
  ةـة الشعبيـة الدميقراطيـة اجلزائريـاجلمهوري
  وزارة التربية الوطنية

  تطوير املوارد البيداغوجية و التعليميةمديرية 
  
  

  النشـرة الرمسيـة
  للتربية الوطنية

    
 اء مهامتعيينات و إ.  
 وإصـالح  والسكان الصحة لوزارة اخلاصة التابعة األسالك بعض وضع 

صـاحل  ملوا الوطنية التربية وزارة لدى باخلدمة القيام حالة يف ستشفياتملا
   .هلا التابعة العمومية ؤسساتملا وبعض اخلارجية

 وسريه وتشكيلته وتنظيمه للربامج الوطين لسلمجا صالحيات. 
 درسيملا النقل.  
 الوطنية التربية وزارة تسيري يف ميزانية اعتماد نقل. 

  
  
  
  
  

 582 العدد                                 املديرية الفرعية للتوثيق التربوي
 2015 ديسمرب                                           مكتب النشر         
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 الفهرس
 

  الصفحة  
  تعيينات و إاء مهام. 1
  

 مهام تتضمن إاء، 2015 نوفمرب 23 يف مؤرخة رئاسية مراسيم
  ...............) 66/2015العدد . ر. ج( التربية الوطنية بوزارة

 
 إاء يتضمنان، 2015 نوفمرب 23 يف مؤرخان رئاسيان مرسومان

  .....)66/2015العدد . ر. ج(الواليات  للتربية يف مديرين مهام
 

تتضـمن  ، 2015 سـنة  نوفمرب 23 يف مؤرخة رئاسية مراسيم
  .........) 66/2015العدد . ر. ج(الوطنية  التربية بوزارةني التعي

  
ني تعـي  يتضمن، 2015 سنة نوفمرب 23 يف مؤرخ رئاسي مرسوم

العـدد  . ر. ج(واملسـابقات   الوطين لالمتحانات الديوان مدير
66/2015 (....................................................  
 

ني تتضمن تعي، 2015 سنة نوفمرب 23 يف مؤرخة رئاسية مراسيم
 ..........) 66/2015العدد . ر. ج(يف الواليات  للتربية مديرين

 
   و التعليم اإلجراءات املتعلقة بتسيري موظفي التربية .2
  

 وضع يتضمن، 2015 أكتوبر 17 يف مؤرخ مشترك وزاري قرار
 وإصالح والسكان الصحة لوزارة اخلاصة التابعة األسالك بعض

 الوطنيـة  التربية وزارة لدى باخلدمة القيام حالة يف ستشفياتملا
. ر. ج(هلا  التابعة العمومية ؤسساتملا وبعض صاحل اخلارجيةملوا

 ) ..........................................64/2015العدد 
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  اإلجراءات املتعلقة الس الوطين للربامج  .3
  

 حيدد، 2015 ديسمرب 6 يف مؤرخ 15-307 رقم تنفيذي مرسوم
 وسـريه  وتشكيلته وتنظيمه للربامج الوطين لسلمجا صالحيات

 ...................................)66/2015العدد . ر. ج(
  
  اإلجراءات املتعلقة بالنقل املدرسي .4
 

 يتعلق، 2015 يونيو 23 يف مؤرخ 15-171 رقم تنفيذي مرسوم
 ...................) 37/2015العدد . ر. ج(درسي ملا بالنقل

  
  اإلجراءات املتعلقة بالتسيري املايل .5
 

، 2015 ديسـمرب  7 يف مـؤرخ  15-312 رقم تنفيذي مرسوم
. ر. ج( الوطنية التربية وزارة تسيري يف ميزانية اعتماد نقل يتضمن
 ..........................................) 67/2015العدد 

  

  
  
  
  
14  
  
  
  
  
24  
  
  
  
  
  
39  

    لإلعالم آخر ما صدر
 

 ديسـمرب  30وافق امل 1437 عام األول ربيع 18 يف مؤرخ 15-18 رقم قانون
 .)72/2015العدد . ر. ج. (2016لسنة  املالية قانون يتضمن، 2015سنة 
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 صفر 11 يف مؤرخة رئاسية مراسيم
 سنة نوفمرب 23 وافقملا 1437 عام

 بوزارة مهام إاء تتضمن، 2015
 . الوطنية التربية

 
 11 يف مؤرخ رئاسي مرسوم مبوجب

 نوفمرب 23 املوافق 1437 عام صفر
 بن السيد مهام تنهى، 2015 سنة
 عاما مفتشا بصفته، رابح بن مرية

 على إلحالته، الوطنية التربية لوزارة
  . التقاعد

  
 

 11 يف مؤرخ رئاسي مرسوممبوجب 
 نوفمرب 23 وافقملا 1437 عام صفر
 اآلتية السادة مهام تنهى، 2015 سنة

   : الوطنية التربية بوزارة أمساؤهم
 
 مديرا بصفته، ميسوم القادر عبد- 

، والتكنولوجي العام الثانوي للتعليم
 ، التقاعد على إلحالته

 مديرا بصفته، خوجة بلجياليل- 
 على إلحالته، والتجهيزات للهياكل
 ، التقاعد

 رئيس بصفته، بلغيث علي- 
 لألمن الوزاري كتبملبا دراسات
 . ؤسسةملا يف الداخلي

  
 
  

 11 يف مؤرخ رئاسي مرسوممبوجب 
 نوفمرب 23 وافقملا 1437 عام صفر
 السيدين مهام تنهى، 2015 سنة
، الوطنية التربية بوزارة امسامها اآليت

   : التقاعد على إلحالتهما
 
 ، مفتشا بصفته، بوظبية حممد- 
 مكلّفا بصفته، تيسة أمحد- 

 .والتلخيص بالدراسات
  
 

 11 يف مؤرخ رئاسي مرسوممبوجب 
 نوفمرب 23 وافقملا 1437عام صفر
 قاسم السيد مهام تنهى، 2015 سنة

 للتربية مدير نائب بصفته، جهالن
 بوزارة تخصصملا والتعليم التحضريية

 بوظيفة لتكليفه، الوطنية التربية
  . أخرى
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 11 يف مؤرخان رئاسيان مرسومان
 نوفمرب 23 وافقملا 1437 عام صفر
 مهام إاء يتضمنان، 2015 سنة

 . الواليات يف للتربية مديرين
 

 11 يف مؤرخ رئاسي مرسوممبوجب 
 نوفمرب 23 وافقملا 1437 عام صفر
 السيدين مهام تنهى، 2015 سنة
 مديرين بصفتهما، امسامها اآليت

 لتكليف نياآلتيتني الواليت يف للتربية
   : أخرى بوظيفة منهما كل
 
 والية يف، العايل عبد احلبيب- 

 ، أدرار
 سوق والية يف، بزاله العزيز عبد- 

  . أهراس
  
 

 11 يف مؤرخ رئاسي مرسوممبوجب 
 نوفمرب 23 وافقملا 1437 عام صفر
 حيي السيد مهام تنهى، 2015 سنة

 يف للتربية مديرا بصفته، بشالغم
 بوظيفة لتكليفه، متوشنتني ع والية

  . أخرى
  
  
  
  
  
  

 صفر 11 يف مؤرخة رئاسية مراسيم
 سنة نوفمرب 23 وافقملا 1437 عام

 بوزارةني التعي تتضمن، 2015
 . الوطنية التربية

 
 11 يف مؤرخ رئاسي مرسوم مبوجب

 نوفمرب 23 املوافق 1437 عام صفر
 والسادة السيدة تعين، 2015 سنة

   :الوطنية التربية بوزارة أمساؤهم اآلتية
 
 ، دراسات مدير، جهالن قاسم- 
 ، مفتشا، أمحد بن القادر عبد- 
 مـدير  نائـب ، دمحان بن كمال- 

ــة ــريية للتربي ــيم التحض  والتعل
 ،تخصصملا

 للتقييم مدير نائبة، بلعورة هجرية- 
 ، درسيملا واإلرشاد البيداغوجي

 راقبـة مل مـدير  نائب ،عياد أمحد- 
 حتـت  العموميـة  ؤسساتملا تسيري

  . الوصاية
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 11 يف مؤرخ رئاسي مرسوممبوجب 
 نوفمرب 23 وافقملا 1437 عام صفر
 اآليت السيدان يعين، 2015 سنة

   : الوطنية التربية بوزارة امسامها
 
 ، مفتشا، لوصيف أمقران حممد- 
 لتنظيم مدير نائب، قوريب كمال- 

 . هنيةملا ساراتملا تسيري
  

 11 يف مؤرخ رئاسي مرسوممبوجب 
 نوفمرب 23 وافقملا 1437عام صفر
 والسيدان اآلنسة تعين، 2015 سنة

   :الوطنية التربية بوزارة أمساؤهم اآلتية
 
 فتشيةملبا مفتشة، موالك فتيحة- 

 ، للبيداغوجيا العامة
 لترقية مدير نائب، كاديمي كر- 

 ، ومتابعتها درسيةملا النخبة
ــري-  ــاويت مس ــب، ت ــدير نائ  م

  .للمنازعات
 
 

 11 يف مؤرخ رئاسي مرسوممبوجب 
 نوفمرب 23 وافقملا 1437 عام صفر
 أسية السيدة تعين، 2015 سنة

 الثقافية لألنشطة مدير نائبة، عثمانية
 . الوطنية التربية بوزارة والرياضية

  
  
  
  

 صفر 11 يف مؤرخ رئاسي مرسوم
 سنة نوفمرب 23 وافقملا 1437 عام

 الديوان مديرني تعي يتضمن، 2015
 . سابقاتملوا لالمتحانات الوطين

 
 11 يف مؤرخ رئاسي مرسوممبوجب 

 نوفمرب 23 وافقملا 1437 عام صفر
ني أم حممد السيد يعين، 2015 سنة

 الوطين للديوان مديرا، مربك
  . سابقاتملوا لالمتحانات

  
  

 
 صفر 11 يف مؤرخة رئاسية مراسيم

 سنة نوفمرب 23 وافقملا 1437 عام
 مديرينني تعي تتضمن، 2015
 . الواليات يف للتربية

 
 11 يف مؤرخ رئاسي مرسوممبوجب 

 نوفمرب 23 وافقملا 1437عام صفر
 والسيدان السيدة تعين، 2015 سنة

 يف للتربية مديرين أمساؤهم اآلتية
   : اآلتية الواليات

 ، أدرار والية يف، بومعيزة احلق عبد- 
 والية يف، ابراهيم أيت غنيمة- 

 ، البليدة
ني ع والية يف، تبون فوزي حممود- 

 . الدفلى
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 11 يف مؤرخ رئاسي مرسوممبوجب 
 نوفمرب 23 وافقملا 1437 عام صفر
 اآلتية السادة يعين، 2015 سنة

 الواليات يف للتربية مديرين أمساؤهم
   : اآلتية

 واليـة  يف، ايلـالع عبد احلبيب- 
 ، البويرة

ـ  العزيز عبد-   واليـة  يف، هـبزال
 ، سطيف

 والية يف، بوكرموش الرمحان عبد- 
 .البيض

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 11 يف مؤرخ رئاسي مرسوممبوجب 
 نوفمرب 23 وافقملا 1437 عام صفر
 اآليت السيدان يعين، 2015 سنة

ني الواليت يف للتربية مديرين امسامها
 : ني اآلتيت
 والية يف، بوخاري احلميد عبد - 

 ، تلمسان
 . خنشلة والية يف، قادري مبارك - 
 
  

 11 يف مؤرخ رئاسي مرسوممبوجب 
 نوفمرب 23 وافقملا 1437 عام صفر
 حيي السيد يعين، 2015 سنة

 والية يف للتربية مديرا، بشالغم
 . معسكر

  



9 
 

 يـف ؤرخـم مشترك وزاري قرار
 17 وافـق ملا 1437 عـام  حمرم 3

 وضـع  يتضمن، 2015 سنة أكتوبر
 التابعـة  اخلاصـة  األسالك بعض

 وإصالح والسكان الصحة لوزارة
 باخلدمة القيام حالة يف ستشفياتملا

 صاحلملوا الوطنية التربية وزارة لدى
ــةااخل ــض رجي ــاتملا وبع  ؤسس

 . هلا التابعة العمومية
 
 ، األول الوزير إن

 ، الوطنية التربية ووزيرة
 وإصالح والسكان الصحة ووزير

 ، ستشفياتملا
  
 مــرق يـالرئاس رسومملا قتضىمب

 عـام  رجب 25 يف ؤرخملا 125-15
 2015 سـنة  مايو 14 وافقملا 1436

، احلكومـة  أعضاءني تعي تضمنملوا
  ،عدلملا
  
ـ  التنفيذي رسومملا قتضىمبو  مـرق

 عـام  رجب 29 يف ؤرخملا 240-09
 2009 سنة يوليو 22 وافقملا 1430

 اخلاص األساسي القانون تضمنملوا
ني النفساني ألسالكني نتمملاني وظفملبا

  ، العمومية للصحة
 
  
  

 رقم التنفيذي رسومملاو مبقتضى 
   عام احلجة ذي 7 يف ؤرخملا 393-09

 2009 سنة نوفمرب 24 وافقملا 1430
 اخلاص األساسي القانون تضمنملوا
ني مارسملا ألسالك نينتمملاني وظفملبا

  ، العمومية الصحة يفني العامني الطبي
 

 رقم التنفيذي رسومملاو مبقتضى 
 عام احلجة ذي 7 يف ؤرخملا 394-09

 2009 سنة نوفمرب 24 وافقملا 1430
 اخلاص األساسي القانون تضمنملوا
ني مارسملا لسلكني نتمملاني وظفملبا

 الصحة يفني تخصصملاني الطبي
  ، العمومية

 
 رقم التنفيذي رسومملا ومبقتضى

 الثاين ربيع 15 يف ؤرخملا 121-11
 سنة مارس 20 وافقملا 1432 عام

 األساسي القانون تضمنملوا 2011
 ألسالكني نتمملاني وظفملبا اخلاص

  ، العمومية للصحةني الطبي شبه
 

 شـترك ملا الوزاري القرارو مبقتضى 
 1414 عام احلجة ذي 13 يف ؤرخملا
 تضمنملوا 1994 سنة مايو 24 وافقملا

 بوزارة اخلاصة األسالك بعض وضع
 خدمـة  حالـة  يف والسكان الصحة

ــدى ــة وزارة ل ــة التربي  الوطني
، هلـا  التابعـة  العمومية ؤسساتملوا
  ، تممملوا عدلملا
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   : يأيت ما يقررون
 
 ادةملا ألحكام تطبيقا : األوىل ادةملا

 09-240 رقم التنفيذي رسومملا من 2
 1430 عام رجب 29 يف ؤرخملا
 ادةملوا ، 2009 سنة يوليو 22 وافقملا

 مـرق ذيـالتنفي املرسوم من 2
 عام احلجة ذي 7 يف ؤرخملا 393-09

 2009 سنة نوفمرب 24 وافقملا 1430
 رقم التنفيذي املرسوم من 2 ادةملوا

 عام احلجة ذي 7 ؤرخملا 394-09

 2009 سنة نوفمرب 24 وافقملا 1430
 رقم التنفيذي رسومملا من 3 ادةملوا

 الثاين ربيع 15 يف ؤرخملا 121-11
 سنة مارس 20 وافقملا 1432 عام

 يف يوضع، أعاله ذكورةملوا 2011
 وزارة لدى باخلدمة القيام حالة

 اخلارجية صاحلملوا الوطنية التربية
 هلا التابعة العمومية ؤسساتملا وبعض

 عليه نصوصملا التعداد حدود ويف
 وظفونملا، القرار هذا وجبمب
 : اآلتية لألسالك نتمونملا
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  ) :جتماعياال الطيب ركزملا( الوطنية التربية لوزارة ركزيةملا اإلدارة بعنوان - 1
  

 األسالك التعداد

 العمومية الصحة يف العامون األطباء 1
 العمومية الصحة يف العامون األسنان جراحو 1
 رضو الصحة العموميةمم 3

 
 : الوطنية التربية لوزارة اخلارجية صاحلملا بعنوان - 2
 

 األسالك التعداد
 الصحة يف تخصصونملا الطبيون مارسونملا 50

 )العمل طب( العمومية
 العمومية الصحة يف العامون األطباء 50
 العمومية الصحة يف العياديون النفسانيون 50
 ممرضو الصحة العمومية 50

 
 : درسيةملا الصحة بعنوان - 3
 

 األسالك التعداد

 العمومية الصحة رضومم 288
 العمومية للصحة التمريض مساعدو 142
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 وزارة مصـاحل  تضـمن  2 : املادة
 املسار وتسيري توظيف الوطنية التربية
 لألسـالك  املنتمني للموظفني املهين

 طبقا، أعاله األوىل املادة يف املذكورة
 احملـددة  األساسية القانونية لألحكام

 09-240 رقـم  التنفيذي املرسوم يف
 1430 عـام  رجـب  29 يف ؤرخملا
 2009 سـنة  يوليـو  22 وافـق ملا

 09-393 رقـم  التنفيذي واملرسوم
 1430 عـام  احلجة ذي 7 يف املؤرخ

 2009 سـنة  نـوفمرب  24 املوافـق 
 09-394 رقـم  التنفيذي رسومملوا
 1430 عـام  احلجة ذي 7 يف ؤرخملا
 2009 سـنة  نـوفمرب  24 وافقملا

 11-121 رقـم  التنفيـذي  رسومملوا
 1432 عام الثاين ربيع 15 يف ؤرخملا
 2011 سـنة  مـارس  20 وافـق ملا

  . أعاله ذكورةملوا
 
  
  
  
  
  
  

ــ ــتفيد 3 : ادةامل ــون يس  املوظف
 باخلدمـة  القيام حالة يف وضوعونملا

 ألحكـام  طبقـا  الترقية يف احلق من
 09-240 رقـم  التنفيـذي  املرسوم

 1430 عـام  رجـب  29 يف ؤرخملا
 2009 ســنة يوليــو 22 وافـق ملا

 09-393 رقـم  التنفيـذي  واملرسوم
 1430 عـام  احلجة ذي 7 يف ؤرخملا

 2009 سـنة  نـوفمرب  24 املوافق
 09-394 رقـم  التنفيـذي  واملرسوم

 1430 عـام  احلجة ذي 7 يف املؤرخ
 2009 سـنة  نـوفمرب  24 وافقملا

 11-121 رقـم  التنفيـذي  رسومملوا
 1432 عام الثاين ربيع 15 يف ؤرخملا
ــقملا ــارس 20 واف  2011 ســنة م

  . أعاله ذكورةملوا
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 من شغولةملا الرتبة تكون 4 : ادةملا
 مـن  استفادوا الذينني وظفملا طرف
  . اجلديدة الرتبة إىل حتويل حمل ترقية

 
 القـرار  أحكـام  تلغـى  5 : ادةملا

 ذي 13 يف ؤرخملا شتركملا الوزاري
 مـايو  24 وافقملا 1414 عام احلجة

 ذكورملوا تممملوا عدلملا، 1994 سنة
  . أعاله

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يف القـرار  هـذا  ينشـر  6 : ادةملا
 اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة

  . الشعبية قراطيةميالد
 

 2015 أكتوبر 17 يف اجلزائر
 ستشفياتملا وإصالح والسكان الصحة وزير

 بوضياف الكملا عبد
 الوطنية التربية وزيرة

 غربيت بن نورية
 منه وبتفويض األول الوزير عن
 العمومية للوظيفة العام ديرملا

 اإلداري واإلصالح
 بومشال بلقاسم
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 مؤرخ 15-307 رقم تنفيذي مرسوم
 6 قـوافملا 1437 عام صفر 24 يف

ــمرب ــنة ديس ــدد، 2015س  حي
 للربامج الوطين لسلمجا صالحيات
 . وسريه وتنظيمه وتشكيلته

 
 ، األول الوزير إنّ
  

 ، الوطنية التربية وزيرة تقرير على بناء
  

 ادتانملا سيما ال، الدستور على وبناء
 ، منه 2) الفقرة( 125و 3-85

 
 90-21 رقـم  القـانون و مبقتضى 

 1411 عـام  حمـرم  24 يف ؤرخملا
 1990 ســنة غشــت 15 وافــقملا

  ، عدلملا، العمومية باحملاسبة تعلقملوا
 

 ؤرخملا 95-20 رقم األمرو مبقتضى 
 17 وافـق ملا 1416 عام صفر 19 يف

 جلـس مب تعلقملوا 1995 سنة يوليو
  ، عدلملا، احملاسبة

 
 ؤرخملا 06-03 رقم األمرو مبقتضى 

 1427 عـام  الثانيـة  مجادى 19 يف
ــقملا ــو 15 واف ــنة يولي  2006 س

 العـام  األساسي القانون تضمنملوا
  ، العمومية للوظيفة

  
  

 08-04 رقـم  القـانون و مبقتضى 
 1429 عـام  حمـرم  15 يف ؤرخملا
 تضمنملوا 2008 سنة يناير 23وافقملا

 ال، الوطنية للتربية التوجيهي القانون
  ، منه 30 ادةملا سيما

  
ـ  الرئاسـي  رسومملا قتضىمب  مـرق

 عـام  رجب 25 يف ؤرخملا 125-15
 2015 سنة مايو 14 وافقملا 1436

، احلكومـة  أعضاءني تعي تضمنملوا
  ، عدلملا

 
 رقـم  التنفيـذي  رسومملاو مبقتضى 

 عـام  حمـرم  3 يف ؤرخملا 228-90
 1990 سـنة  يوليو 25وافقملا 1411
 اليت رتباتملا منح كيفية حيدد الذي
 ارسـون مي الذين العمال على تطبق

 عـدل ملا، الدولـة  يف عليا وظائف
  ، تممملوا
 

 رقـم  التنفيـذي  رسومملاو مبقتضى 
 عـام  شوال 17 يف ؤرخملا 318-09

 2009 سنة أكتوبر 6 وافقملا 1430
 يف ركزيةملا اإلدارة تنظيم تضمنملوا

  ، الوطنية التربية وزارة
 

  ، اجلمهورية رئيس موافقة وبعد
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   : يأيت ما يرسم
 

 األول الفصل
 عامة أحكام

  
 ادةملا ألحكام تطبيقا : األوىل ادةملا

 ؤرخملا 04-08 رقم القانون من 30
 23 وافقملا 1429 عام حمرم 15 يف

، أعـاله  ذكورملوا 2008 سنة يناير
 حتديـد  إىل رسـوم ملا هـذا  يهدف

 للربامج الوطين لسلمجا صالحيات
 الـذي ، وسريه وتنظيمه وتشكيلته

  ". لسلمجا" النص صلب يف يدعى
 
 حتـت  لـس لمجا يوضع 2 : ادةملا

  .الوطنية بالتربية كلفملا الوزير سلطة
 

  .اجلزائر مدينة يف لسلمجا مقر يكون
 

 الثاين الفصل
  لسلمجا صالحيات

 
 وطنيـة  هيئـة  لسلمجا 3 : ادةملا

 إىل واالقتراحات اآلراء ميلتقد خمتصة
 حول الوطنية بالتربية كلفملا الوزير

 نـاهج ملوا بالربامج تتعلق مسألة كل
 . التعليمية والوسائل واقيتملوا
   

ــولّى ــى، الصــفة ــذه، ويت  عل
 بـاقتراح  تعلقـة ملا هامملا ،اخلصوص

   : مايأيت

 ، للتعليم العام التصميم- 
 للتعلـيم  العامـة  األهداف صياغة- 

 ، التربية غايات من انطالقا
 مـع  الـربامج  مشـاريع  تطابق- 

 العامة املرجعية يف احملددة املواصفات
 ، الصلة ذي نهجيملا الدليل ويف
 مـوظفي  تكـوين  مالمح حتديد- 

 ، التعليم
ــتغالل-  ــات اس  واآلراء املالحظ

 الـس  يقـدمها  اليت والتوصيات
 واملرصـد  والتكوين للتربية الوطين
 املتعلقـة  والتكـوين  للتربية الوطين

ــالربامج ــائل ب ــة والوس  التعليمي
  . والبيداغوجية العلمية والتجهيزات

  
 جمال يف، لسلمجا يكلف 4 : ادةملا

   : اآلتية هامملبا، الربامج تصميم
 
 والـدليل  العامـة  رجعيةملا إعداد- 
 ، وحتيينهما للربامج نهجيملا

 يف التالميـذ  خترج مالمح حتديد- 
 ، تعليمية مرحلة كل اية
 ، الربامج مشاريع إعداد- 
 األفقـي  اإلنسـجام  على السهر- 

 ، للربامج والعمودي
 الـيت  الربامج مشاريع من التأكد -

 تخصصـة ملا موعـات لمجا تعدها
 ، أدناه 26 ادةملا يف ذكورةملا للمواد

ــراح-  ــيع اقت ــات مواض  الدراس
 ، بالربامج الصلة ذات والبحوث
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 وجهويـة  وطنيـة  ملتقيات تنظيم- 
 الصـلة  ذات سائلملا ناقشةمل ودولية

 تعميـق  قصـد  درسـية ملا بالربامج
 وضع يف سامهةملا، حوهلا االستشارة

 عن درسيةملا الربامج تنصيب ترتيبات
 وتنشيط رافقةملا الوثائق إعداد طريق

 مستخدمي وتكوين اإلعالم عمليات
 ، البيداغوجي التأطري

 يف والتبادل التعاون عالقات تطوير- 
 اهليئـات  مع درسيةملا الربامج ميدان

 اجلهـوي  سـتوى ملا علـى  ماثلةملا
  . والدويل

 
 جمال يف، لسلمجا يكلف 5 : ادةملا

 هـام ملبا، واقيتملوا ناهجملا تصميم
   : اآلتية

 
 اليت والتعلم التعليم مساعي اقتراح- 

 للـربامج  الفعـال  التطبيق من متكّن
 ، درسيةملا

 الـتعلم  تقيـيم  كيفيـات  حتديد- 
 أجهزة وكذا، درسيةملا كتسباتملوا
ــةملا ــة عاجل ــل البيداغوجي  والتكف

 يف صعوبات يعانون الذين بالتالميذ
 ، التعلم

 البيداغوجي التسيري كيفيات حتديد- 
ــم ــاتملوا للقس ــيةملا ؤسس  درس
 ، وإجراءاته

ـ ا مواقيـت  شـبكة  إعداد-   وادمل
 بإدمـاج  مرحلـة  كل يف التعليمية

 الوتـائر  جمال يف يةملالعا االجتاهات
  . درسيةملا

 
 جمال يف، لسلمجا يكلف 6 : ادةملا

 هـام ملبا التعليميـة  الوسائل تصميم
   : اآلتية

 
 الشـروط  دفاتر إعداد يف سامهةملا- 
 والوسـائل  درسيةملا بالكتب تعلقةملا

 ، األخرى التعليمية
 التعليمية الوسائل مدونات اقتراح- 

 . والبيداغوجية العلمية والتجهيزات
  

 الثالث الفصل
  وسريه وتنظيمه لسلمجا تشكيلة

 
 مـن  لـس لمجا يتشكل 7 : ادةملا

   : ذكرهم اآليت األعضاء
 
 ركزيةملا اإلدارة من (2) مسؤوالن- 

 ، بالتعليمني مكلف، الوطنية للتربية
 ، الوطنية التربية لوزارة العام فتشملا- 
 ، التربية حقل يف (2) ارسانمم -

 للبحث الوطين للمعهد العام ديرملا- 
 ، التربية يف
 للتربيـة  الـوطين  رصـد ملا مدير- 

 ، والتكوين
 للتربيـة  الـوطين  لسلمجا رئيس- 

 ، والتكوين
 تخصصـة ملا موعاتلمجا رؤساء- 

 ، أدناه 26 ادةملا يف ذكورةملا للمواد
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ـ  مـن  أعضـاء  (5) مخسة-  ني ب
 يفني اجلـامعي ني والبـاحث ني اجلامعي

 التخصصات أو التعليمية االتلمجا
   : اآلتية

 
 ، اللغات *
 ، التربية علوم *
 : واالجتماعيـة  اإلنسانية العلوم *

، واجلغرافيا التاريخ، اإلسالمية التربية
 ،..............الفلسفة، دنيةملا التربية

ــوم * ــة العل ــة الدقيق  والتجريبي
 ، والتكنولوجيا

 . والرياضية البدنية والتربية الفنون *
ــرباء-  ــابعون خ ــات ت  للمؤسس
  : أدناه ذكورةملا

 للغـة  األعلى لسلمجا من خبري *
 ، العربية

 الســامية احملافظــة مــن خــبري *
 ، لألمازيغية

 اإلسـالمي  لـس لمجا من خبري *
 ، األعلى

 للدراسات الوطين ركزملا من خبري *
 وثـورة  الوطنية احلركة يف والبحث

   1954. سنة نوفمرب أول
 
 لـس لمجا أعضـاء ني يع 8 : ادةملا

 بالتربيـة  كلـف ملا الوزير من بقرار
 قابلة سنوات (3) ثالث دةمل الوطنية

  . للتجديد
  

 عضـوية  انقطاع حال يف 9 : املادة
 استخالفه يتم، لسلمجا أعضاء أحد

 وخيلفـه ، نفسـها  األشكال حسب
 مدة انتهاء حىتني عملا اجلديد العضو

  . اجلارية العضوية
 
 أن لسلمجا رئيس كنمي 10 : ادةملا

 أو وطنية علمية شخصية بأيني يستع
 نظرا مسامهتها يف فائدة يرى أجنبية
  . وكفاءا خلربا

 
 دورة يف لسلمجا جيتمع 11 : ادةملا

 على بناء، السنة يف (2) نيمرت عادية
 جيتمع أنوميكن  .رئيسه من استدعاء

 الوزير من بطلب عادية غري دورة يف
 على بناء أو، الوطنية بالتربية كلفملا

  . لسلمجا رئيس من استدعاء
 

 كتـب ملا لسلمجا رئيس يستدعي
 التنسـيق  جلـان  وأعضاء ورؤساء

 موعاتلمجا ورؤساء، وادملا تعددةملا
 ادةملا يف ذكورينملا للمواد تخصصةملا

ــاه 14 ــاع، أدن  دورات يف لالجتم
 قبـل  الربامج مشاريع على صادقةملا

 بالتربيـة  كلفملا الوزير إىل هاميتقد
 دورات أعمـال  وتتـوج . الوطنية

 الـوزير  إىل يرسل حضرمب صادقةملا
 .الوطنية بالتربية كلفملا
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 مشـروع  لسلمجا يعد 12 : ادةملا
 يف عليـه  ويصـادق  الداخلي نظامه
  .األوىل دورته

  
 علـى  لسلمجا يكلف 13 : ادةملا

 على صادقةملوا بالدراسة، اخلصوص
  : يأيت ما
 ، للمجلس الداخلي النظام- 
 ، لسلمجا نشاط برنامج- 
 ، الربامج مشاريع- 
 ، لسلمجا نشاطات حصيلة- 
 الـذي  للنشـاط  السنوي التقرير- 

 بالتربيـة  كلـف ملا الوزير إىل يرسل
 . الوطنية

  
 تطـرح  مسألة كل لسلمجا يدرس

 . فيها رأيه ويبدي، عليه
  
  : من لسلمجا يتشكل 14 : ادةملا

 ، الرئيس - 
 ، كتبملا - 
 ، العامة األمانة - 
  . وعاتامو اللجان - 
 

  
  
  
  
  
  
  

 األول القسم
  الرئيس

 
 رئـيس  لسلمجا يسري 15 : ادةملا

 اقتراح على بناء مرسوم جبني مبويع
  . الوطنية بالتربية كلفملا الوزير من
 

 األشـكال  حسـب  مهامه وتنهى
  .نفسها

 
 لسلمجا رئيس يتقاضى 16 : ادةملا

 عام مفتش وظيفة إىل باالستناد راتبه
  .ركزيةملا باإلدارة

 
 بتسـيري  الرئيس يكلف 17 : ادةملا
  . سريه حسن على ويسهر لسلمجا

 
  : الصفة وذه

 -لسلمجا ميزانية مشروع يعد ، 
 للمجلـس  الداخلي النظام يقترح- 

 ، تطبيقه على ويسهر
 اجتماعـات  أعمال جدول يضبط- 
  ، لسلمجا
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 ويدير لسلمجا اجتماعات يرأس- 
  ، أشغاله

 مجيع على السلّمية السلطة ارسمي -
 ، لسلمجا مستخدمي

 والعقـود  االتفاقيـات  كل يربم- 
 والتنظيم التشريع إطار يف واالتفاقات

 ، ما عمولملا
 بالتربيـة  كلفملا الوزير إىل يرسل- 

 نشـاطات  عن سنويا تقريرا الوطنية
 .لسلمجا

  
 الثاين القسم

  كتبملا
 
   :من لسلمجا مكتب يتكون 18 : ادةملا

 
 ، الرئيس - 
 ، العامني األم - 
 وادملا تعددةملا التنسيق جلان رؤساء- 
  . أدناه 26 ادةملا يف ذكورةملا

 
 لسلمجا مكتب يكلف 19 : ادةملا

   : يأيتمبا 
 
 الـداخلي  النظام مشروع إعداد - 

 ، للمجلس
 نشـاط  برنامج مشروع حتضري - 
 بعـد ، تنفيـذه  ومتابعـة  لسلمجا

 ، عليه لسلمجا مصادقة
 جلـان  أنشـطة  ومتابعة تنسيق - 

 موعاتلمجوا، وادملا تعددةملا التنسيق

، اخلاصة واللجان، للمواد تخصصةملا
 واخلـربة  االستشـارة  وجمموعات

ـ ا يف ذكورةملا  33 و 26 و 24 وادمل
 ، أدناه

 ، لسلمجا نشاطات حصيلة حتضري- 
 السـنوي  التقرير مشروع إعداد- 

 ، لسلمجا لنشاطات
 لسلمجا ميزانية مشروع دراسة - 
 ، عليه صادقةملوا
 للمجلـس  ايلملا احلساب دراسة - 
  .عليه صادقةملوا
 

 الثالث القسم
  العامة األمانة

 
 العامـة  األمانـة  توضع 20 : ادةملا

، لـس لمجا رئـيس  سـلطة  حتت
 ثالثـة  ويساعده عامني أم ويسريها

 يتكفـل  بالدراسـات ني مكلف (3)
 األعمال بكل للمجلس العامني األم

 سـيما  وال، لسلمجا بسري رتبطةملا
   : منها

 
 لسلمجا اجتماعات حماضر صياغة- 

 ، ومداوالته
 اليت والوثائق التقارير خمتلف مجع- 

 مهامـه  أداء يف لسلمجا إليها حيتاج
 ، واستغالهلا

 ، للمجلس الدورية التقارير صياغة- 
 ، لسلمجا دورات حتضري- 
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 كـل ني ب سجلةملا األعمال إجناز- 
  ،نيدورت

ـ ا بالدعم التكفل-   وبتـوفري  اديمل
 ، لسلمجا لسري الضرورية الوسائل

 الـيت  نتدياتملوا لتقياتملا حتضري- 
 ، لسلمجا ينظمها

 ، وتوزيعها لسلمجا أعمال نشر- 
 والعالقـات  واالتصـال  التوثيق- 

  . اخلارجية
 
 وجبمب العامني األمني يع 21 : ادةملا

 الوزير من اقتراح على بناء، مرسوم
 . الوطنية بالتربية كلفملا

  
 األشـكال  حسـب  مهامه وتنهى
  .نفسها

 
ــا ــ 22 : ادةمل ــونملاني يع  كلف

 الوزير من قرار وجبمب بالدراسات
 علـى  بناء، الوطنية بالتربية كلفملا

  . لسلمجا رئيس من اقتراح
  

 األشـكال  حسـب  مهامهم وتنهى
  . نفسها

 
ـ  يتقاضى 23 : ادةملا  العـام ني األم

 على، رواتبهم بالدراسات كلفونملوا
 مـدير  وظيفيت إىل باالستناد، التوايل
  . ركزيةملا باإلدارة مدير ونائب

 
  

 الرابع القسم
  اموعات و اللجان

 
 لـس لمجا أعضاء ينظم 24 : ادةملا

 متعـددة  للتنسيق جلان (5) مخس يف
   : وادملا عائالت حسب، وادملا

 
 ، اللغات- 
 ، واالجتماعية اإلنسانية العلوم- 
ــوم-  ــة العل ــة الدقيق  والتجريبي

 ، والتكنولوجيا
 والرياضـية  البدنية والتربية الفنون- 

 ، درسيةملا قبل ما والتربية
 . البيداغوجيا- 
  

 املـواد  املتعددة التنسيق جلان يرأس
 على بناء، جمموعة كل أعضاء أحد

  . الس رئيس من اقتراح
 

 مهام للمجلس الداخلي النظام حيدد
 وكيفيات وادملا تعددةملا التنسيق جلان

  .سريها
 
 التنسـيق  جلـان  تكلف 25 : ادةملا
مبـا   اخلصـوص  على وادملا تعددةملا
   :أيتي

 
 تخصصـة ملا موعاتلمجا مرافقة- 

  ، الربامج مشاريع إعداد عند للمواد
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 العامـة  رجعيـة ملا عناصر توضيح- 
   :يأيتمبا  يتعلق فيما سيما ال، للربامج

 
 شخصـية  بتكوين رتبطةملا القيم*
 ، ستعرضةملا والكفاءات تعلّمملا

 تضـمن  اليت ستعرضةملا فاهيمملا*
 ، وادملاني ب التجانس

 األفقي للتشارك الضامنة املواضيع*
 ، وادملاني ب

 السـاعي  احلجـم  مـع  املالءمة*
 ، مادة لكل صصلمخا

ــل* ــ التمفص ــتوياتملاني ب  س
  ، التعليمية

 
 بتنصـيب  تتعلق توصيات إعداد- 

 ، الربامج
 مشـاريع  علـى  األولية صادقةملا- 

اموعـات   تعـدها  الـيت  الربامج
 .للمواد تخصصةملا

  
ــا ــزود 26 : ادةمل ــسلمجا ي  ل

 متارس للمواد متخصصةمبجموعات 
 حتـت  ا املكلفة واألعمال مهامها
  . سلطته

 
 إىل املسندة املهام تتمثل 27 : املادة

 يف، للمـواد  تخصصةملا موعاتا
 يف، الـس  رئيس توجيهات إطار
مبـا   تتعلق للمجلس اقتراحاتمي تقد
  : يأيت

ـ با اخلاصة رجعيةملا مراجعة -   ادةمل
 ،االختصاص أو النشاط أو التعليمية

 ، وحتيينها الربامج تعديل - 
 ، اجلديدة الربامج مشاريع إعداد - 
 مـن  التالميذ خترج مالمح حتديد- 

  ، تعليمية مرحلة كل
ــات إعــداد - ــاءات مرجعي  الكف

 رتبطةملاني للمدرس هنيةملوا يةمياألكاد
 سـتجدات ملوا الـربامج  تطلباتمب

 ، البيداغوجية
 التجهيــزات مــدونات إعــداد - 

ــة ــة البيداغوجي ــة والعلمي  والتقني
 سطرةملا األهداف لتحقيق الضرورية

 ، الربامج يف
 مكتسـبات  تقييم أجهزة تصور - 

 ، التالميذ
 وتوجيهــات تعليمــات إعــداد- 

 ، بيداغوجية
 ، للربامج رافقةملا الوثائق مراجعة - 
 مـن  البيداغوجي اجلانب صياغة - 

 الكتب بإعداد تعلقملا الشروط دفاتر
 ، األخرى التعليمية والوسائل درسيةملا

 اإلعـالم  عمليـات  يف سامهةملا - 
 وفـق  بـالربامج  تعلقةملا والتكوين

 . به عمولملا التنظيم
  
 موعـات لمجا تتشكل 28 : ادةملا
 مـادة  أساس على للمواد تخصصةملا

ـ ا مـن  جمموعـة  أو تعليمية  وادمل
  .التعليمية
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ــي ــون وه ــن تتك ــمم م ني ارس
 مـن  وتتخـذ ، وخرباء ومستشارين

 التربيـة  لقطـاع  التابعة ؤسساتملا
  . الجتماعاا مقرا الوطنية

 
 الوطنية بالتربية كلفملا الوزير حيدد
 للمـواد  تخصصةملااموعات  عدد

 .إقامتها ومؤسسات
  
 جمموعـة  كـل  يرأس 29 : ادةملا

 للتربيـة  مفـتش  للمواد متخصصة
 . جامعي أستاذ أو الوطنية

  
 تخصصـة ملا موعةلمجا رئيس يعين

 الـوزير  مـن  قرار وجبمب للمواد
 علـى  بناء، الوطنية بالتربية كلفملا

  . لسلمجا رئيس من اقتراح
 

 األشـكال  حسـب  مهامه وتنهى
  .نفسها

 
 جمموعـة  كـل  تتشكل 30 : ادةملا

ـ  مـن  للمـواد  متخصصة ني مفتش
 سـتويات ملا خمتلـف  يفني ومدرس

ــة ــن، التعليمي ــامعيني وم  يف ج
ـ  ذوي من معينة ختصصات  رةـاخلب

 الـربامج  تصـميم  جمـال  يف احملققة
  . وإعدادها

  
 موعاتلمجا أعضاء يعين 31 : ادةملا
 مـن  قرار وجبمب للمواد تخصصةملا

ـ  الوطنية بالتربية كلفملا الوزير  دةمل
، للتجديـد  قابلة سنوات (3) ثالث

  .لسلمجا رئيس من اقتراح على بناء
 
 رئـيس ني يستع أن كنمي 32 : ادةملا

ــةامو ــة ع ــواد املتخصص  للم
 نوعيـة  مسامهات لتقدمي مبستشارين

، اموعة مهام ألداء ضرورية تكون
 رئيس من مسبقة موافقة بعد وذلك
  . الس

  
  
 التنسيق جلان على زيادة 33 : ادةملا
 تخصصةملا عاتاموو وادملا تعددةملا

، مؤقتة بصفة، لسلمجاميكن  للمواد
 وجمموعـات  خاصة جلانا حيدث أن

 . وخربة استشارة
  

 للمجلـس  الـداخلي  النظام حيدد
 اخلاصـة  اللجـان  إحداث كيفيات

 واخلـربة  االستشـارة  وجمموعات
  . وسريها ومهامها وتشكيلها

 
 الرابع الفصل
  مالية أحكام

 
ـ ا  اعتمـادات  تسـجل  34 : ادةمل
 كلفـة ملا الوزارة ميزانية يف لسلمجا

 .الوطنية بالتربية
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 كلفـة ملا الـوزارة  تضع 35 : ادةملا
 تصـرف  حتـت  الوطنيـة  بالتربية

 اديـة ملوا البشرية الوسائل لسلمجا
  . لسريه الضرورية

 
 اللجـان  أعضاء يتقاضى 36 : ادةملا

 تخصصـة ملا اموعـات  وأعضاء
 مبلغهـا  حيـدد  تعويضـات  للمواد

 قـرار  وجبمب ختصيصها وكيفيات
 اليـة ملبا كلفملا الوزيرني ب مشترك
  . الوطنية بالتربية كلفملا والوزير

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اخلامس الفصل
  ختامية أحكام

 
 األحكـام  مجيـع  تلغى 37 : ادةملا
 . رسومملا هلذا الفةلمخا

  
 يف رسـوم ملا هذا ينشر 38 : ادةملا

 اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة
  . الشعبية الدميقراطية

 
 2015ديسمرب 6 يف اجلزائر

  الوزير األول
  سالل الكملا عبد
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 مؤرخ 15-171 رقم تنفيذي مرسوم
 23 وافقملا 1436 عام رمضان 6 يف

 بالنقـل  يتعلـق ، 2015 سنة يونيو
 . درسيملا

 
 ، األول الوزير إنّ
  

 ، النقل وزير تقرير على بناء
  

 ادتانملا سيما ال، الدستور على وبناء
 ، منه 2) الفقرة( 125و 3-85

  
 ؤرخملا 66-155 رقم األمر قتضىمبو
 8 وافـق ملا 1386 عام صفر 18 يف

 قـانون  تضمنملوا 1966 سنة يونيو
  ، تممملوا عدلملا، اجلزائية اإلجراءات

 
 ؤرخملا 66-156 رقم األمرو مبقتضى 

 8 وافـق ملا 1386 عام صفر 18 يف
واملتضمن قـانون   1966 سنة يونيو

 العقوبات، املعدل و املتمم،
  

 ؤرخملا 75-58 رقم األمرو مبقتضى 
 26 وافقملا 1395 عام رمضان 20 يف

 القانون تضمنملوا 1975 سنة سبتمرب
  ، تممملوا عدلملا، دينملا

 
 ؤرخملا 75-59 رقم األمرو مبقتضى 

 26 وافقملا 1395 عام رمضان 20 يف
 تضـمن ملوا 1975  سـنة  سـبتمرب 

  ، تممملوا عدلملا، التجاري القانون

 90-11 رقـم  القـانون و مبقتضى 
 1410 عـام  رمضان 26 يف ؤرخملا
 تعلقملوا 1990 سنة أبريل 21 وافقملا

  ، تممملوا عدلملا، العمل بعالقات
 

 ؤرخملا 01-03 رقم األمرو مبقتضى 
 1422 عـام  الثانيـة  مجادى أول يف
 2001 سـنة  غشـت  20 وافقملا

 عـدل ملا، االستثمار بتطوير تعلقملوا
  ، تممملوا
 

 01-13 رقـم  القـانون و مبقتضى 
 عـام  األوىل مجادى 17 يف ؤرخملا

 2001 سنة غشت 7 وافقملا 1422
 الـربي  النقـل  توجيـه  تضمنملوا

 سـيما  ال، تممملوا عدلملا، وتنظيمه
  ، منه 34 ادةملا

 
 01-14 رقـم  القـانون و مبقتضى 

 عـام  األوىل مجادى 29 يف ؤرخملا
 2001 سنة غشت 19 وافقملا 1422

 عـرب  رورملا حركة بتنظيم تعلقملوا
 عـدل ملا، وأمنـها  وسالمتها الطرق

  ، تممملوا
 

 04-08 رقـم  القـانون و مبقتضى 
 عـام  الثانيـة  مجادى 27 يف ؤرخملا

 2004 سنة غشت 14 وافقملا 1425
 األنشـطة  ارسةمم بشروط تعلقملوا

 ، تممملوا عدلملا، التجارية
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 08-04 رقـم  القـانون و مبقتضى 
 1429 عـام  حمـرم  15 يف ؤرخملا
ــقملا ــاير 23 واف ــنة ين  2008 س

 للتربيـة  التوجيهي القانون تضمنملوا
  ، الوطنية

  
 11-10 رقم القانونو مبقتضى 

 1432 عام رجب 20 يف ؤرخملا
 تعلقملوا 2011 سنة يونيو 22 وافقملا

  ، بالبلدية
 

 12-07 رقم القانونو مبقتضى 
 1433 عام األول ربيع 28 يف ؤرخملا
 2012  سنة فرباير 21 وافقملا

  ، بالوالية تعلقملوا
 

 مـرق الرئاسي رسومملاو مبقتضى 
 عام رجب 25 يف ؤرخملا 125- 15

 2015 سنة مايو 14 وافقملا 1436
  ، احلكومة أعضاءني تعي تضمنملوا
 

 رقم التنفيذي رسومملاو مبقتضى 
 عام حمرم 27 يف ؤرخملا 165-89

 1989 سنة غشت 29 وافقملا 1410
  ، النقل وزير صالحيات حيدد الذي

  
 رقم التنفيذي رسومملاو مبقتضى 

 األوىل مجادى 7 يف ؤرخملا 381-90
 سنة نوفمرب 24 وافقملا 1411 عام

 النقل مديريات بتنظيم تعلقملوا 1990
  ، وعملها الواليات يف

ـ  التنفيذي رسومملاو مبقتضى   مـرق
 عـام  رمضان 9 يف ؤرخملا 40-97
 1997 سنة يناير 18 وافقملا 1417

 النشـاطات  حتديـد  عايريمب تعلقملوا
 يف للقيـد  اخلاضـعة  قننةملا هنملوا

  ، تممملا، وتأطريها التجاري السجل
 

 رقـم  التنفيـذي  رسومملاو مبقتضى 
 عام الثاين ربيع 9 يف ؤرخملا 223-03

 2003 سنة يونيو 10 وافقملا 1424
 التقنيـة  راقبـة ملا بتنظـيم  تعلقملوا

  ،ارستهامم وكيفيات للسيارات
 

 رقم التنفيذي رسومملاو مبقتضى 
 مجادى 23 يف ؤرخملا 261-03

 يوليو 23 وافقملا 1424 عام األوىل
 تشكيلة تضمنملوا 2003 سنة

 واللّجنة الربي للنقل الوطين لسلمجا
 وادملا لنقل شتركةملا الوزارية التقنية
 للعقوبات الوالئية واللّجنة اخلطرة
  ، وسريها وصالحياا اإلدارية

 
 رقم التنفيذي رسومملاو مبقتضى 

 عام شوال 15 يف ؤرخملا 381-04
 2004 سنة نوفمرب 28 وافقملا 1425
 عرب رورملا حركة قواعد حيدد الذي

  ، تممملوا عدلملا، الطرق
  

 رقـم  التنفيـذي  رسومملاو مبقتضى 
 عـام  القعدة ذي 8 يف ؤرخملا 415-04

 2004  سـنة  ديسمرب 20 وافقملا 1425
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 رخـص  تسليم شروط حيدد الذي
 األشـخاص  نقل نشاطات ارسةمم

 عـدل ملا، الطرقـات  عرب والبضائع
  ، تممملوا
 

 رقم التنفيذي رسومملاو مبقتضى 
 القعدة ذي 8 يف ؤرخملا 416-04

 سنة ديسمرب 20 وافقملا 1425 عام
 إعداد كيفيات حيدد الذي 2004

 لألشخاص الربي النقل خمططات
  ، وتطبيقها

 
 رقم التنفيذي رسومملاو مبقتضى 

 عام صفر 22 يف ؤرخملا 363-14
  سنة ديسمرب 15 وافقملا 1436
 األحكام بإلغاء تعلقملوا 2014

 طبق بالتصديق تعلقةملا التنظيمية
 من سلّمةملا الوثائق نسخ على األصل
  ، العمومية اإلدارات طرف

 
  ، اجلمهورية رئيس موافقة وبعد

  
   :يأيت ما يرسم

 
 األول الفصل
  عامة أحكام

 
 ادةملا ألحكام تطبيقا : األوىل ادةملا

 ؤرخملا 01 -13  رقم القانون من 34
 1422 عـام  األوىل مجادى 17 يف
 عدلملا ،2001 سنة غشت 7 وافقملا

 هذا يهدف، أعاله ذكورملوا تممملوا
  . درسيملا النقل تنظيم إىل رسومملا

 
 هـذا  مفهوم يف، يقصد 2 : ادةملا
  : يأيت امب ،نيرسومملا

 
 يـتم  نوعي نقل :درسيملا النقل- 

 من أكثر لنقل تصمم وسائل بواسطة
 ذلـك  يفمبـا   أشخاص (9) تسعة

 تنقل منتظمة خدمة شكل يف السائق
ـ ملا التالميذ  نقـاط  مـن ني تمدرس
 التربيـة  مؤسسـات  حنـو  الصعود
  .والعكس والتعليم

 أو الطبيعـي  الشخص : ستغلملا- 
 النقـل  خدمة يستغل الذي عنويملا
 . مركبات بواسطة درسيملا

 الشخص : درسيملا النقل سائق- 
 النقـل  مركبـة  قيـادة  يتوىل الذي

 .درسيملا
 مؤسسـة  : درسـية ملا ؤسسةملا- 

 ومؤسسـة  العمومية والتعليم التربية
 مـن  عتمدةملا اخلاصة والتعليم التربية
  . الوطنية التربية وزارة

 
 اإلقليمية اجلماعات تقوم 3 : ادةملا

 للتشريع طبقا درسيملا النقل بضمان
 . ما عمولملا والتنظيم

  
 مؤسسـات  به تقوم أن أيضا كنميو

 واجلمعيـات  اخلاصة والتعليم التربية
  .التربوي الطابع ذات
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 اإلقليمية اجلماعات كنمي4 :  ادةملا
 اخلاصـة  والتعليم التربية ومؤسسات
 التربـوي  الطـابع  ذات واجلمعيات

 إمكانيـام  وعرب مباشرة، التدخل
 مـع  اتفاقيـة  عقـد  عرب أو اخلاصة
، لألشخاص العمومي النقل متعاملي

 النقـل  خدمـة  ضـمان  أجل من
  .درسيملا

  
 علـى  البلـديات  تسهر 5 : ادةملا

 طبقا، للتالميذ درسيملا النقل ضمان
 11-10  رقم القانون من 122 للمادة

 1432 عـام  رجـب  20 يف ؤرخملا
 تعلقملوا 2011 سنة يونيو 22 وافقملا

  . بالبلدية
 
 تربط اليت االتفاقية تتضمن 6 : ادةملا

 باجلماعـات  النقـل  خدمة مستغل
ــة ــة مؤسســات أو اإلقليمي  التربي

 ذات اجلمعيات أو/و اخلاصة والتعليم
، اخلصـوص  علـى  التربوي الطابع
  : مايأيت

  
 التوقف ونقاط درسيةملا ؤسساتملا -

 ، ائتماا الواجب
 سـافة ملوا اتباعه الواجب سلكملا- 

 ، قطعها الواجب
 وجبـها مب تكـون  اليت األيام عدد- 

 ، مضمونة النقل خدمة
 الواجبني تمدرسملا التالميذ عدد- 

 ، نقلهم

ــوترية-  ــتملوا ال ــب واقي  الواج
 ، احترامها

 لضمان تعاقدةملا األطراف التزامات- 
 الواجبني تمدرسملا التالميذ سالمة
 ، نقلهم

 وكـذا  االتفاقيـة  فسخ شروط- 
 عجـز  حالـة  يف تخـذة ملا التدابري

  .ستغلملا
 أيضا تتوخى أن االتفاقية هذه كنميو

 النقـل  مركبـة  اسـتعمال  إمكانية
ــيملا ــل يف درس ــومي النق  العم

  .لألشخاص
 

 الثاين الفصل
 النقل استغالل وكيفيات شروط

  درسيملا
  

 األول القسم
  درسيملا النقل استغالل شروط

  
 النقـل  اسـتغالل  خيضع 7 : ادةملا
 علـى  سبقملا احلصول إىل درسيملا

 النقل مدير يسلمها استغالل رخصة
  . إقليميا تصلمخا للوالية

 
 ودفتر االستغالل رخصة وذجمن يرفق

 شروط حيدد الذي ا رفقملا الشروط
 ـذا ، درسـي ملا النقـل  استغالل

  .رسومملا
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 الطلب صاحب على جيب 8 : ادةملا
 االسـتغالل  رخصة طلب يودع أن

 تـص لمخا للوالية النقل مدير لدى
  . إقليميا

 
 بالوثـائق  الطلـب  يرفق أن جيب و

  : اآلتية
  
  :ني الطبيعي لألشخاص بالنسبة - أ

 
 لكـل  الرمادية البطاقة من نسخة- 

 ، استغالهلا يراد مركبة
 التقنيـة  راقبةملا حمضر من نسخة- 

 قيـد  اسـتغالهلا  يـراد  مركبة لكل
 ، الصالحية

ـ  وقعـة ملا االتفاقية من نسخة-  ني ب
 أو اإلقليميـة  واجلماعـات  ستغلملا

 اخلاصـة  والتعليم التربية مؤسسات
 ، التربوي الطابع ذات اجلمعيات أو/و
 طـرف  من وقعملا الشروط دفتر- 
 ، ستغلملا

 خطوط استغالل رخصة من نسخة- 
 حالـة  يف لألشخاص العمومي النقل

 واليـة  يف النقل نشاط زاول إذا ما
 ، أخرى

 يـراد  مركبـة  لكـل ني تأم عقد- 
  . الصالحية قيد استغالهلا

  
  
  
 

   : نيعنويملا لألشخاص بالنسبة - ب
 

 األساسـي  القـانون  من نسخة - 
 ، عنويملا للشخص

 مـن مت  الـيت  داولةملا من نسخة- 
 وعنــد، الــرئيسني تعــي خالهلــا
 إذا إالّ سيرملا أو العام ديرملا، االقتضاء

 القـانون  وجبينني مبمع هؤالء كان
 ، األساسي

 البشـرية  للوسـائل  وصفية بطاقة- 
 ، استغالهلا ستعتمد اليت اديةملوا
 أو السـائق  عمل عقد من نسخة- 

  ،نيالسائق
 الرماديـة  البطاقـة  مـن  نسخة- 

 ، استغالهلا رادملا ركباتملا أو للمركبة
 التقنيـة  راقبةملا حمضر من نسخة- 

 استغالهلا رادملا ركباتملا أو للمركبة
 ، الصالحية قيد
ـ  وقعـة ملا االتفاقية من نسخة-  ني ب
 أو اإلقليميـة  واجلماعـات  ستغلملا

 اخلاصـة  والتعليم التربية مؤسسات
 ، التربوي الطابع ذات اجلمعيات أو/و
 ركباتملا أو ركبةملاني تأم شهادة- 
 ، الصالحية قيد استغالهلا رادملا

 طـرف  من وقعملا الشروط دفتر- 
  .ستغلملا
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 اإلقليميـة  للجماعات بالنسبة - ج
 اخلاصة والتعليم التربية ومؤسسات
 التربـوي  الطابع ذات واجلمعيات

 النقل خدمة استغالل يف ترغب اليت
   : اخلاص حلساا درسيملا

 
 الرماديـة  البطاقـة  مـن  نسخة- 

 ، استغالهلا رادملا ركباتملا أو للمركبة
 التقنيـة  راقبةملا حمضر من نسخة- 

 قيـد  اسـتغالهلا  يـراد  مركبة لكل
 ، الصالحية

 يـراد  مركبـة  لكـل ني تأم عقد -
 ، الصالحية قيد استغالهلا

 من موقعا الشروط دفتر من نسخة- 
 ؤسسـات مل بالنسبة ستغلملا طرف
 واجلمعيـات  اخلاصة والتعليم التربية
  . التربوي الطابع ذات

 
 نقل سائق كل على جيب 9 : ادةملا

  : أدناه الشروط يستويف أن مدرسي
 
 (26) وعشرين ستا بالغا يكون أن- 

 ، األقل على سنة
 من سياقة رخصة حائزا يكون أن- 

 ،" د"  الصنف
 به تقوم إداري حتقيق إىل خيضع أن- 

 تلـزم  الـيت  تصةلمخا األمن مصاحل
 الواليـة  يف النقل ديرمل رأيها بتبليغ

 (2) شهرين أجل يف إقليميا تصلمخا
 ، إخطارها تاريخ من

 كامل تثبت طبية شهادة يقدم أن- 
 للمعـين  والعقليـة  البدنيـة  الصحة

 ، نصبملبا
 بالنشـاط  صلة ذا تكوينا يثبت أن- 

  . به عمولملا للتنظيم طبقا
 
 مركبـة  كـل  يف جيب 10 : ادةملا

   : يأيت ما درسيملا للنقل خمصصة
 

  ،"4" الصنف يف مرقمة تكون أن - 
 مؤخرـا  ويف أمامها يف تلصق أن- 

  ،"مدرسي نقل " إشارة واضحة بصفة
 علـى  سـم  (20) عشرون ارتفاعها

 الكتابة هذه تكون أن جيبو . األقل
 ، سواء حد على وارا ليال واضحة

 علـى ، اجلانبية باجلهات توضع أن- 
ـ  طوال سم (60) نيتمساح ني وأربع
 :اآلتيـة  البيانات، عرضا سم (40)
، شركته اسم أو ستغلملا واسم لقب

 القيـد  ورقم شركته مقر أو وعنوانه
ــجل يف ــاقل س ــوميني الن ني العم

  .لألشخاص
 

 الثاين القسم
 النقل نشاط استغالل كيفيات

  درسيملا
 
 النقل كان إذا ما حالة يف 11 : ادةملا
 فإن، اخلاص للحساب يتم درسيملا

 تسلم درسيملا النقل استغالل رخصة
 للتجديد قابلة سنوات (5) مخس دةمل
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 إىل أدت الـيت  نفسها األشكال وفق
  . عليها احلصول

  
 درسيملا النقل كان إذا ما حالة ويف
 مـدة  فـإن ، اتفاقيـة  إطار يف يتم

 النقـل  اسـتغالل  رخصة صالحية
 االتفاقية دةمل مساوية تكون درسيملا
  . تعاقدينملاني الطرفني ب ربمةملا

 
ـ ا  االسـتغالل  رخصـة  12 : ادةمل

 وال، لإللغـاء  وقابلة ووقتية شخصية
 أو حتويلـها  أو عنـها  التنازل كنمي

 صـيغ  مـن  صـيغة  أية حمل تكون
  .اإلجيار

 
 للوالية النقل مدير يلزم 13 : ادةملا
 صاحب على بالرد إقليميا تصلمخا

 النقل خدمات استغالل رخصة طلب
 أشـهر  (3) ثالثة أجل يف درسيملا

 رخصة طلب استالم تاريخ من ابتداء
  . االستغالل

 
 االستغالل رخصة ترفض 14 : ادةملا

 الطلـب  صـاحب  يستوف مل إذا
 . طلوبةملا الشروط

  
 للواليـة  النقـل  مدير يعلل أن جيب

 ويبلّغه الرفض قرار إقليميا تصلمخا
 . للمعين

  

 طلـب  رفض حالة يف 15 : ادةملا
 صـاحب  كنمي، االستغالل رخصة
 كلفملا للوزير طعنا يقدم أن الطلب
  . بالنقل

 
 إىل الطعـن  طلـب  يصل أن جيب

 مخسة أجل يف بالنقل كلفملا الوزير
 تـاريخ  من ابتداء، يوما (15) عشر
  .الرفض تبليغ

  
 كلفملا الوزير يرد، احلالة هذه يف و

 بعد يوما (30)ني ثالث أجل يف بالنقل
  . الطعن استالم تاريخ

  
 النقـل  مسـتغل  يقيد 16 : ادةملا
ـ ا درسيملا  سـجل  يف لـه  رخصمل

 فتوحملا لألشخاصني العموميني الناقل
 تـص لمخا للوالية النقل مدير لدى

 والتنظـيم  للتشـريع  طبقـا  إقليميا
 . ما عمولملا

  
 للوالية النقل مدير يقوم 17 : ادةملا
 رخصـة  بسحب إقليميا تصلمخا

 درسيملا النقل مستغل من االستغالل
 يف نشاطه مزاولة يف يشرع مل الذي

 تعلقـة ملا االتفاقية يف قررةملا اآلجال
  . درسيملا بالنقل

 
 اإلقليميـة  اجلماعـات  إبالغ يتم و

  . بذلك
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 النقـل  مسـتغل  يلـزم  : 18 ادةملا
، مركبتـه  توقيف حالة يف، درسيملا

  . اخلدمة استمرارية على باإلبقاء
 
 حقوق ذوي على جيب 19 : ادةملا

 يتعلق عندما، درسيملا النقل مستغل
 التصـريح ، طبيعـي  بشخص األمر
 للواليـة  النقـل  مـدير  إىل بوفاته

 يتجاوز ال أجل يف إقليميا تصلمخا
  . أيام (7) سبعة

  
 النقل مستغل علىني يتع 20 : ادةملا
 األشـخاص  خيـص  فيما، درسيملا
 النقـل  مدير إىل التصريح، نيعنويملا

 سريملا بوفاة إقليميا تصلمخا للوالية
 تغــيري أو إقصــائه أو اســتقالته أو

 ال أجـل  يف االقتضاء عند الشريك
  . أيام (7) سبعة يتجاوز

 
 للواليـة  النقـل  مدير إعالم وجيب

 يف اجلديـد  سيرملبا إقليميا تصلمخا
  . يوما (15) عشر مخسة أجل

 
 مـدير  إىل تعاد أن جيب 21 : ادةملا

، إقليميـا  تـص لمخا للوالية النقل
 االسـتغالل  لرخصة األصلية النسخة

 عنـدما  أو صالحيتها مدة اية عند
 أو الطبيعـي  الشـخص  شطب يتم

ني العموميني الناقل سجل من عنويملا
  .لألشخاص

 

 الثالث الفصل
  درسيملا النقل تنظيم

 
 يف درسـي ملا النقل ينظم22 : ادةملا

 طبقـا  الـوالئي  النقل خمطط إطار
  . ما عمولملا والتنظيم للتشريع

 
 خمطـط  يلـيب  أن جيب 23 : ادةملا

 درسـي ملا النقل طلب الوالئي النقل
 ونوعيـة  السـالمة  شروط بأحسن
  . اخلدمة

  
 باألحكام اإلخالل دون 24 : ادةملا

 كـل  يف تنشأ، ا عمولملا التنظيمية
 درسيملا للنقل استشارية جلنة والية

 األعضاء تضم، ثلهمم أو الوايل يرأسها
   : ذكرهم اآليت

 
 ، ثلهمم أو احمللية اإلدارة مدير- 
 ، ثلهمم أو للوالية النقل مدير- 
 ، ثلهمم أو للوالية التربية مدير- 
 والتضامن االجتماعي النشاط مدير- 

 ، ثلهمم أو للوالية
ني هنـي ملا والتعلـيم  التكوين مدير- 

 ، ثلهمم أو للوالية
 البلـدي  الشعيب لسلمجا رئيس- 

 ، درسيملا بالنقل عنيةملا للبلدية
 التالميـذ  أوليـاء  مجعيـة  رئيس- 

 .للوالية
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 شخص بأيني تستع أن اللجنة نميك
  . أشغاهلا يف يساعدها أن شأنه من
 
 اللجنـة  أعضـاء ني يع : 25 ادةملا
 من قرار وجبمب، أعاله ذكورونملا

 .إقليميا تصلمخا الوايل
  
 األعضـاء  أحـد  توقف حالة يف و
 حسب يستخلف، مهامه عنني عينملا

  . نفسها األشكال
 
   :اآلتية هامملا اللجنة تتوىل 26 : ادةملا

 
 سـائل ملا كـل  حـول  آراءمي تقد-
 ، درسيملا النقل وتوفري بتنظيم تعلقةملا

ـ  إىل دف تدابري اقتراح-  ني حتس
 تلك منها سيما وال، درسيملا النقل

ني نقـول ملا التالميـذ  بسالمة تعلقةملا
 النقـل  مـرور  مواقيـت  واحترام

  .درسيملا
 
 نظامهـا  اللجنـة  تعد 27 : ادةملا

 سـيما  ال، حيـدد  الـذي  الداخلي
  . هلا اجتماع أول يف عملها كيفيات

 
 هـذا  على قرار وجبمب الوايل يوافق
  . النظام

 
  
  

 التلميـذ  التحاق خيضع 28 : ادةملا
 إىل، درسيملا النقل كبةمبر تمدرسملا

 قيـد  درسيملا النقل بطاقة استظهار
 ،سنة كل للتجديد قابلة الصالحية

  .يتبعها اليت درسيةملا ؤسسةملا تسلّمها
 

 :يأيت ما درسيملا النقل بطاقة تتضمن
 والصـورة  والعنوان واالسم اللقب

 . الدم وفصيلة
  

 الرابع الفصل
  العقوبات

 
 نشـاط  عقوبات حتدد 29 : ادةملا

 وجـب مب اإلداريـة  درسيملا النقل
 والتنظيميــة التشــريعية األحكــام

  . ا عمولملا
 

 تصلمخا للوالية النقل مدير يصدر
 استشارة بعد اإلدارية العقوبة إقليميا

  . الوالية يف اإلدارية العقوبات جلنة
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 اخلامس الفصل
  وائية انتقالية أحكام

 
 النقـل  مسـتغلو  يلزم 30 : ادةملا
 هـذا  ألحكـام  باالمتثال درسيملا
 أربعـة  يتعـدى  ال أجل يف رسومملا

 مـن  ابتـداء ، شهرا) 24( وعشرين
  .الرمسية اجلريدة يف نشره تاريخ

 يف رسـوم ملا هذا ينشر 31 : ادةملا
 اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة

ةميالدة قراطيعبيالش . 
  

 2015يونيو 23 يف اجلزائر
  الوزير األول

سالل الكملا عبد
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 ولاأل لحقملا
 الشعبية قراطيةميالد اجلزائرية اجلمهورية

 النقل وزارة
 النقل وزارة
 ............................ لوالية النقل مديرية

 ............................................... رقم
  

 استغالل رخصة يتضمن ...................... يف مؤرخ مقرر
  خاص حلساب درسيملا النقل

 
 2001 سنة غشت 7 وافقملا 1422 عام األوىل مجادى 17 يف ؤرخملا 01-13 رقم القانون قتضىمب -
  ، منه 34 ادةملا سيما ال، تممملوا عدلملا، وتنظيمه الربي النقل توجيه تضمنملوا
 نوفمرب 24 وافقملا 1411 عام األوىل مجادى 27 يف ؤرخملا 90-381 رقم التنفيذي رسومملاو مبقتضى  -

 ، وعملها الواليات يف النقل مديريات بتنظيم تعلقملوا  1990 سنة
 ديسمرب 20 وافقملا 1425 عام القعدة ذي 8 يف ؤرخملا 04-415 رقم التنفيذي رسومملاو مبقتضى  -

، الطرقات عرب والبضائع األشخاص نقل نشاطات ارسةمم رخص تسليم شروط حيدد الذي 2004 سنة
 ، تممملوا عدلملا

 وـيوني 23 قـوافملا 1436 امـع رمضان 6 في ؤرخملا 15-171 رقم التنفيذي رسومملاو مبقتضى  -
 ، درسيملا بالنقل تعلقملوا 2015 سنة
 اذجمن حيدد الذي 2006 سنة يوليو 22وافقملا1427 عام الثانية مجادى26 يف ؤرخملا القرارو مبقتضى  -

 ، الطرقات عرب والبضائع األشخاص نقل نشاطات مارسةمب تعلقةملا الوثائق
 دفتر تضمنملوا 2007سنة غشت 11 وافقملا 1428 عام رجب 27 يف ؤرخملا القرارو مبقتضى  -

 عرب األشخاص لنقل نتظمةملا العمومية اخلدمات استغالل شروط حيدد الذي النموذجي الشروط
 ، الطرقات

 ....................، رقم .................... يف ؤرخملا عينملا طلب على وبناء -
  

  : يأيت ما يقرر
  

 درسيملا للنقل منتظمة خدمة باستغالل) الشركة مقر أو العنوان( للمستغل يرخص : وحيدة مادة
 ..................... إىل .................... من .................... سارملا على اخلاص حلسابه
 : اآلتية اخلصائص ذات مركبات أو/ مركبة بواسطة

 
 رقم التسجيل الصنف الطراز النوع العدد اإلمجايل للمقاعد

     
  

 ............................. يف ............................. ب حرر
  

    النقل مدير
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 الثاين لحقملا
 الشعبية الدميقراطية اجلزائرية اجلمهورية

 النقل وزارة
 النقل وزارة
 ............................ لوالية النقل مديرية

 ............................................... رقم
  

 استغالل رخصة يتضمن ...................... يف مؤرخ مقرر
  خاص حلساب درسيملا النقل

 
 2001 سنة غشت 7 وافقملا 1422 عام األوىل مجادى 17 يف ؤرخملا 01-13 رقم القانون مبقتضى -
  ، منه 34 ادةملا سيما ال، تممملوا عدلملا، وتنظيمه الربي توجيه النقل تضمنملوا
 نوفمرب 24 وافقملا 1411 عام األوىل مجادى 27 يف ؤرخملا 90-381 رقم التنفيذي رسومملاو مبقتضى  -

 ، وعملها الواليات يف النقل مديريات بتنظيم تعلقملوا  1990 سنة
 ديسمرب 20 وافقملا 1425 عام القعدة ذي 8 يف ؤرخملا 04-415 رقم التنفيذي رسومملاو مبقتضى  -

، الطرقات عرب والبضائع األشخاص نقل نشاطات ارسةمم رخص تسليم شروط الذي حيدد 2004 سنة
 ، تممملوا عدلملا

 وـيوني 23 قـوافملا 1436 امـع رمضان 6في  ؤرخملا 15-171 رقم التنفيذي رسومملاو مبقتضى  -
 ، درسيملا بالنقل تعلقملوا 2015 سنة
 حيدد مناذج الذي 2006 سنة يوليو 22وافقملا1427 عام الثانية مجادى26 يف ؤرخملا القرارو مبقتضى  -

 ، الطرقات عرب والبضائع األشخاص نقل نشاطات تعلقة مبمارسةملالوثائق ا
 دفتر تضمنملوا 2007سنة غشت 11 وافقملا 1428 عام رجب 27 يف ؤرخملا القرارو مبقتضى  -

 عرب األشخاص لنقل نتظمةملا العمومية اخلدمات استغالل شروط حيدد النموذجي الذي الشروط
 ، الطرقات

 ....................، رقم .................... يف ؤرخملا عينملا طلب على وبناء -
  

  : يأيت ما يقرر
  

 قيدملا) الشركة مقر أو العنوان) (الشركة اسم أو اآلنسة، السيدة، السيد(ـ ل يرخص : وحيدة مادة
 ........سارملا على درسيملا للنقل منتظمة خدمة باستغالل ........ رقم للحسابني الناقل سجل يف
 اخلصائص ذات مركبات أو/مركبة بواسطة ..................... إىل .................... من

 : اآلتية
 

 رقم التسجيل الصنف الطراز النوع العدد اإلمجايل للمقاعد
     

 ............................. يف ............................. ب حرر  
  

  النقل مدير
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 الثالث لحقملا
 بالنقل تعلقملا الشروط دفتر

 درسيملا
  
 الشروط دفتر يهدف :األوىل ادةملا

 النقل استغالل شروط حتديد إىل هذا
  . درسيملا

 
 النقـل  سائق علىني يتع 2 : ادةملا
 الرقابـة  ألعـوان  تسهيل درسيملا
 طبقـا  مهـامهم  ارسـة ممني ؤهلملا

  . ما عمولملا والتنظيم للتشريع
 
 مسـتغل  حيتفظ أن جيب 3 : ادةملا

 النقل مركبةنت م على درسيملا النقل
 للوثـائق  األصلية بالنسخ، ستغلةملا

   : اآلتية
 
  "د"  الصنف من السياقة رخصة- 
 ، الصالحية قيد
 درسيملا النقل مركبة ترقيم بطاقة- 
 ) الرمادية البطاقة(

 النقـل  ركبةمل التقنية راقبةملا حمضر- 
 ، الصالحية قيد درسيملا

 اسـتغالل  رخصـة  يتضمن مقرر- 
 ، درسيملا للنقل منتظمة خدمة

  . الصالحية قيدني تأم عقد- 
 
 النقـل  مستغل علىني يتع 4 : ادةملا
 النظافـة  لقواعد اخلضوع درسيملا

 التشريع يف عليها منصوص هي مثلما
  . ما عمولملا والتنظيم

  
 النقـل  مركبة على جيب 5 : ادةملا
   : درسيملا

 
 ومرقمـة  جيدة حالة يف تكون أن- 
 ،"4" الصنف يف
 ويف ركبـة ملا أمـام  يف تلصق أن- 

 نقل" إشارة، واضحة بصفة مؤخرا
 علـى  سـم  20 ارتفاعها "مدرسي

 الكتابـة  هذه تكون أن جيب. األقل
 ، سواء حد على وارا ليال واضحة

 على، اجلانبية باجلهات توضع وأن- 
 سـم   40 و طوال سم 60 مساحة
 واسـم  لقب :اآلتية البيانات، عرضا

 أو عنوانـه  ،شركته اسم أو ستغلملا
 سـجل  يف القيد ورقم شركته مقر
 ،لألشخاصني العموميني الناقل

 ال اليت ركبةملا أصفر بلون تطلى أن- 
 . درسيملا النقل باستغالل إالّ تقوم

  
 ركبـة ملا تـزود  أن جيب 6 : ادةملا
ـ ، نيدرسيملا النقل يف ستعملةملا  امب

  : يأيت
  
 مقصا تتضمن أولية إسعافات علبة- 

 بيتـادين  دواء وعلبة ماسكا وشريطا
ني األكسج ماء وقارورة إيروزين أو

 ضمادات وعلبة درجات 10 بكثافة
 وزوجـا  غازي شريط وعلبة معقمة
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 ضماد وشريط عقمةملا القفازات من
 ، الصق

 ، لالستعمال صاحلة مطفأة- 
  . اإلشارات مثلث- 
  
 النقـل  مستغل علىني يتع 7 : ادةملا
 للمراقبـة  مركبته إخضاع درسيملا

 لألشـكال  وفقـا  الدوريـة  التقنية
 يف عليهـا  نصـوص ملا والشـروط 

  . ما عمولملا والتنظيم التشريع
 
 النقـل  مستغل علىني يتع 8 : ادةملا
 طبقـا ني تأم عقد اكتتاب درسيملا

  . ما عمولملا والتنظيم للتشريع
 
 النقـل  مستغل علىني يتع 9 : ادةملا
 على ستخدميهمب يصرح أن درسيملا
 للوالية النقل مديرية إىل ركبةملانت م
 وأن تشغيلهم جردمب إقليميا تصةلمخا

  . بشارات يزودهم
 

 ألقـاب  الشـارة  تتضمن أن جيب
 وأمسـاءهم  متنها علىني ستخدمملا

 لقـب  وكـذا  وصورهم ووظائفهم
  . شركته واسم ستخدمملا واسم

 
 النقل مستغل علىني يتع 10 : ادةملا
 مسـار  انقطـاع  حالة يف، درسيملا

 أو حـدث  أو عطب بسبب الطريق
 حنـو  التالميـذ  نقل ضمان، حادث

 الـرتول  نقطة أو درسيةملا ؤسسةملا
  . أخرى مركبة بواسطة

 
 النقل مستغل علىني يتع 11 : ادةملا
، مركبتـه  توقف حالة يف، درسيملا

  . احتياطية ركبةمب باستبداهلا القيام
  
 غـري  للنشاط تعليق كل 12 : ادةملا

 بشهر مقدرة جمتمعة دةملو به مصرح
 رخصـة  سـحب  عليه يترتب (1)

  . االستغالل
 
 النقل مستغل على جيب 13 : ادةملا
 ونقـاط  واقيـت ملا احترام درسيملا

 . التوقف
  
ـ 14 :  ادةملا  السـائق  علـى  عمين

 والسمعية السمعية الوسائل استعمال
 النقل لةـوسي  نـتم على البصرية

   . درسيملا
 
 النسـخة  تعاد أن جيب 15 : ادةملا

 مدير إىل االستغالل لرخصة األصلية
 عند، إقليميا تصلمخا للوالية النقل
 يـتم  عندما أو صالحيتها فترة اية

 عنويملا أو الطبيعي الشخص شطب
 نيالعمـومي ني النـاقل  سـجل  من

  .لألشخاص
 
 النقـل  سائق على جيب 16 : ادةملا
 النجـدة  أضـواء  استعمال درسيملا
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 النقـل  مركبـة  توقف عند إجباريا
 أو التالميـذ  صـعود  أثناء درسيملا

  . نزوهلم
  
 أو لفظي عنف كل نعمي17 :  ادةملا

  . التالميذ على جسدي
 
 النقل مستغل علىني يتع 18 : ادةملا
 يرتـدي  أن علـى  السهر درسيملا

 اخلدمـة  تأديـة  أثناء، مستخدموه
 والئقـا  مقبـوال  لباسـا ، درسيةملا
  ). وحذاء سروال، قميص(
 
 التلميـذ  التحاق خيضع 19 : ادةملا
  إىل درسيملا النقل ركبةمب تمدرسملا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 قيد، درسيملا النقل بطاقة استظهار
 التربيـة  مؤسسة تسلمها الصالحية
  . له التابعة والتعليم

  
 :يأيت ما درسيملا النقل بطاقة تتضمن
 والصـورة  والعنوان واالسم اللقب

  . الدم وفصيلة
 
 دفتر أحكام احترام عدم 20 : ادةملا

 طبقـا  عليـه  يعاقب هذا الشروط
  . ما عمولملا والتنظيم للتشريع

 
 النقـل  مستغل يصرح 21 : ادةملا
 دفتر أحكام على اطلع بأنه درسيملا

  . عليها ووافق هذا الشروط
 

  ) درسيملا النقل مستغل توقيع(
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 مؤرخ 15-312 رقم تنفيذي مرسوم
 7 وافـق ملا 1437 عام صفر 25 يف

 نقل يتضمن، 2015 سنة ديسمرب
 وزارة تسـيري  ميزانيـة  يف اعتماد
 . الوطنية التربية

 
  ، األول الوزير إنّ
 

 ، اليةملا وزير تقرير على بناء
  

 ادتانملا سيما ال، الدستور على وبناء
 ، منه 2) الفقرة 125 (و 85 - 3

  
 84-17 رقـم  القـانون  و مبقتضى

 1404 عــام شــوال 8 يف ؤرخملــا
 تعلـق ملوا 1984 سنة يوليو 7وافقملا

  ، تممملوا عدلملا، اليةملاني بقوان
 

 14-10 رقـم  القـانون و مبقتضى 
 1436 عام األول ربيع 8 يف ؤرخملا
 2014 سـنة  ديسـمرب  30 وافقملا

  ، 2015 لسنة اليةملا قانون تضمنملوا
 

 مـرق الرئاسي رسومملاو مبقتضى 
 عام رجب 25 يف ؤرخملا  15 - 125

 2015  سنة مايو14 وافقملا 1436
، احلكومـة  أعضاءني تعي تضمنملوا
  ، عدلملا

 
  

 مـرق التنفيذي رسومملاو مبقتضى 
 الثاين ربيع 11 يف ؤرخملا  15 - 38

ــام ــقملا 1436 ع ــر أول واف  فرباي
ــنة ــمنملوا 2015س ــع تض  توزي

 التربية لوزيرة صصةلمخا االعتمادات
 وجـب مب التسيري ميزانية من الوطنية
  ، 2015 لسنة اليةملا قانون

 
  ، اجلمهورية رئيس موافقة وبعد

 
  : يأيت ما يرسم

  
 سنة ميزانية من يلغى :األوىل ادةملا

 وعشرون تسعة قدره اعتماد 2015
 دينار مليون ومثانون وثالمثائة مليارا

ــد) دج (29.380.000.000 يف مقي 
 الوطنيـة  التربية وزارة تسيري ميزانية

 "أ" دولـاجل يف بينةملا األبواب ويف
  . رسومملا ذا لحقملا

 
 2015 سنة يزانيةمل خيصص 2 : ادةملا

 مليـارا  وعشرون تسعة قدره اعتماد
 دينـار  مليـون  ومثـانون  وثالمثائة

ــد )دج (29.380.000.000 يف يقي 
 الوطنيـة  التربية وزارة تسيري ميزانية

 "ب" اجلدول يف بينةملا األبواب ويف
  . رسومملا ذا لحقملا
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 ووزيرة اليةملا وزير يكلف 3 : ادةملا
، خيصـه  فيمـا  كل ،الوطنية التربية
   يف ينشر الذي رسومملا هذا بتنفيذ

  
  
  

 اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة
ةميقرالدة اطيعبيالش .  
 

 2015ديسمرب 7 يف اجلزائر
  الوزير األول

 سالل الكملا عبد
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 )أ( لحقملا اجلدول
 

 رقم
 لغاةملا االعتمادات  العناوين  األبواب

  )دج(
  
  
  
  
  
  
  
  
  

11 - 31 
  

12 - 31 
  

13 – 31  
  
  
  
  
  
  

12 - 32 
  

 الوطنية التربية وزارة
 األول الفرع
 وحيد فرع

 الثاين اجلزئي الفرع
 للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

 الثالث العنوان
 صاحلملا وسائل
 األول القسم

 العمل مرتبات - وظفونملا
 الراتب - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

 ........................... للنشاط الرئيسي
 التعويضات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

 ............................ تلفةلمخا نحملوا
 ستخدمونملا - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا
 عائلي طابع ذات منح، الرواتب، تعاقدونملا

 .............. االجتماعي الضمان واشتراكات
  األول القسم جمموع

  
 الثاين القسم

 نحملوا عاشاتملا - وظفونملا
 اخلدمة معاش - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

  ...............................اجلسدية واألضرار
  الثاين القسم جمموع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1.460.000.000 
  

1.220.000.000 
  
  

290.000.000 
2.970.000.000  

  
  
  
  

80.000.000 
80.000.000  
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  )تابع( )أ(لحق ملا اجلدول  
  

  

 رقم
لغاة ملا االعتمادات  العناوين  األبواب

  )دج(
  
  

13 - 33 
 

 الثالث القسم
 االجتماعية التكاليف - وظفونملا

 الضمان - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا
 ................................. االجتماعي

 الثالث القسم جمموع
 الثالث العنوان جمموع

  الثاين اجلزئي الفرع جمموع

  
  
  

380.000.000 
380.000.000 

3.430.000.000 
3.430.000.000  

  

  
  
  
  
  
  

31 - 31 
  
  

32 – 31  
  
  
  
  

  
 الثالث اجلزئي الفرع

 والتقين والثانوي األساسي التعليم مؤسسات
 الثالث العنوان
 صاحلملا وسائل
 األول القسم

 العمل مرتبات - وظفونملا
 مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

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

 مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا
 نحملوا التعويضات  - والتقين الثانوي التعليم

 ...................................... تلفةلمخا
 األول القسم جمموع

  

  
  
  
 
  
  
  
  
  

24.500.000.000 
  
  

700.000.000 
25.200.000.000 
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  )تابع( )أ(لحق ملا اجلدول 
  

  

 رقم
لغاة ملا االعتمادات  العناوين  األبواب

  )دج(
  
  

21 - 33 
  

31 - 33 

 الثالث القسم
 االجتماعية التكاليف - وظفونملا

 مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا
  .................العائلية نحملا – األساسي التعليم

 مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا
 ............العائلية نحملا - والتقين الثانوي التعليم

 الثالث القسم جمموع
 الثالث العنوان جمموع

 الثالث اجلزئي الفرع جمموع
 األول الفرع جمموع

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

  
  
  

700.000.000 
  

50.000.000 
750.000.000 

25.950.000.000 
25.950.000.000 
29.380.000.000 
29.380.000.000  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

11- 32 
 

  
 الوطنية التربية وزارة

 األول الفرع
 وحيد فرع

 الثاين اجلزئي الفرع
 للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

 الثالث العنوان
 صاحلملا وسائل
 الثاين القسم

 نحملوا عاشاتملا - وظفونملا
 ريوع - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

 .............. ................ العمل حوادث
 الثاين القسم جمموع

 الثالث العنوان جمموع
  الثاين اجلزئي الفرع جمموع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1.000.000 
1.000.000 
1.000.000 
1.000.000 
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  )تابع( )أ(لحق ملا اجلدول 
  

  

 رقم
لغاة ملا االعتمادات  العناوين  األبواب

  )دج(
  
  
  
  
  
  
  

21- 31 
  

22 - 31 
  

23 - 31 
  
  
  

33 - 31 
  
  
  

  
 الثالث اجلزئي الفرع

 والتقين والثانوي األساسي التعليم مؤسسات
 الثالث العنوان
 صاحلملا وسائل
 األول القسم

 العمل مرتبات - وظفونملا
 مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

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

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

، تعاقدونملا ستخدمونملا- األساسي التعليم
 واشتراكات عائلي طابع ذات منح، الرواتب
 ............................االجتماعي الضمان

 مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا
 ستخدمونملا – والتقين الثانوي التعليم

 عائلي طابع ذات منح، الرواتب، تعاقدونملا
 ................االجتماعي الضمان واشتراكات

  األول القسم جمموع
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

7.240.000.000 
  

15.300.000.000 
  
  
  

1.000.000.000 
  
  
  

250.000.000 
23.790.000.000 
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  )تابع( )أ(لحق ملا اجلدول 
  

  

 رقم
لغاة ملا االعتمادات  العناوين  األبواب

  )دج(
  
  
  
  

23 - 33 
  

33 - 33  

  
 الثالث القسم

 االجتماعية التكاليف - وظفونملا
  
 مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

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

 ....االجتماعي الضمان - والتقين الثانوي التعليم
 الثالث القسم جمموع
 الثالث العنوان جمموع

 الثالث اجلزئي الفرع جمموع
 األول الفرع جمموع

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

  
  
  
  
  

5.439.000.000 
  

150.000.000 
5.589.000.000 

29.379.000.000 
29.379.000.000 
29.380.000.000 
29.380.000.000  
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 مـذكـرة
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 مـذكـرة
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

 
 للمطبوعات املدرسيةالديوان الوطين 

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

  
 بطاقـة اشتـراك

  
   ه أطلب االشتراك يف النشرة الرمسية للتربيةـأنـا 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 التعليميةمديرية 
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