامل اإلدارة
....... الدولة على رتتبةامل التعويضات - اخلربة

 الرابع القسمجمموع

  
  

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 
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  ) بع( لحقملا  اجلدول
 

  االعتمادات
)دج(صصة لمخا

 رقم العناوين
األبواب

  

  

  

8.106.000 

8.106.000  

 اخلامس القسم
  الصيانة أشغال

 
  .............. باينامل صيانة - ركزيةامل اإلدارة

 اخلامس القسمجمموع

  

  

  

01 - 35 

  

  

  

  

  

543.000.000 

22.114.000.000 

13.452.000.000 

  

770.000.000 

  

118.000.000 

  

183.000.000 

102.000.000  

  
 السادس القسم
ت   التسيري إعا

 
 ....... بفرنسا اجلزائرية الدولية للمدرسة إعانة

ت  ......... األساسي التعليم ؤسساتمل إعا
ت ..... والتقين الثانوي التعليم ؤسساتمل إعا
ت  قطاع موظفي لتكوين الوطنية للمعاهد إعا
..............................الوطنية الرتبية
 مستخدمي لتكوين الوطين للمعهد  إعانة
 ....................مستواهمني وحتس الرتبية

ت  للطورين األساسي التعليم ؤسساتمل إعا
 ..........الداخلية األقسام ذات والثاين األول
 ....... الرتبيةيفللبحثالوطينللمعهدإعانة

  

  

  

  

01 - 36 

21 - 36 

31 - 36 

35 - 36  

  

39 - 36 

  

43 - 36 

  

45 - 36  
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 ) بع( لحقملا  اجلدول
 

  االعتمادات
)دج(صصة لمخا

 العناوين
 رقم

األبواب
280.000.000 

24.215.000 

  الكبار وتعليم األمية حملو الوطين للديوان إعانة
 .دبع عنوالتكوينللتعليمالوطينللديوانإعانة

49 - 36 

51 - 36  

  

146.642.000 

2.719.295.000 

83.000.000 

5.000.000 

  

4.000.000 

  

  

10.000.000 

40.554.152.000 

 

 والوسائل التجهيزات وصيانة التموين ركزمل إعانة
 ................................. التعليمية
تلالمتح الوطين للديوان إعانة   سابقاتاملو  ا
ئق الوطين للمركز إعانة  .....البيداغوجية للو
  .......والتكوين للرتبية الوطين للمرصد إعانة
 واللغوي  البيداغوجي الوطين للمركز إعانة
 ........................... متازيغت لتعليم
 االبتكارات إلدماج الوطين للمركز إعانة

 اإلعالم تتكنولوجيا وتنمية البيداغوجية
 ....................... الرتبية يف واالتصال

 السادس القسم جمموع

53 - 36 

  

58 - 36 

59 - 36 

60 - 36 

61 - 36 

  

62 - 36 
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  ) بع( لحقملا  اجلدول
 

  االعتمادات
)دج(صصة لمخا  رقم العناوين

األبواب
  
  

7.200.000 
3.000.000 
3.000.000 

  
4.500.000 

  
198.837.000 

  
5.000.000 

221.537.000 
41.523.585.000 

  
  
  
  
  

240.000.000 
7.000.000 

247.000.000 

 السابعالقسم
  تلفةلمخا النفقات

 ......... لتقياتاملو  ؤمتراتامل - ركزيةامل اإلدارة
 .................الدراسات – ركزيةامل اإلدارة
 .......والتكوين للرتبية الوطين للمجلس إعانة
 نظومةامل إصالح وتقييم تابعةمب متعلقة نفقات
 .................................. الرتبوية

 لكتب درسيةامل كتباتامل لدعم خمصصات
 ...........درسيامل الوسط يف طالعةامل لرتقية
مج قمة يف شاركةامل نفقات  تابعةمل ياملالع الرب

............................ التالميذ استيعاب
السابع القسم  جمموع
الثالث العنوان جمموع

  
 الرابع العنوان
 العمومية التدخالت
 الثاين القسم
 الدويل النشاط

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

 الثاين القسمجمموع

  
  

01 - 37 
03 - 37 
05 - 37 
08 - 37 

  
09 - 37 

  
11 - 37 

  
  
  
  
  
  
  
  

11 - 42 
51 - 42 
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 ) بع( لحقملا  اجلدول
 

  االعتمادات
)دج(صصة لمخا

 رقم العناوين
األبواب

  
  
  
  

766.493.000 
  
  

97.000.000  

 الثالثالقسم
  والثقايف الرتبوي النشاط

 
 األساسي التعليم مؤسسات لتالميذ منح

 ................................. والثانوي
 دىامل قصري التكوين نفقات - زيةركامل اإلدارة
 ستوىاملني وحتس ، اخلارج ويف اجلزائر يف

 .................. الوطنيةالرتبيةستخدميمل

  
  
  

01 - 43 
  

02 - 43  

  
  

956.000.000 
12.000.000 

25.490.000.000 

446.000.000 
2.958.000.000 

  
108.000.000 

  
173.580.000 

  
83.045.000 
10.000.000 

31.100.118.000 

 علىنظماملللمستوىستمرامل نيالتحس
 قبل ما التكوين نفقات – الوالئي ستوىامل

ت ونفقات الرتقية  .................. االمتحا
 ......... درسيةامل التكميلية اخلدمات تشجيع

 ............................. درسيةامل طاعمامل
 ............ هاجرينامل لفائدة الرتبوي النشاط
 األمية حملو الوطنية لإلسرتاتيجية الدولة تشجيع
 علميمل بعد وعن اخلدمة أثناء التكوين تشجيع
  ...........................االبتدائي التعليم
ضي الثقايف النشاط تشجيع  مؤسسات يف والر
 .......................... ألساسيا التعليم
ضي الثقايف النشاط تشجيع  مؤسسات يف والر
...................... والتقين الثانوي التعليم
 ........ للمناهج الوطنية اللجنة تسيري نفقات

 الثالث القسمجمموع

03 – 43
  
  

41 - 43 
42 - 43 
43 - 43 
49 - 43 
60 - 43 

  
61 - 43 

  
62 - 43 

  
63 - 43 
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  ) بع( لحقملا  اجلدول

 
  االعتمادات

)دج(صصة لمخا
 رقم العناوين

األبواب
  

  

9.000.000.000 

  

6.500.000.000 

15.500.000.000 

 السادسالقسم
 والتضامن املساعدة - االجتماعي النشاط

 .املعوزين التالميذ لفائدة خاصة مدرسية منحة
 املدرسي الكتاب جمانية يف الدولة مسامهة
 .......................املعوزين التالميذ لفائدة

 السادس القسمجمموع

  
  

02 - 46 
03 - 46 
  

  
  
  

339.000.000 

339.000.000 

47.186.118.000  

88.709.703.000 

 
 السابع القسم

 الوقاية - االجتماعي النشاط
 ............................. املدرسية الصحة

السابع القسم جمموع
 الرابع العنوان جمموع

 األول اجلزئي الفرع جمموع

  
  
  

21 - 47 
  
 

  
  
  
  
  
  
  
 

6.664.660.000  

 
 الثاين جلزئيا الفرع

 للدولة التابعة الالمركزية املصاحل
 الثالث العنوان
 املصاحل وسائل
 األول القسم
 العمل مرتبات - املوظفون

 الراتب - للدولة التابعة الالمركزية املصاحل
 .......................... للنشاطالرئيسي

  
  
  
  
  
  
  

11 - 31 
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 ) بع( لحقملا  اجلدول
 

  االعتمادات
)دج(صة صلمخا

 رقم العناوين
األبواب

  

7.673.887.000 

  

  

771.792.000 

15.110.339.000 

 التعويضات-للدولةالتابعةالالمركزيةاملصاحل
  .......................... تلفةلمخا واملنح
 املستخدمون- للدولة التابعة الالمركزية املصاحل

 عائلي طابع ذات منح ، الرواتب، املتعاقدون
  ............االجتماعي نالضما واشرتاكات

 األول القسمجمموع

12 - 31 
  

13 - 31  

  
  
  
  

4.000.000 
  

772.000.000 

776.000.000 
 

 
 الثاين القسم

 نحاملو  عاشاتامل - وظفونامل
 حوادث ريوع - للدولة التابعة الالمركزية صاحلامل

 ................................... العمل
 معاش - للدولة التابعة الالمركزية صاحلامل
 ................. اجلسدية واألضرار دمةاخل

الثاين القسم جمموع
  

  
  
  

11 - 32 
  

12 - 32 
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 ) بع( لحقملا  اجلدول
 

  االعتمادات
)دج(صصة لمخا

 رقم العناوين
األبواب

  
  
  
  

203.731.000 

 الثالثالقسم
  االجتماعية التكاليف - املوظفون

 
  حنامل - للدولة التابعة الالمركزية صاحلامل
 ................................... العائلية

  
  
  

11 - 33 
  

  

3.271.215.000 

  

331.842.000 

3.806.788.000 

  

 الضمان-للدولةالتابعةالالمركزيةصاحلامل
............................... االجتماعي

 يف سامهةامل - للدولة التابعة الالمركزية صاحلامل
  ....................االجتماعية اخلدمات

الثالث القسم جمموع
 

13 – 33 
  

14 - 33 
  
  

  

  

  

  

224.000.000 

  

70.000.000 

122.000.000 

  

137.610.000  

 الرابعالقسم
  املصاحل وتسيري  األدوات

 
 تسديد -  للدولة التابعة الالمركزية صاحلامل

 ................................. النفقات
 األدوات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلامل

ث  ................................. واأل
 .. اللوازم - للدولة التابعة الالمركزية صاحلامل
 التكاليف - للدولة التابعة الالمركزية صاحلامل
 .................................. لحقةامل

  
  
  

11 - 34 
  

12 - 34 
  

13 - 34 
  

14 - 34  
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 ) بع( لحقملا  اجلدول
 

  االعتمادات
)دج(صصة لمخا

 رقم العناوين
 األبواب

3.960.000 

  

21.000.000 

2.458.000  

 .. األلبسة-للدولةالتابعةالالمركزيةصاحلامل
 حظرية - للدولة التابعة الالمركزية صاحلامل

 ................................ السيارات
  ... اإلجيار-للدولةالتابعةالالمركزيةصاحلامل

15 - 34 
91 - 34 

  
93 - 34  

  

  

2.500.000 

583.528.000 

  

  

  

65.000.000 

65.000.000 

20.341.655.000 

20.341.655.000 

  

 النفقات-للدولةالتابعةالالمركزيةصاحلامل
 رتتبةامل التعويضات - اخلربة نفقات – القضائية

 ............................. الدولة على
 الرابع مالقس جمموع

 
 اخلامس القسم
  الصيانة أشغال

 باينامل صيانة - للدولة التابعة الالمركزية صاحلامل
اخلامس القسم جمموع
الثالث العنوان جمموع

الثاين اجلزئي الفرع جمموع
  

98 - 34 
  
  
  
  
  
  

11 - 35 
  
  



19 
 

 ) بع( لحقملا  اجلدول
 

  االعتمادات
)دج(صصة مخلا

 رقم العناوين
 األبواب

  

  

  

  

  

  

  

  

147.865.457.000  

  
  

186.725.716.000 

  

  

  

11.497.397.000 

  

 
 الثالث اجلزئي الفرع

والتقين والثانوي األساسي التعليم مؤسسات
 الثالث العنوان
 املصاحل وسائل
 األول القسم
  العمل مرتبات - املوظفون

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

 مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلامل
 نحاملو  التعويضات - األساسي التعليم

  ................................ تلفةلمخا
 مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلامل

 ، تعاقدونامل ستخدمونامل - األساسي التعليم
 واشرتاكات عائلي طابع ذات منح ، رواتبال

 ....................... االجتماعي الضمان

  
  
  
  
  
  
  

21 – 31  
  

22 - 31 
  
  

23 - 31 
  
  



20 
 

 ) بع( لحقملا  اجلدول
 

  االعتمادات
)دج(صصة لمخا  رقم العناوين

األبواب
  

  

77.908.703.000  

  

  

70.542.945.000 

  

  

  

7.635.232.000 

502.175.450.000 

  

 مؤسسات-للدولةالتابعةالالمركزيةصاحلملا
 الرئيسي الراتب -  والتقين الثانوي التعليم
  ..................................... للنشاط

 مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلامل
 نحاملو  التعويضات -  والتقين الثانوي التعليم

 .................................... تلفةلمخا
 مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلامل

 ستخدمونامل - والتقين الثانوي التعليم
 طابع ذات منح ، الرواتب ، تعاقدونامل

 ..... االجتماعي الضمان واشرتاكات عائلي
األول القسم جمموع

  

31 - 31 
  
  

32 - 31 
  
  

33 - 31 
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 ) بع( لحقملا  اجلدول
 

  االعتمادات
)دج(صصة لمخا

 رقم العناوين
األبواب

  

  

  

  

5.200.000.000 

  

83.647.793.000 

  

  

9.972.452.000 

  
1.473.000.000 

  
31.511.008.000 

 الثالثالقسم
  االجتماعية التكاليف - املوظفون

 
 مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلامل

 ............ العائلية نحامل - األساسي التعليم
 مؤسسات - للدولة التابعة زيةالالمرك صاحلامل

 ..... االجتماعي الضمان - األساسي التعليم
 مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلامل

 اخلدمات يف سامهةامل - األساسي التعليم
............................... االجتماعية

 مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلامل
 ..... العائلية نحامل - قينوالت الثانوي التعليم

 مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلامل
   االجتماعيالضمان-والتقينالثانويالتعليم

  
  
  

21 - 33 
  

23 - 33 
  

24 - 33 
  
  

31 - 33 
  

33 - 33 
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 ) بع( لحقملا  اجلدول
 

  االعتمادات
)دج(صصة لمخا  رقم العناوين

 األبواب
  

  

3.612.846.000 

135.417.099.000 

637.592.549.000 

637.592.549.000 

746.643.907.000 

746.643.907.000  

 مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلامل
 اخلدمات يف سامهةامل - والتقين الثانوي التعليم

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

الثالث اجلزئي رعالف جمموع
األول الفرع جمموع

 الرتبية لوزيرة صصةلمخا االعتمادات جمموع
  ........................... الوطنية

34 - 33 
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة الرتبية الوطنية

  مديرية تسيري املوارد املالية و املادية
 املديريـــــــــــة الفرعيـــــــــــة ملراقبـــــــــــة تســـــــــــيري
  املؤسسات العمومية حتت الوصاية

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

                                     
  إىل السيدات والسادة 
ت لوال     (للتطبيق) مديري الرتبية 

  (لإلعالم واملتابعة)         فتشنيامل
   مديري املؤسسات التعليمية

 (للتنفيذ)                         
                                  

مشــــــــاريع ميزانيــــــــات  : املوضــــــــوع
  2015املؤسسات التعليمية لسنة 

ـــــــــــــــــــداخليا ( ـــــــــــــــــــة تال  ،االبتدائي
تو  املتوسطات   ) الثانو

  
  : املراجـع

املـــــؤرخ يف  21ـ90القـــــانون رقـــــم  -
حملاســــــــــــبة  15/08/1990 ــــــــــــق  املتعل

  العمومية.
 املـــــــــــؤرخ يف 10ـ14القـــــــــــانون  -

املتضمن قانون املالية  30/12/2014
  .2015لسنة 

 268-97املرســــــوم التنفيــــــذي رقــــــم  -
  الذي  21/07/1997املؤرخ يف 

  
  

اللتزامـات  حيدد اإلجـراءات املتعلقـة 
لنفقــات العموميــة وتنفيــذها وضــبط 
لصــــــــــــــرف  صــــــــــــــالحيات اآلمــــــــــــــرين 

م    .ومسؤوليا
 38ـ15املرســــــوم التنفيــــــذي رقــــــم  -

املتضـــــــــمن  01/02/2015املـــــــــؤرخ يف 
رة يتوزيـــع االعتمـــادات املخصصـــة لـــوز 

 الوطنيــــة، مــــن ميزانيــــة التســــيري الرتبيــــة
  .2015املالية لسنة  مبوجب قانون

 168/14املنشـــــــــور الـــــــــوزاري رقـــــــــم  -
  . 03/04/2014املؤرخ يف 

   
ألحكـــــام القانونيـــــة الســـــارية  عمـــــال 
ــــــــــــي إىل  املفعــــــــــــول، يشــــــــــــرفين أن أ
 علمكــم أن اإلجــراءات املشــار إليهــا

ــــــــــوزاري رقــــــــــم   168/14ملنشــــــــــور ال
املــــــــــذكور  03/04/2014املــــــــــؤرخ يف 

ملرجع أعاله، وكذا التدابري السابقة 
الــيت مل يــتم إلغاؤهــا ومل تعــدل ، تبقــى 
لنســبة للســنة املاليــة  ســارية املفعــول 

مضـــــاف إليهــــــا التعــــــديالت ، 2015
ه،  الــــــيت جيــــــب تطبيقهــــــا و املبينــــــة أد

عــــــداد ــــــا عنــــــد قيــــــامكم   والتقيــــــد 
مشــــــــــــاريع ميزانيــــــــــــات املؤسســــــــــــات 

  . املالية اجلارية لسنةلالتعليمية 
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  أوال : بعنوان اإليرادات
  

  : التغذية واإلطعام  21الباب 
  

إن إطعــــــام  : اإلطعــــــام 212املـــــادة 
املســـتخدمني والضـــيوف الـــراغبني يف 

تنــــــــاول وجبــــــــات غذائيـــــــــة مبطاعـــــــــم 
املؤسسات التعليمية يقتضي من كل 

الوجبـــة احملــدد  مســتفيد تســديد مبلـــغ
علـــــى أســـــاس التســـــعريات املبينـــــة يف 
ه: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول أد اجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 سعر الوجبة  التصنيف

  دج 70  6 إىل صنف 1من صنف 

  دج 80  10إىل صنف  7من صنف 

  دج 100  17إىل صنف  11من صنف 

  دج 200  الوطنية ضيوف قطاع الرتبية

  دج 400  الرتبية الوطنية خارج قطاعمن ضيوف 
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لـغ وجبـة فطـور الصـباح كمـا حـدد مب
دج) ملــــــــــــــــوظفي القطــــــــــــــــاع  40ب: (

  خارج القطاع. للضيوف )دج 80و(
  

ســلك تبقــى املســامهة اجلزافيــة إلطعــام 
أثنــــــاء أداء مهــــــامهم  يــــــةالرتبمــــــوظفي 
ــــــداخلي ــــــداخليانصــــــأو  اتل  اتف ال

  حمددة على النحو التايل:
 دج 1.500 النظـــــــــــــــام الـــــــــــــــداخلي -

.  شهر
 دج 750 النظام نصـف الـداخلي  -

 .شهر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    مالحظة هامة:
  

تعـــد االســـتفادة مـــن الطاولـــة املشـــرتكة 
ــــــيس حق ــــــه، جيــــــب ااســــــتثناء ول .وعلي

، اســـــتفادة مـــــن املعـــــينتقـــــدمي طلـــــب 
راعــاة الشــروط مب وختضــع املوافقــة عليــه

  التالية :
  
  طاقة استيعاب املطعم. -
، املاديـة والبشـرية اإلمكانيـاتتوفر  -

د التالميــــــذ) واملاليــــــة (املرتبطــــــة بتعــــــدا
  ملؤسسة.

   مؤقتة.  حاالت استثنائية ظرفية -
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مـــداخيل علـــى عـــاتق :  22البـــاب 
  العائلة ومداخيل خمتلفة 

  
ـــذا البـــاب تطبـــق نفـــس  فيمـــا يتعلـــق 
األحكــــام والتســــعريات الــــيت تضمنـــــها 

املــــــــــؤرخ يف  169/09املنشـــــــــــور رقــــــــــم 
24/02/2009.  
  

  نيا: بعنوان املصاريف 
  

   ف التغذيةمصاري 21الباب 
  

  مصاريف التغذية 211املادة 
  

حــــــدد مبلــــــغ اإلعتمــــــاد املــــــايل لســــــنة 
املمنـــوح لكـــل تلميـــذ يف جمـــال  2015

ت الـوطن كمـا  التغذية وعرب كـل وال
  يلي :

 دج 26.550.00 تلميـــــــذ داخلـــــــي : 
  سنو 

 دج 13.275.00: تلميذ نصف داخلي
  سنو 

  
نــــذكر مســــؤويل املؤسســــات التعليميــــة 

مــــن  يســــتفيدونالــــذين  ن التالميــــذ
النظــــام نصــــف الــــداخلي هلــــم خدمــــة 

احلــــــق يف تنــــــاول وجبــــــة الغــــــذاء ليــــــوم 

م املؤسســـــــة ء قبـــــــل مغـــــــادر  ،الـــــــثال
وعــدم تقــدمي هــذه الوجبــات الغذائيــة 
ــــذ،  يعــــد تقصــــريا اجتــــاه هــــؤالء التالمي
ـــــــــة البقـــــــــاء  ـــــــــداخلي حري وللتلميـــــــــذ ال
ايـــــــة األســـــــبوع،  ملؤسســـــــة خـــــــالل 

حتمــل  وعلــى اجلميــع كــل فيمــا خيصــه
وفـــــــــــق  املســـــــــــؤولية يف هـــــــــــذا اجملـــــــــــال

ا   .االجراءات التنظيمية املعمول 
  

: تكــــــــــاليف األعبــــــــــاء 23البــــــــــاب 
  امللحقة

  
  الطاقة واملاء  231املادة 

  
يد اســـــــــــــــــتهالك الطاقـــــــــــــــــة ـإن ترشـــــــــــــــــ

واالســــــــــــــــتعمال العقــــــــــــــــالين للمــــــــــــــــاء 
ملؤسســـــــــــات التعليميـــــــــــة مســـــــــــؤولية 

ريي ـيتعــني علــى مســ وعليــه، يع.ـاجلمــ
ل علـــى تنفيـــذ ــــــعمهـــذه املؤسســـات ال

ــــــــتعل : مـرقـــــــ يمة الســـــــيد وزيـــــــر املاليـــــــةــ
اخلاصــــة  6/12/2013خ ـبتاريــــ 1391

لرتشـــــــــــيد والتحكــــــــــــم يف النفقـــــــــــات 
العموميـــــــة، فـــــــاملطلوب مـــــــنكم اختـــــــاذ 

  التدابري التالية: 
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التحســـــيس بضـــــرورة االقتصـــــاد يف  -
اســــــتهالك الطاقــــــة (حــــــراس وعمــــــال 

  وموظفون وأساتذة وتالميذ)؛
رة ا - ملؤسســة تشــغيل اإل خلارجيــة 

لتفـــادي التبـــذير يف اســـتهالك الطاقـــة 
رة داخــــل  النــــاجم عــــن اســــتعمال اإل

 األقسام واحملالت ليال؛
تصــــــــــــــليح األعطــــــــــــــاب املتعلقــــــــــــــة  -

ا ت املياه يف أوا  ؛بتسر
 ؛عقلنة استعمال التدفئة املركزية -
  

ــــــــــيت  ونظــــــــــرا للتكــــــــــاليف الباهظــــــــــة ال
 ، تتحملها املؤسسات التعليمية سـنو

شــــــــــــــــرتاك يف احملـــــــــــــــــوالت جــــــــــــــــراء اال
لنســبة  ئيــة ذات القــوة العاليــة  الكهر
ئيـــة؛ فـــاملطلوب إعـــادة  للطاقـــة الكهر
إبـــــرام عقـــــد اشـــــرتاك حســـــب الطاقـــــة 
الالزمـــــــة والضـــــــرورية للســـــــري احلســـــــن 

 للمؤسسة؛  
  
  
  
  
  
  
  

إن تقــــدير املبلــــغ الســــنوي املخصــــص 
الســــــــــــتهالك الطاقــــــــــــة واملــــــــــــاء مــــــــــــن 
اختصــــــــــــــاص ومســــــــــــــؤولية مســــــــــــــريي 

م أدرى املؤسســــــات التع ليميــــــة، كــــــو
لوضــــعية احلقيقيــــة للمؤسســــة، وهــــم 

علــــــى ترشــــــيد اســــــتهالكها  مســــــئولون
مليزانية. العتماد املرصود    والتقيد 

  
لسـنة الفعلي لستهالك الوعليه، فإن ا

املاضــــــية، ميكـــــــن أن يؤخــــــذ كمرجـــــــع 
لتقـــــدير االعتمـــــاد املناســـــب حســـــب 
ـــه لـــن  ظـــروف كـــل مؤسســـة، علمـــا أن

إضـــافية  يقبـــل أي طلـــب إعانـــة ماليـــة
  .امللحقة يقدم يف جمال األعباء
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  : تكاليف الربيد  232املادة 
  

  : االنرتنت 3الفقرة 
   

حدد االعتمـاد املـايل اخلـاص لتشـغيل 
االنرتنـــــــــــــــــــــــــــت هـــــــــــــــــــــــــــذه الســـــــــــــــــــــــــــنة 

الســــــــــتعماله يف  دج 70.000.00ب:
اجملــــــــال البيــــــــداغوجي، مــــــــع التــــــــذكري 

بتـاريخ بضرورة تفعيل االتفاقية املربمـة 
مصــاحل اتصــاالت مــع  27/02/2014

يف املنشــور الــوزاري املوضــحة اجلزائــر، 
  .09/03/2014بتاريخ  126/14رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ث  27الباب    : عتاد وأ
  

   ترميم وتصليح 271املادة 
  

ت املاليــــة الــــيت ختصــــص  رغــــم اإلعــــا
سنو للصيانة والرتميم، إال أن تقارير 
التفتيش تشري إىل تدهور حالة بعـض 

ن هــــــــــذا اجلانــــــــــب، املؤسســــــــــات مــــــــــ
ـــه عالقـــة بتمـــدرس  ألخـــص فيمـــا ل و
التالميـــــذ وظـــــروف االســـــتقبال، هلـــــذا 

تــدعيم كــل املؤسســات مواصــلة تقــرر 
الرتبويــــة يف هــــذا اجملــــال مببلــــغ إضــــايف 

ــــــــــــدره  ، قصــــــــــــد  دج 200.000.00ق
جلوانـب السـابق ذكرهـا مـع  االعتنـاء 

  االلتزام بتجسيدها الفعلي ميدانيا.
  

   



29 
 

  لثا :إجراءات خاصة
  
ضة ودراسة -1    أقسام ر
  

ضــة ودراســة تبقــى  لنســبة ألقســام ر
 156/12أحكام املنشور الوزاري رقـم 

ســـــــــــــــارية  29/02/2012املـــــــــــــــؤرخ يف 
لنســـــبة هلـــــذه الســـــنة علـــــى  املفعـــــول 

ــــــــــــذا يف الفــــــــــــوج 25أســــــــــــاس ( ) تلمي
ــــــــــة  ــــــــــغ التغذي الواحــــــــــد، غــــــــــري أن مبل
ضـــية يف حالـــة تســـجيل  واملالبـــس الر

ـــــــذ  لفـــــــوج نقـــــــص يف تعـــــــداد التالمي
الواحــــد، يــــتم إحتســــابه تبعــــا للتعــــداد 

  الفعلي لكل فوج. 
  
ــــــــــــذ  -2 ــــــــــــواء وإطعــــــــــــام التالمي إي

الـــــداخليني ونصـــــف الـــــداخليني يف 
  مؤسسات أخرى 

  
يف حالــــة جلــــوء مؤسســــة تعليميــــة إىل 
إطعــــــــام وإيــــــــواء تالميــــــــذها مبؤسســــــــة 
أخــــــــــرى، ينبغــــــــــي عليهــــــــــا أن حتــــــــــدد 
وتســجل مبيزانيتهــا تقــديرات املــداخيل 

ـــــة طبقـــــا واملصـــــاريف ا لتغذي خلاصـــــة 
  للتنظيم اجلاري به العمل.

  

وبعـــد املصـــادقة علـــى ميزانيتهـــا، تقـــوم 
بصـــرف ودفـــع اإلعتمـــادات املمنوحـــة 

: التغذيــة )  211هلــا يف إطــار (املــادة 
ـــــــدة املؤسســـــــة املســـــــتقبلة هلـــــــؤالء  لفائ
التالميـــــذ وهـــــذا علـــــى أســـــاس فـــــاتورة 
منجــزة مــن طــرف هــذه األخــرية وفــق 

فيدين فعـــــــــال عـــــــــدد التالميـــــــــذ املســـــــــت
وحســب نــوع النظــام ومبلــغ االعتمــاد 

ـــــــوح هلـــــــذا الغـــــــرض يف  ميزانيتهـــــــا املفت
وعلـــــى املؤسســـــة  السنوية(مصـــــاريف)

املســـــــتقبلة تســـــــجيل هـــــــذه املـــــــداخيل 
" : 2(إطعـــــــام "الفقـــــــرة  212ملـــــــادة 

  ضيافة التالميذ).
  
   االعتماداتحتويل  ـ3
  

تعتــــرب  االعتمــــاداتإن عمليــــة حتويــــل 
لجوء إليها إال يف استثنائية ال ميكن ال

حالة احلاجة امللحة والضرورية واملـربرة 
بتقريـــر يـــربز جـــدوى التحويـــل  األمـــر 

ـــــذي يســـــتوجب  التقـــــديرات  ضـــــبطال
عنـــــد حتضـــــري مشـــــاريع بدقـــــة األوليـــــة 
  امليزانية.
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   اإلضافية االعتمادات ـ4
  

ال ميكـــن مـــنح أي اعتمـــاد إضـــايف إال 
  التالية:يف احلاالت 

  
خلي أو نصف فتح النظام الدا ـ 1.4

يت الــداخلي خــالل الســنة الدراســية الــ
اللجنـة الوزاريـة  عليهـا يف ملوافقـةا متت

   التعليمية. إلنشاء املؤسسات
  
ضرورة إرفـاق الطلـب بنسـخة مـن (

  ).قرار الفتح والبطاقة الوصفية
  

  مالحظة 
  

ــــيت اســــتوفت  لنســــبة للمؤسســــات ال
شروط فـتح أحـد النظـامني (الـداخلي 

ومنحــــــت هلــــــا أو نصــــــف الــــــداخلي) 
إعانــــة التغذيــــة ومل تســــتقبل التالميــــذ، 
ـــــــــيت  فإنـــــــــه مينـــــــــع صـــــــــرف اإلعانـــــــــة ال
استفادت منها ، ويطلـب منهـا تبليـغ 
ــــة   مديريــــة تســــيري املــــوارد املاليــــة واملادي
(املديريــــــــــة الفرعيـــــــــــة ملراقبــــــــــة تســـــــــــيري 

 املركزيــة إلدارةاملؤسسـات التعليميـة) 
لواليـــــة،  عـــــن طريـــــق مديريـــــة الرتبيـــــة 

ا.الختاذ اإل   جراء املناسب بشأ

االرتفــــــاع احملســــــوس يف عــــــدد  ـ2.4
التالميــــــــــــــذ الــــــــــــــداخلني أو نصـــــــــــــــف 
الــداخليني عنــد بدايــة الســنة الدراســية 
لنســــبة للمؤسســــات الــــيت لــــيس هلــــا 

  فوائض مالية يف التغذية.
  

احلـــــــالتني، يعتمـــــــد التعـــــــداد  يف كلتـــــــا
املسجل يف الكشف اخلـاص بوضـعية 
 التالميـــــــــذ احلاضـــــــــرين إىل غايـــــــــة أول

(إرفـاق البطاقـة  أكتوبر من كـل سـنة
لبنـــــد  934  والبنــــــد 133اخلاصـــــة 
141.(  

  
ت استثنائية ـ 3.4 مـن خـالل  : إعا

ـــــــــذا  دراســـــــــتنا للملفـــــــــات املقدمـــــــــة 
ن أغلبهــــا تتعلــــق  اخلصــــوص اتضــــح 
ــــــة، وتعــــــود  بتصــــــليح الكتامــــــة والتدفئ
خلفيتهــــــــــــــــا إىل غيــــــــــــــــاب الصــــــــــــــــيانة 
الدوريـــــــــــــــــة(تنظيف الســـــــــــــــــطوح دور 

ألخــــــص وصــــــيانة شــــــبكة ا لتدفئــــــة و
تفريغهـــــا بعـــــد توقيـــــف تشـــــغيلها)هلذا 
نؤكــــــــــــد علــــــــــــى اخلدمــــــــــــة الداخليــــــــــــة 

  ملؤسسة.
          

وينبغـــــــــي التقيـــــــــد مبحتـــــــــوى املنشـــــــــور 
ــــــة  ت املالي إلعــــــا ــــــوزاري اخلــــــاص  ال

املــــــــؤرخ يف  560/14رقــــــــم  اإلضــــــــافية
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والـــــــذي يـــــــنص علـــــــى   08/10/2014
كيفية تكوين ملـف طلـب االسـتفادة 

جنــــــة الوالئيــــــة منهــــــا وتقــــــدميها إىل الل
اخلاصــــــــــة هلــــــــــذا الغــــــــــرض لدراســــــــــتها 
وترتيبهــــا حســــب األولويــــة واملصــــادقة 

 هاليو عليها من قبل مدير الرتبية مث حت
مديريـــــــة تســـــــيري املـــــــوارد املاليـــــــة إلــــــــى 

يف  ضـــــــــمن إرســــــــال واحـــــــــد واملاديــــــــة
  .  اآلجال احملددة

  
  إعداد مشاريع امليزانيات

  
حتضــر مشــاريع ميزانيــات املؤسســات 

مبلــغ عتمــاد  2015ة التعليميــة لســن
لكـل مؤسسـة تعليميـة  اإلعانة احملـدد

ضمن الكشـف اإلمجـايل لكـل واليـة 
 طبقـاو الذاتية إن وجدت  واإليرادات

ــــــــات واملعلومــــــــات املســــــــجلة ل لمعطي
للســـــنة الدراســـــية لبطاقـــــة الوصـــــفية 

ـــــــــــــــــــاريخ  2014/2015 املنجـــــــــــــــــــزة بت
01/10/2014.  

ت  ترســــل هــــذه املشــــاريع إىل مــــدير
ــــة يف ثــــال ريــــخ الرتبي ث نســــخ قبــــل 

مـــــن أجـــــل املصـــــادقة  30/04/2015
ــــــعليهـــــا قب ريـــــخ ـ ، 15/05/2015ل 

ت الرتبيـــــة  ت وعلـــــى مـــــدير لـــــوال
إرســـــــال نســـــــخة مــــــــن ميزانيـــــــة كــــــــل 
مؤسســة تعليميــة مصــادق عليهــا إىل 

( مديرية تسـيري املـوارد املاليـة واملاديـة 
املديريـــــــــــة الفرعيـــــــــــة ملراقبـــــــــــة تســـــــــــيري 

ريـــــخ قبــــل  املؤسســــات التعليميـــــة )
31/05/2015.  
  

اعتبــــارا ألمهيــــة هــــذه اإلجــــراءات، 
املطلــــوب مــــن اجلميــــع، كــــل فيمــــا 
خيصـــــــه، الســـــــهر علـــــــى تطبيقهـــــــا 
ــــــدانيا مــــــع احــــــرتام  وجتســــــيدها مي

  اآلجال احملددة. 
  

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

  وربلقاسم بولقش
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 الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية
 املركز الوالئي للتوزيع والتوثيق الرتبوي

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

 بطاقـة اشتـراك
  

   بيةه أطلب االشرتاك يف النشرة الرمسية للرت ـأنـا املمضي أسفل
  حسب املعلومات التالية : 20السنة املدنية ....

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

 ............................................ العنوان : .............
 ...................................... اهلاتف : ...................

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

  .دج 200يرفق هذا الطلب بصك بريدي قيمته 
  

  اإلمضاء                     
 
 
  

  
  
  
  
  
  

النشر، مكتب الرتبوي املديرية الفرعية للتوثيق   تطوير املوارد البيداغوجية و التعليميةمديرية   
2015مارس  577العدد                                 النشرة الرمسية للرتبية الوطنية  

www.education.gov.dz 
E-mail : sdde.edu@cniipdtice.dz 
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