
  ةـة الشعبيـة الدميقراطيـة اجلزائريـاجلمهوري
  وزارة التربية الوطنية

  تطوير املوارد البيداغوجية و التعليميةمديرية 
  
  

  النشـرة الرمسيـة
  للتربية الوطنية

    
 التسيري ميزانية من الوطنية التربية لوزيرة صصةلمخاالعتمادات ا 

 .2016لسنة  اليةملا قانون مبوجب
 والثقافة مووالعل للتربية اللجنة الوطنية تنظيم إعادة.  
 التربية قطاع موظفي الوطنية لتكوين للمعاهد الداخلي التنظيم 

   .الوطنية
  
  
  
  
 
  
  
  

 583 العدد                               املديرية الفرعية للتوثيق التربوي
 2016فيفري - جانفي                                   مكتب النشر         
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 الفهرس
 

  الصفحة  
  اإلجراءات املتعلقة بالتسيري املايل .1
  

 1437 عام الثاين ربيع 29 يف مؤرخ 16-60 رقم رئاسي مرسوم
 ميزانية إىل اعتماد حتويل يتضمن، 2016 سنة فرباير 8 وافقملا

  .......... )09/2016العدد . ر. ج( الوطنية التربية وزارة تسيري
  

 1437 عام الثاين ربيع 14 يف مؤرخ 16-35 رقم تنفيذي مرسوم
 االعتمادات توزيع يتضمن، 2016 سنة يناير 24 وافقملا
 وجبمب التسيري ميزانية من الوطنية التربية لوزيرة صصةلمخا

  .............)08/2016العدد . ر. ج( 2016 لسنة اليةملا قانون
  
  والثقافة والعلوم للتربية املتعلقة باللجنة الوطنيةاإلجراءات  .2
  

 عام األوىل مجادى 7 يف مؤرخ 16-67 رقم تنفيذي مرسوم
 اللجنة تنظيم إعادة يتضمن، 2016 سنة فرباير 16 وافقملا 1437
  ....... )10/2016العدد . ر. ج(والثقافة  والعلم للتربية الوطنية

  
 قطاع موظفي الوطنية لتكوين املتعلقة باملعاهد اإلجراءات .3

  الوطنية التربية
  

 18 وافقملا 1437 عام صفر 6 يف مؤرخ مشترك وزاري قرار
 الوطنية للمعاهد الداخلي التنظيم حيدد، 2015 سنة نوفمرب
  .)05/2016العدد . ر. ج( الوطنية التربية قطاع موظفي لتكوين

  

  
  
  
  
4  
  
  
  
  
9  
  
  
  
  
  
20  
  
  
  
  
  
  
29  
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 مؤرخ 16-60رقم  رئاسي مرسوم
ـ  ربيع 29 يـف ـ ـالث ام ـاين ع

  سـنة  فرباير 8 قـوافملا 1437
 إىل اعتماد يتضمن حتويل، 2016

التربيــة  وزارة تســيري ميزانيــة
 . الوطنية

 
 ، اجلمهورية رئيس إنّ
  

 ، اليةملا وزير تقرير على بناء
  

 سـيما  ال، الدسـتور  على وبناء
 الفقـرة ( 125 و 77-8 انـادتملا

 ، منه) األوىل
  

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

  ، تممملوا عدلملا، اليةملاني بقوان
 

 15-18 رقـم  القـانون و مبقتضى 
ـ  األول ربيع 18 يف ؤرخملا  امـع

 سنة ديسمرب 30 قــوافملا 1437
 لسنة اليةملا قانون تضمنملوا 2015
2016 ،  

 
 ؤرخملا الرئاسي رسومملاو مبقتضى 

 1437 عـام  الثاين ربيع 14 يـف
ــقملا ــاير 24 واف ــنة ين  2016 س

   االعتمادات توزيع تضمنملوا

 التكــاليف يزانيــةمل صصــةلمخا
 وجبمب التسيري ميزانية من شتركةملا

  ،2016 لسنة اليةملا قانون
  
 مـرق التنفيذي رسومملا قتضىمبو

 اينـالث ربيع 14 يف ؤرخملا 16- 35
 سنة يناير 24 وافقملا 1437 امـع

 االعتمادات توزيع تضمنملوا 2016
 الوطنيـة  التربية لوزيرة صصةلمخا

 قـانون  وجبمب التسيري ميزانية من
  ،2016 لسنة اليةملا
  

   : يأيت ما يرسم
 
 سنة ميزانية من يلغى : األوىل ادةملا

 وثالثون مخسة قدره اعتماد 2016
 دينارني مالي وتسعة ومائتان مليارا

 يف مقيد) دج 35.209.000.000(
 ويف شـتركة ملا التكـاليف  ميزانية
 حمتملة نفقات " 37-91 رقم الباب

  ". جممع احتياطي -
 
 سـنة  يزانيـة مل خيصص 2 : ادةملا

 وثالثون مخسة قدره اعتماد 2016
ـ  وتسـعة  انـومائت مليارا ني مالي

ــار ) دج 35.209.000.000(  دين
 التربية وزارة تسيري ميزانية يف يقيد

 يف بينـة ملا األبـواب  ويف الوطنية
  . رسومملا ذا لحقملا اجلدول
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 اليـة ملا وزيـر  يكلف 3 :ادة ملا
 فيمـا  كل، الوطنية التربية ووزيرة
   الذي رسومملا هذا بتنفيذ، خيصه

  
  

 للجمهورية الرمسية اجلريدة يف ينشر
  . الشعبية قراطيةميالد اجلزائرية

 
 2016 فرباير 8 يف اجلزائر

  اجلمهورية رئيس
بوتفليقة العزيز عبد
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  لحقملا اجلدول
  

رقم 
االعتمادات   العناوين  األبواب

  )دج(صصة لمخا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

35 - 36 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

12 - 31 
  
  

 الوطنية التربية وزارة
 األول الفرع
 وحيد فرع

 األول اجلزئي الفرع
 ركزيةملا صاحلملا

 الثالث العنوان
 صاحلملا وسائل
 السادس القسم

 التسيري إعانات
  

 موظفي لتكوين الوطنية للمعاهد إعانات
 .......................الوطنية التربية قطاع

 السادس القسم جمموع
 الثالث العنوان جمموع

 األول اجلزئي الفرع جمموع
  

 الثاين اجلزئي الفرع
 للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

 الثالث العنوان
 صاحلملا وسائل
 األول القسم

 العمل مرتبات - وظفونملا
  
 - للدولـة  التابعـة  الالمركزيـة  صاحلملا

 ..................العائلية نحملوا التعويضات
  األول القسم جمموع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3.327.000 
3.327.000 
3.327.000 
3.327.000 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

18.485.000 
18.485.000  
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  لحقملا اجلدول
  

رقم 
االعتمادات   العناوين  األبواب

  )دج(صصة لمخا
  
  

13 – 33  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

21 - 31  
  
  

22 - 31 
  
  

31 - 31 
  

 الثالث القسم
 االجتماعية التكاليف - وظفونملا

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

 الثالث القسم جمموع
 الثالث العنوان جمموع

 الثاين اجلزئي الفرع جمموع
  

 الثالث اجلزئي الفرع
 والثانوي األساسي التعليم مؤسسات

 والتقين
 الثالث العنوان
 صاحلملا وسائل
 األول القسم

 العمل مرتبات - وظفونملا
  
-للدولـة  التابعـة  الالمركزيـة  صاحلملا

 الراتـب  - األساسـي  التعليم مؤسسات
  ....................... للنشاط الرئيسي

 - للدولـة  التابعـة  الالمركزيـة  صاحلملا
 التعويضات - األساسي التعليم مؤسسات

  ........................ تلفةلمخا نحملوا
 - للدولـة  التابعـة  الالمركزيـة  صاحلملا

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

  

  
  
  

4.722.000 
4.722.000 
23.207.000 
23.207.000 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

7.726.172.000  
  
  

15.697.000.000 
  
  

1.661.250.000 
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  لحقملا اجلدول
  

رقم 
االعتمادات   العناوين  األبواب

  )دج(صصة لمخا
32 - 31 

  
  
  
  
  
  

23 - 33 
  
  

33 - 33 

 - للدولـة  التابعـة  الالمركزيـة  صاحلملا
 - والـتقين  الثـانوي  التعلـيم  مؤسسات

 ............ تلفةلمخا نحملوا التعويضات
 األول القسم جمموع

  
 الثالث القسم

 االجتماعية التكاليف - وظفونملا
 - للدولـة  التابعـة  الالمركزيـة  صاحلملا

 الضـمان  - األساسـي  التعليم مؤسسات
 ........................... االجتماعي

 - للدولـة  التابعـة  الالمركزيـة  صاحلملا
 - والـتقين  الثـانوي  التعلـيم  مؤسسات

 .................... االجتماعي الضمان
 الثالث القسم جمموع
 الثالث العنوان جمموع

 الثالث اجلزئي الفرع جمموع
 األول الفرع جمموع

  .......... صصةلمخا االعتمادات جمموع

  
  

3.061.756.000 
28.146.178.000 

  
  
  
  
  

5.855.713.000 
  
  

1.180.575.000 
7.036.288.000 

35.182.466.000 
35.182.466.000 
35.209.000.000 
35.209.000.000 

  
    

nassim
Tampon 



 
9 

 مؤرخ 16-35 رقم تنفيذي مرسوم
 1437 عـام  الثـاين  ربيع 14 يف
 2016 ،سـنة  ينـاير  24 وافقملا

ــع يتضــمن  االعتمــادات توزي
 الوطنية التربية لوزيرة صصةلمخا

 قانون وجبمب التسيري ميزانية من
  2016. لسنة اليةملا

 
 ،األول الوزير إنّ
  

 ،اليةملا وزير تقرير على بناء
  

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

 ،منه
  
 84-17 رقـم  القـانون  قتضىمب و
 1404 عـام  شـوال  8 يف ؤرخملا
 تعلقملوا 1984 سنة يوليو 7 وافقملا

 ،تممملوا عدلملا ،اليةملاني بقوان
  

 15-18 رقـم  القـانون  ومبقتضى
 عـام  األول ربيـع  18 يف املؤرخ
 سـنة  ديسـمرب  30 املوافق 1437

 لسنة اليةملا قانون تضمنملوا 2015
2016،  

  
  

 رقـم  الرئاسي رسومملا قتضىمب و
 عام رجب 25 يف ؤرخملا 125-15

 2015 سنة مايو 14 وافقملا 1436
 ،احلكومة أعضاءني تعي تضمنملوا
  ،عدلملا

 
  ،اجلمهورية رئيس موافقة وبعد 

 
   : يأيت ما يرسم

 
 االعتمـادات  توزع : األوىل ادةملا
 وأربعـة  بسـبعمائة  مبلغها قدرملا

 مليوناني ومخسني واثن مليارا نيوست
 دينار ألفني وتسع وستة وثالمثائة

 )دج(764.052.396.000
 الوطنية التربية لوزيرة صصةلمخوا
 قـانون  وجبمب التسيري ميزانية من

 للجـدول  طبقا، 2016 لسنة اليةملا
  . رسومملا ذا لحقملا

 
 اليـة ملا وزيـر  يكلف 2 : ادةملا

 فيمـا  كل ،الوطنية التربية ووزيرة
 الـذي  رسومملا هذا بتنفيذ ،خيصه
 للجمهورية الرمسية اجلريدة يف ينشر

  . الشعبية قراطيةميالد اجلزائرية
 

 2016 يناير 24 يف اجلزائر
  الوزير األول

لسال الكملا عبد
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 لحقملا اجلدول
 2016 لسنة الوطنية التربية لوزيرة صصةلمخا االعتمادات

  باب كل يف بالترتيب وزعةملوا التسيري ميزانية من
  

 رقم
  األبواب

 االعتمادات  العناوين
  )دج( صصةلمخا

  
  
  
  
  
  
  
  

01 - 31 
02 - 31 

  
03 - 31 

  
  
  
  
  
  

01 - 32  
  
  
  
  

01 - 33  

 األول الفرع
 وحيد فرع

 األول اجلزئي الفرع
 ركزيةملا صاحلملا

 الثالث العنوان
 صاحلملا وسائل
 األول القسم

 العمل مرتبات - وظفونملا
  ..للنشاط الرئيسي الراتب - ركزيةملا اإلدارة
 نحملوا التعويضات - ركزيةملا اإلدارة

   ................................تلفةلمخا
 ،تعاقدونملا ستخدمونملا - ركزيةملا اإلدارة

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

 األول القسم جمموع
  

 الثاين القسم
 نحملوا عاشاتملا - وظفونملا

  ....العمل حوادث ريوع - ركزيةملا اإلدارة
  الثاين القسم جمموع

  
 الثالث القسم

  االجتماعية التكاليف - وظفونملا
  .............العائلية نحملا - ركزيةملا اإلدارة

  
  
  
  
  
  
  
  

215.600.000 
  

232.895.000 
  
  

23.733.000 
472.228.000 

  
  
  

420.000 
420.000  

  
  
  

2.999.000  
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  )تابع( لحقملا اجلدول
 

رقم 
االعتمادات   العناوين  األبواب

  )دج(صصة لمخا
02 - 33 
03 - 33 
04 - 33 

  
  
  
  
  

01 - 34 
02 - 34 
03 - 34 
04 - 34 
05 - 34 
42 - 34 

  
90 - 34 
92 - 34 
97 - 34 

  
  
  
  
  
  

01 - 35 
 

 .......... االختيارية نحملا - ركزيةملا اإلدارة
 ...... االجتماعي الضمان - ركزيةملا اإلدارة
 اخلدمات يف سامهةملا - ركزيةملا اإلدارة

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

  
 الرابع القسم

 صاحلملا وتسيري األدوات
 .......... النفقات تسديد - ركزيةملا اإلدارة
 ........ واألثاث األدوات - ركزيةملا اإلدارة
 ................... اللوازم - ركزيةملا اإلدارة
 ........ لحقةملا التكاليف - ركزيةملا اإلدارة
 .................. األلبسة - ركزيةملا اإلدارة
 - تعاونونملا وظفونملا - ركزيةملا اإلدارة
 ......................... النفقات تسديد
 ........ السيارات حظرية - ركزيةملا اإلدارة
 ................... اإلجيار - ركزيةملا اإلدارة
 - القضائية النفقات - ركزيةملا اإلدارة
 على ترتبةملا التعويضات - اخلربة نفقات
 .................................. الدولة

 الرابع القسم جمموع
  

 اخلامس القسم
 الصيانة أشغال

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

120.000 
112.124.000 

  
12.834.000 

128.077.000 
  
  
  

20.000.000 
3.249.000 
7.650.000 
20.000.000 

410.000 
  

3.800.000 
6.370.000 
270.000 

  
  

750.000 
62.499.000 

  
  
  

8.106.000 
8.106.000 
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  )تابع( لحقملا اجلدول
 

رقم 
االعتمادات   العناوين  األبواب

  )دج(صصة لمخا
  
  

01 - 36 
21 - 36 
31 - 36 
35 - 36 

  
39 - 36 

  
43 - 36 

  
45 - 36 

 السادس القسم
 التسيري إعانات

 .... بفرنسا اجلزائرية الدولية للمدرسة إعانة
 ........ األساسي التعليم ؤسساتمل إعانات
  .. والتقين الثانوي التعليم ؤسساتمل إعانات
 موظفي لتكوين الوطنية للمعاهد إعانات
  ......................الوطنية التربية قطاع
 مستخدمي لتكوين الوطين للمعهد إعانة

 ................... مستواهمني وحتس التربية
 للطورين األساسي التعليم ؤسساتمل إعانات
 ........ الداخلية األقسام ذات والثاين األول
   ..... التربية يف للبحث الوطين للمعهد إعانة

  
  

486.000.000 
21.100.000.000 
12.106.800.000 

  
817.598.000 

  
121.342.000 

  
164.700.000 
104.555.000 

49 - 36 
  

51 - 36 
  

53 - 36 
  

58 - 36 
  

59 - 36 
60 - 36 
61 - 36 

  
62 - 36 

  
  

 وتعلـيم  األميـة  حملو الوطين للديوان إعانة
  .................................. الكبار
 عـن  والتكوين للتعليم الوطين للديوان إعانة
 ...................................  بعد

 التجهيـزات  وصـيانة  التموين ركزمل إعانة
   ........................التعليمية والوسائل
ــة ــديوان إعان ــوطين لل ــات ال  لالمتحان

  ............................. سابقاتملوا
 .. البيداغوجية للوثائق الوطين للمركز إعانة
  ......والتكوين للتربية الوطين للمرصد إعانة
 واللغـوي  البيداغوجي الوطين للمركز إعانة
  ..........................متازيغت لتعليم
 االبتكارات إلدماج الوطين للمركز إعانة

 اإلعالم تكنولوجيات وتنمية البيداغوجية
 ................. التربية يف واالتصال

  سدالسا القسم جمموع

  
307.376.000 

  
134.041.000 

  
188.080.000 

  
2.826.372.000 
118.317.000 
30.154.000 

  
36.245.000 

  
  

231.701.000 
38.773.281.000  
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  )تابع( لحقملا اجلدول
 

رقم 
االعتمادات   العناوين  األبواب

  )دج(صصة لمخا
  
 

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

  
09 - 37 

 
11 - 37 

 
 
 
 
 
 
 
  

11 - 42 
51 - 42 

  
  
  
  

01 - 43 
 

 السابع القسم
 تلفةلمخا النفقات

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

 نظومةملا إصالح وتقييم تابعةمب متعلقة نفقات
 ................................. التربوية

 بالكتب درسيةملا كتباتملا لدعم خمصصات
 ..........درسيملا الوسط يف طالعةملا لترقية

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

 السابع القسم جمموع
 الثالث العنوان جمموع

  
 الرابع العنوان
 العمومية التدخالت
 الثاين القسم
 الدويل النشاط

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

 الثاين القسم جمموع
 

 الثالث القسم
 والثقايف التربوي النشاط

 األساسي التعليم مؤسسات لتالميذ منح
  ................................والثانوي

  
  

6.696.000 
3.000.000 
3.000.000 

  
4.050.000 

  
178.953.000 

  
5.000.000 

200.699.000 
39.645.310.000 

 
 
 
 
 

240.000.000 
7.000.000 

247.000.000 
 
 
  
  

741.470.000 
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  )تابع( لحقملا اجلدول
 

رقم 
االعتمادات   العناوين  األبواب

  )دج(صصة لمخا
02 - 43  

  
  

03 - 43 
  
  

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

  
60 - 43 

  
61 - 43 

  
62 - 43 

  
63 - 43 

  
  
  
  
  

02 - 46 
  

03 - 46 
  

 

 قصـري  التكـوين  نفقات - ركزيةملا اإلدارة
ـ  ،اخلـارج  ويف اجلزائر يف دىملا ني وحتس
  ........ الوطنية التربية ستخدميمل ستوىملا

ـ ا للمستوى ستمرملا نيالتحس  علـى  نظممل
 قبـل  ما التكوين نفقات - الوالئي ستوىملا

 ................االمتحانات ونفقات الترقية
 ......  درسيةملا التكميلية اخلدمات تشجيع

 ........................  درسيةملا طاعمملا
  ........... هاجرينملا لفائدة التربوي النشاط
 حملـو  الوطنيـة  لالستراتيجية الدولة تشجيع
 .................................. األمية

 بعـد  وعـن  اخلدمة أثناء التكوين تشجيع
 ......................االبتدائي التعليم علميمل

 يف والرياضـي  الثقـايف  النشـاط  تشجيع
 ..................األساسي التعليم مؤسسات

 يف والرياضـي  الثقـايف  النشـاط  تشجيع
 ........... والتقين الثانوي التعليم مؤسسات

 ........للمناهج الوطنية اللجنة تسيري نفقات
 الثالث القسم جمموع

  
 السادس القسم

 والتضامن ساعدةملا - االجتماعي النشاط
  

 التالميذ لفائدة خاصة مدرسية منحة
 ................................ عوزينملا

 درسيملا الكتاب جمانية يف الدولة مسامهة
 .....................عوزينملا التالميذ لفائدة

  السادس القسم جمموع

  
  

97.000.000  
  
  

500.000.000 
12.000.000 

26.628.120.000 
446.000.000 

  
2.936.000.000 

  
108.000.000 

  
173.580.000 

  
83.045.000 
42.665.000 

31.767.880.000 
  
  
  
  
  

9.000.000.000 
  

6.500.000.000 
15.500.000.000  
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  )تابع( لحقملا اجلدول
 

رقم 
االعتمادات   العناوين  األبواب

  )دج(صصة لمخا
  
  

21 - 47 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

11 - 31 
  

12 - 31 
  

13 - 31  
  
  
  
  
  
  
  

11 - 32 

 السابع القسم
 الوقاية - االجتماعي النشاط

 ............................ درسيةملا الصحة
 السابع القسم جمموع
 الرابع العنوان جمموع

 األول اجلزئي الفرع جمموع
  

 الثاين اجلزئي الفرع
 للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

 الثالث العنوان
 صاحلملا وسائل
 األول القسم

 العمل مرتبات - وظفونملا
 الراتب - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

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

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

  االجتماعي الضمان واشتراكات عائلي طابع
  األول القسم جمموع

  
 الثاين القسم

 نحملوا عاشاتملا - وظفونملا
 ريوع - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

  .......................... العمل حوادث

  
  

347.611.000 
347.611.000 
47.862.491.000 
87.507.801.000 

  
  
  
  
  
  
  
  

6.075.155.000 
  

6.992.075.000 
  
  

525.630.000 
13.592.860.000  

  
  
  
  

4.000.000  
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  )تابع( لحقملا اجلدول
 

رقم 
االعتمادات   العناوين  األبواب

  )دج(صصة لمخا
12 - 32 

  
  
  
  
  

11 - 33 
  

13 - 33 
  

14 - 33 
  
  
  
  
  

11 - 34 
  

12 - 34  
 

13 - 34 
14 - 34 

  
15 - 34 
91 - 34 

  

 معاش - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا
  ................اجلسدية  واألضرار اخلدمة

 الثاين القسم جمموع
  

 الثالث القسم
 االجتماعية التكاليف - وظفونملا

 نحملا - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا
 ................................. العائلية

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

 سامهةملا - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا
  ...................االجتماعية اخلدمات يف

  الثالث القسم جمموع
  

 الرابع القسم
 صاحلملا وتسيري األدوات

 تسديد - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا
 ................................ النفقات

 األدوات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا
 ................................ واألثاث

  . اللوازم - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا
 التكاليف - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا
 ................................. لحقةملا
  .األلبسة – للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا
 حظرية - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

  .............................. السيارات

  
772.000.000 
776.000.000 

  
  
  
  

199.656.000 
  

3.266.807.000 
  

319.263.000 
3.785.726.000 

  
  
  
  

224.000.000 
  

59.850.000 
122.000.000 

  
137.610.000 

3.960.000 
  

20.580.000  
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  )تابع( لحقملا اجلدول
 

رقم 
االعتمادات   العناوين  األبواب

  )دج(صصة لمخا
93 - 34 
98 - 34 

  
  
  
  
  
  

11 - 35 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

21 - 31  
  
  

22 - 31 
 

 ...اإلجيار - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا
 النفقات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

 التعويضات - اخلربة نفقات – القضائية
 ....................... الدولة على ترتبةملا

  الرابع القسم جمموع
  

 اخلامس القسم
 الصيانة أشغال

 صيانة - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا
 ................................... باينملا

 اخلامس القسم جمموع
 الثالث العنوان جمموع

 الثاين اجلزئي الفرع جمموع
  

 الثالث اجلزئي الفرع
 والثانوي األساسي التعليم مؤسسات

 والتقين
 الثالث العنوان
 صاحلملا وسائل
 األول القسم

 العمل مرتبات - وظفونملا
 مؤسسات -للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

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

 نحملوا التعويضات - األساسي التعليم
 ............................... تلفةلمخا

2.212.000 
  
  

2.500.000 
572.712.000 

  
  
  
  

65.000.000 
65.000.000 

18.792.298.000 
18.792.298.000 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

151.948.064.000  
  

193.246.797.000 
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  )تابع( لحقملا اجلدول
 

رقم 
االعتمادات   العناوين  األبواب

  )دج(صصة لمخا
23 - 31 

  
  
  

31 - 31 
  
  

32 - 31 
  
  

33 - 31 
  
  
  
  
  
  
  

21 - 33 
  

23 - 33 
  

24 - 33 
  
  
 

 - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا
 ستخدمونملا - األساسي التعليم مؤسسات

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

 مؤسسات -للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا
 الرئيسي الراتب - والتقين الثانوي التعليم

 ................................. للنشاط
 مؤسسات -للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

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

 ستخدمونملا - والتقين الثانوي التعليم
 عائلي طابع ذات منح ،الرواتب ،تعاقدونملا

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

  
 الثالث القسم

 االجتماعية التكاليف - وظفونملا
 مؤسسات -للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

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

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

 اخلدمات يف سامهةملا - األساسي التعليم
 .............................. االجتماعية

  

  
  
  

14.340.145.000 
  
  

75.892.488.000 
  
  

69.862.312.000 
  
  
  

10.237.183.000 
515.526.989.000 

  
  
  
  

4.737.141.000 
  

86.298.715.000 
  
  

9.748.838.000 
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  لحقملا اجلدول
  

رقم 
االعتمادات   العناوين  األبواب

  )دج(صصة لمخا
31 - 33 

  
33 - 33 

  
34 - 33 

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

 مؤسسات -للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا
  االجتماعي الضمان - والتقين الثانوي التعليم

 مؤسسات -للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا
 يف سامهةملا - والتقين الثانوي التعليم

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

 الثالث اجلزئي الفرع جمموع
 األول الفرع جمموع

 لوزيرة صصةلمخا االعتمادات جمموع
  ......................... الوطنية التربية

  
1.360.534.000 

36.438.700.000 
  
  
  
  

3.641.380.000 
142.225.308.000 
657.752.297.000 
657.752.297.000 
764.052.396.000 

764.052.396.000  
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 مؤرخ 16-67 رقم تنفيذي مرسوم
 1437 عام األوىل مجادى 7 يـف
 2016، سنة فرباير 16 قــوافملا

 اللجنـة  تنظـيم  إعـادة  يتضمن
 . والثقافة والعلم للتربية الوطنية

 
  ، األول الوزير إنّ
 

 وزيرةني ب شتركملا التقرير على بناء
 وزير ،الدولة ووزير الوطنية التربية

 التعــاون و اخلارجيــة الشــؤون
  ، الدويل

 
 سـيما  ال الدسـتور  على بناء و
 الفقـرة  125 (و 85-3 انـادتملا

  ، منه 2)
 

 90-21 رقـم  القـانون  و مبقتضى
 1411 عـام  حمـرم  24 يف ؤرخملا
 1990 سـنة  غشـت  15 وافقملا

 عدلملا ،العمومية باحملاسبة تعلقملوا
  ، تممملوا
 

 ؤرخملا 95-20 رقم األمر و مبقتضى
 17 وافقملا 1416 عام صفر 19 يف

 جلـس مب تعلقملوا 1995 سنة يوليو
  ، عدلملا ،احملاسبة

 
 ؤرخملا 06-03 رقم األمرو مبقتضى 

 1427 عـام  الثانية مجادى 19 يف

 2006 سـنة  يوليو 15 قــوافملا
 العـام  األساسي القانون تضمنملوا

  ، العمومية للوظيفة
 

 66-187 رقـم  رسومملا و مبقتضى
 1386 عام األول ربيع 2 يف ؤرخملا
 1966 سنة يونيو 21 قــوافملا

 وطنيـة  جلنـة  إحداث تضمنملوا
  ، والثقافة والعلوم للتربية

 
 رقـم  الرئاسي رسومملا و مبقتضى

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

 ،احلكومـة  أعضاءني تعي تضمنملوا
  ، عدلملا

 
 رقـم  التنفيذي رسومملا و مبقتضى

 عـام  حمرم 3 يف ؤرخملا 226-90
 1990 سنة يوليو 25 وافقملا 1411
 . الذين العمال حقوق حيدد الذي

 الدولـة  يف عليا وظائف ارسونمي
  ، تممملوا عدلملا ،وواجبام

 
 رقـم  التنفيذي رسومملا و مبقتضى

 عـام  حمرم 3 يف ؤرخملا 227-90
 1990 سنة يوليو 25 وافقملا 1411
 العليـا  الوظائف قائمة حيدد الذي

ــة يف ــوان الدولـ  اإلدارة بعنـ
 ،العموميـة  واهليئات ؤسساتملوا
  ، تممملوا عدلملا
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 مـرق التنفيذي رسومملا ومبقتضى
 عـام  حمرم 3 يف ؤرخملا 228-90

  سـنة  يوليـو  25 وافقملا 1411
 مـنح  كيفيـة  حيدد الذي 1990

 العمـال  علـى  تطبق اليت رتباتملا
 يف عليـا  وظـائف  ميارسون الذين
 ، عدلملا، الدولة

  
  ، اجلمهورية رئيس موافقة وبعد

  
   : يأيت ما يرسم

 
 األول الفصل
 عامة أحكام

  
 رسومملا هذا يهدف : األوىل ادةملا

 الوطنيـة  اللجنـة  تنظيم إعادة إىل
 نشـأة ملا والثقافـة  والعلم للتربية

ـ  رسومملا وجبمب  66-187 مـرق
 1386 عام األول ربيع 2 يف ؤرخملا
 1966 ســنة يونيــو 21 وافــقملا

 وطنيـة  جلنـة  إحداث تضمنملوا
 يف وتدعى ،والثقافة والعلوم للتربية
   ". الوطنية اللجنة " النص صلب

 
 الوطنيـة  اللجنة توضع 2 : ادةملا

 بالتربية كلفملا الوزير وصاية حتت
  . الوطنية

 
  

 اللجنـة  مقـر  يكـون  3 : ادةملا
  . اجلزائر مدينة يف الوطنية

  
 الوطنية اللجنة تكلف 4 : ادةملا

 ذات بادراتملا وترقية بتشجيع
 والثقايف والعلمي التربوي الطابع
ني ب تبادلملا التفاهم مثل كل وكذا

  . الشعوب
 

 ،الوطنية اللجنة تتوىل ،الصفة وذه
   :اآلتية الصالحيات ،اخلصوص على

 
 مسـتوى  ذي خربة خزان إنشاء- 

 سـتوى ملا علـى ، مارسةملوا عال
 واالستشارة اإلعالم لدور ،الوطين

ــيم ــا والتقي ــاالتمب رتبطمل  ج
 ، اليونسكو صالحيات

 ضمن القطاعية التوجهات إدراج- 
 الدوائر قدرات ودعم أنشطتها
 ، ستفيدةملا الوزارية

 الدائم واحلضور التمثيل ضمان- 
 تحدةملامم األ منظمة لدى للجزائر
، )اليونسكو( والثقافة والعلم للتربية

 مصاحل مع الوثيق والتنسيق بالتعاون
 ، اخلارجية الشؤون وزارة

 الوطنية اللجنة موافاة تتم أن جيب- 
 العربية نظمةملا من الواردة بالتقارير

 نظمـة ملوا والعلوم والثقافة للتربية
  . والثقافة والعلوم للتربية اإلسالمية
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 الثاين الفصل
 هامملا

  
 يف ،الوطنية اللجنة تقوم 5 : ادةملا

 يف ذكورةملا صالحياا تنفيذ إطار
 مـع  بالتعـاون  ،أعـاله  4 ادةملا

   : يأيت ا، مبعنيةملا القطاعات
 
 بأهداف رتبطةملا علوماتملا نشر- 

  ، اليونسكو وأنشطة وبرامج
 على الوطين الصعيد على السهر -

ــق ــوائح تطبي ــرارات الل  والق
ـ ا عن نبثقةملا والتوصيات  ؤمتراتمل

 الـربامج  وتنفيذ ،لليونسكو العامة
  ،عليها صادقملا

 علوماتملوا عطياتملا مجع ضمان- 
 إىل وحتويلـها  عنيـة ملا للوزارات

 ، اليونسكو منظمة
 وطـين  نشـاط  بربنامج بادرةملا- 

 مجيع وإجناز تنفيذه ومتابعة وإعداده
 ، به تعلقةملا الدراسات

 كل يف عنيةملا السلطات حتسيس- 
 اختصـاص  جـاالت مب يتعلق ما

 ، اليونسكو
ــة يف ســامهةملا-  ــيم متابع  وتقي
 اليونسكو فيها تكون اليت شاريعملا

 ، نفذةملا اجلهة
 بالتنسـيق  التمويل طلبات إعداد- 
 عنيـة ملا الوزاريـة  القطاعات مع

 طلوبةملا اآلجال يف حتويلها وضمان
 ، اليونسكو منظمة إىل

 إلعداد األساسية العناصر اقتراح- 
 الـوزارة  علـى  ،الوثائق مشاريع

 بالتشاور اخلارجية بالشؤون كلفةملا
 تقـدمها  اليت ،عنيةملا الوزارات مع

ـ ا يف عضو كدولة اجلزائر  ؤمتراتمل
 االجتماعات ويف لليونسكو العامة

 ، األخرى شتركةملا احلكومية
 بعد ،الضرورية االتصاالت ربط- 

 ،اخلارجية الشؤون وزارة استشارة
 مع والتعاون التبادالت تطوير قصد

 اليونسكو حلساب الوطنية اللجان
 يف تعمل حكومية غري منظمة وكل

 والثقافـة  والعلـم  التربية جماالت
 ، واالتصال

 جمـاالت  يف اجلزائر سياسة ترقية- 
 واالتصـال  والثقافة والعلم التربية

 ، الدولية التظاهرات بواسطة
 جمال يف الوطنية القدرات تشجيع- 

 إطـار  يف اليونسكو لفائدة اخلربة
 ، برناجمها إجناز

 وطنية وملتقيات بندوات بادرةملا- 
 التظـاهرات  وكل ودولية وجهوية
 وذلك، دفها الصلة ذات األخرى

 واللجـان  اليونسكو مع باالتصال
 ، األخرى للبلدان الوطنية

 ترشـيح  خبصـوص  الرأي إبداء- 
 صـاحل مب وظيفـة  لشغلني جزائري

 ، اليونسكو
 يف للمشاركة اجلزائر ثليمم اقتراح- 

 العـام  للمـؤمتر  القانونية اهليئات
 ، لليونسكو
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 وثـائقي  رصـيد  وتسيري إنشاء- 
  ، الوطنية اللجنة مهام لتأدية موجه

 بإنشاء الوطنية القدرات تشجيع -
 جماالت يف للخرباء معطيات بنك

 ، واالتصال والثقافة والعلوم التربية

 تعلقةملا علوماتملا نشر ضمان- 
 ، الوطنية اللجنة بأنشطة

 النشاط عن سنوي تقرير إعداد- 
  .عنيةملا القطاعات إىل وإرساله

 
 الثالث الفصل

  والسري والتنظيم التشكيلة
 
 الوطنية اللجنة يرأس 6 : ادةملا

 الوطنية بالتربية كلفملا الوزير
 لوزير ثالمم ،رئيس نائب ويساعده
  . اخلارجية الشؤون

 
 الوطنية اللجنة تضم 7 : ادةملا

 ؤسساتملوا اإلدارات ثليمم مجيع
 والشخصيات واخلرباء العمومية
  . أعضاء بصفتهم الوطنية

 
 ةـاللجن لــتتشك 8 : ادةملا

   : من ةـالوطني
 

 ، العامة اجلمعية - 
  ، التنفيذية اللجنة - 

 ، العامة األمانة - 
 . التقنية اللجان - 
  

 األول الفرع
  العامة معيةاجل

 
 ةـاجلمعي كلـتتش 9 : ادةملا

   : من العامة
 
 ، ثلهمم أو الوطنية اللجنة رئيس- 
 ، الوطنية اللجنة رئيس نائب- 
 ، الوطنية للجنة العامني األم- 
 ، األول الوزير عن ثلمم -
 معنية وزارية دائرة كل عن ثلمم -

 ، الوطنية اللجنة بأنشطة
 نتميةملا للمدارس الوطين نسقملا- 

 ، لليونسكو
 وـاليونسك يـكراس قـمنس- 

 ، اجلامعية
 ، اليونسكو أندية ثلمم -

 احلركة عنني ثلمم (3) ثالثة- 
 االتـجم يـف الناشطة اجلمعوية

  ، اليونسكو اختصاص
 اإلشعاع يف سامهت شخصيات  -

 جماالت كل ويف للجزائر الثقايف
 كلفملا الوزير يعينهم ،اليونسكو

 اقتراح على بناء ،الوطنية بالتربية
 العامني واألم بالثقافة كلفملا الوزير
 ، الوطنية للجنة
 وجوائز أومسة علىني احلاصل - 

  . اليونسكو
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 ،العامة اجلمعية حتدد 10 : ادةملا
 وتوصيات الوطنية للربامج طبقا

 اللجنة من تبعملا سعىملا ،اليونسكو
، نياجلاريتني اليتملاني للسنت الوطنية
 خمتلف على توصيات وتقترح
 .التقنية اللجان

  
 علــى تكلــف ،الصــفة وـذه 

   : يأيت ا، مباخلصوص
 
 الـداخلي  النظام على صادقةملا- 
 ، التنفيذية اللجنة من قترحملا

 الوطين الربنامج إجناز على السهر- 
 ، الوطنية للجنة

 الربنـامج  مشروعي على وافقةملا- 
 مـن  عليهـا ني عروضملا يزانيةملوا

 باستعمال والتبليغ التنفيذية اللجنة
 ، رصودةملا اليةملا االعتمادات

 السـنوي  التقرير يف الرأي إبداء- 
 ، التنفيذية اللجنة تعده الذي للنشاط

 تقدير خبصوص اقتراحاتمي تقد- 
  . الوطنية اللجنة نفقات

 
 الوصية السلطات تعني 11 : ادةملا
 العموميـة  واهليئات اإلدارات ثليمم
 مـن  ،أعاله 9 ادةملا يف ذكورينملا
 الدولـة  يف السامية اإلطاراتني ب

 عالقـة  ذات وظـائف  متارس اليت
  . الوطنية اللجنة بأنشطة

 

 االمسيـة  القائمة حتدد 12 : ادةملا
ـ ا لألعضاء ـ ا يف ذكورينمل  9 ادةمل

 الـوزير  مـن  قرار وجبمب ،أعاله
 أربـع  دةمل الوطنية بالتربية كلفملا

 . للتجديد قابلة سنوات (4)
  
 عينونملا األعضاء يفقد 13 : ادةملا

 ،منظمـة  أو هيئة أو إدارة لتمثيل
 هـام ملا تنهى عندما العضوية صفة
 أو اإلدارة هـذه  يف ارسوامي  اليت

  .نظمةملا أو اهليئة
 
 العضـو  يسـتخلف  14 : ادةملا
ــتقيلملا ــوىفملا أو س ــذي أو ت  ال

 ،وظائفـه  تأديـة  عليه استحالت
 (2) شهرين أجل يف تبقيةملا للعهدة
 نصوصملا الشروط نفس حسب

 13 و 12 و 11 املــواد يف عليهــا
  . أعاله

 
 العامـة  اجلمعية جتتمع 15 : ادةملا

 دورة يف السـنة  يف واحـدة  مرة
  .عادية

  
 يف جتتمـع  أن العامة اجلمعية نميك

 استدعاء على بناء ،عادية غري دورة
 من طلب على بناء أو رئيسها من

  . أعضائها ) 2/3( ثلثي
 
 العامة اجلمعية تصادق 16 : ادةملا

 . الداخلي نظامها على
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 أن العامة اجلمعية كنمي17 :  ادةملا
ــدعو  يف شــاركةملا إىل أيضــا ت
 مي تقد كنهمي شخص كل ،أشغاهلا

  . لكفاءته ساعدةملا
 

 الثاين الفرع
  التنفيذية اللجنة

 
ــة تتشــكل 18 : ادةملــا  اللجن

   : من يةـالتنفيذ
 

 ، ثلهمم أو الوطنية اللجنة رئيس - 
 ، الرئيس نائب - 
 ، الوطنية للجنة العامني األم - 

 للجنـة  سـاعد ملا العامني األم - 
 ، أدناه 23 ادةملا يف ذكورملا الوطنية

  . تقنية جلنة كل رئيس - 
 
 ،التنفيذية اللجنة تكلف 19 : ادةملا

   : يأيت ا، مباخلصوص على
 
 الـداخلي  النظام مشروع إعداد- 

 مصادقة على وعرضه الوطنية للجنة
 ، العامة اجلمعية

 اجلمعية وقرارات توصيات تنفيذ- 
 ، تنفيذها متابعة وضمان العامة

 يزانيـة ملا مشـروع  على وافقةملا- 
 ، الوطنية للجنة السنوية

 للتعاون التدخل أولويات حتديد- 
 قائمـة  وضـبط ، اليونسـكو  مع

 هذا على قدمةملا والطلبات شاريعملا
 ، األساس

 ، التقنية اللجان نشاطات تنسيق- 
 تسـتعمل  تلخيصية وثيقة إعداد- 

 اجلزائريـة  البعثـة  وقفمل كمرجع
 العامــة ؤمتراتملــا يف شــاركةملا

 وزارة مـع  بالتنسـيق  ،لليونسكو
 ، اخلارجية الشؤون

 الشأن ذات هامملا تقارير استغالل- 
 ، لفائدا أو الوطنية باللجنة

 تنفيـذ  لوضعية الدوري التقييم- 
 لفائـدة  ،الوطنيـة  اللجنة برامج

  ، العامة اجلمعية
 لنشـاط  السـنوي  التقرير تقييم -

 اجلمعية على وعرضه الوطنية اللجنة
 ، العامة

 يعرضها اليت سائلملا كل دراسة- 
  . الوطنية اللجنة رئيس عليها

 
 ،التنفيذية اللجنة جتتمع 20 : ادةملا

 علـى  واحـدة  مرة، احلاجة عند
 بنـاء  ،أشهر (3) ثالثة كل ،األقل
 مـن  أو رئيسها من استدعاء على
  . الوطنية للجنة العامني األم
 

 الثالث الفرع
  العامة األمانة

 
 ،العامة األمانة تكلف 21 : املادة
  : يأيت ا، مباخلصوص على
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 وميزانيـة  برامج مشاريع إعداد- 
 اللجنة على وعرضها الوطنية اللجنة

 ، لدراستها التنفيذية
 اللجنة قرارات تنفيذ على السهر- 

 ، التنفيذية
 تعرضـها  الـيت  التقارير إعداد- 

 وذلـك  اليونسـكو  على اجلزائر
 ، عنيةملا القطاعات مع باالتصال

 اليـة ملوا اإلدارية صاحلملا تسيري- 
 ، الوطنية للجنة

 والتقرير يزانيةملا تقديرات إعداد- 
 اجلمعية على وعرضها ايلملوا األديب
 التنفيذيـة  اللجنة موافقة بعد العامة
 ، عليها

 التقنيـة  اللجـان  أنشطة متابعة- 
 اللجنة رئيس سلطة حتت وتنسيقها

 ، الوطنية
 الرصـيد  حفـظ  علـى  السهر- 

 ، وتسيريمها واألرشيف الوثائقي
 االجتماعـات  حتضـري  ضمان- 

 ، الوطنية اللجنة هيئات تلفلمخ
 اليت األخرى سائلملا كل دراسة- 

 وضـمان  الـرئيس  عليها يعرضها
  . تنفيذها

 
 العامـة  األمانة توضع 22 : ادةملا

 ،الوطنية اللجنة رئيس سلطة حتت
 . عامني أم ويديرها

  
 يف العامني األم يساعد 23 : ادةملا

  : مهامه

 بالتسيري يكلف مساعد عامني أم- 
 ، والتقين ايلملوا اإلداري

  . الدعم موظفو- 
 
ـ ني يع 24 : ادةملا  العـام ني األم
 اقتـراح  على بناء ،مرسوم وجبمب

  . الوطنية اللجنة رئيس
  

 األشـكال  حسـب  مهامه وتنهى
  . نفسها

 
 وظيفـة  إىل استنادا راتبه ويتقاضى

  . ركزيةملا اإلدارة يف مدير
 
ـ ني يع 25 : ادةملا  العـام ني األم
 على بناء ،مرسوم وجبمب ساعدملا

 .الوطنية اللجنة رئيس اقتراح
   

 األشـكال  حسـب  مهامه وتنهى
  .نفسها

  
 وظيفـة  إىل استنادا راتبه ويتقاضى

 . ركزيةملا اإلدارة يف مدير نائب
  

 الرابع الفرع
 التقنية اللجان

  
 الوطنية اللجنة تستند 26 : ادةملا

 جلان (6) ست إىل مهمتها إطار يف
   : تقنية
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 ،  التربية جلنة- 
 ، والدقيقة الطبيعية العلوم جلنة -
 ، اإلنسانية االجتماعية العلوم جلنة -
 ، الثقافة جلنة -
 ، واالتصال اإلعالم جلنة -

  . الشباب جلنة- 
  
 جلـان  إحداث كنمي 27 : ادةملا

 التقنية اللجان ضمن خاصة فرعية
 يـرتبط  حمدد نشاط أي أجل من
  .ومواضيعه اليونسكو أنشطة جالمب
 
 تقنية جلنة كل تتشكل 28 : ادةملا

 عشر اثين إىل خرباء (8) مثانية من
 شمولةملا االتلمجا يف خبريا (12)

  . اليونسكو بربامج
 
 كلـف ملا الوزير يعني 29 : ادةملا

 أعضـاء  ،بقـرار  الوطنية بالتربية
ـ  التقنيـة  اللجان  (4) أربـع  دةمل
 علـى  بناء ،للتجديد قابلة سنوات
 ينتمون اليت الوصية السلطة اقتراح
  . إليها

  
 أحـد  عضـوية  انقطاع حالة ويف

   بالكيفية يستخلف ،األعضاء
  
  
  
  
  

ني عملا اجلديد العضو وخيلفه. نفسها
  . العضوية مدة انتهاء حىت

 
  
 تقنيـة  جلنة كل يرأس 30 : ادةملا

 ويعينـه  عينملا الوزير يقترحه رئيس
 دةمل الوطنية بالتربية كلفملا الوزير
  . للتجديد قابلة سنوات (4) أربع

  
 الرابع الفصل
  مالية أحكام

  
 سري نفقات تسجل 31 : ادةملا

 الوزارة ميزانية يف الوطنية اللجنة
  . الوطنية بالتربية كلفةملا

 
 كلفةملا الوزارة تضع 32 : ادةملا

 اللجنة تصرف حتت الوطنية بالتربية
 اديةملوا البشرية الوسائل الوطنية

  . لسريها الضرورية
 
 اللجنة خرباء يتقاضى 33 : ادةملا

 مبلغها حيدد تعويضات الوطنية
 قرار وجبمب ختصيصها وكيفيات

 كلفملا الوزيرني ب مشترك وزاري
 كلفملا والوزير الوطنية بالتربية

 . اليةملبا
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 اخلامس الفصل
  ختامية أحكام

 
 األحكـام  مجيع تلغى 34 : ادةملا
 سـيما  ال ،رسومملا هلذا الفةلمخا
 2 يف ؤرخملا 66-187 رقم رسومملا

 21 وافقملا 1386 عام األول ربيع
 . أعاله ذكورملوا 1966 سنة يونيو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يف رسـوم ملا هذا ينشر 35 : ادةملا
 اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة

ةميالدة قراطيعبيالش. 
  

  2016فرباير 16 يف اجلزائر
 الوزير األول

  سالل الكملا عبد
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 ؤرخـم مشترك وزاري قرار
 1437 امـع رـصف 6 يـف
 2015، سنة نوفمرب 18 قـوافملا

 للمعاهد التنظيم الداخلي حيدد
قطاع  موظفي لتكوين الوطنية
 . الوطنية التربية

 
 ، األول الوزير إن

 ، الوطنية التربية ووزيرة
  ، اليةملا ووزير

 
ـ  الرئاسي رسومملا مبقتضى  مـرق

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

، احلكومـة  أعضاءني تعي تضمنملوا
  ، عدلملا

 
 رقـم  التنفيذي مبقتضى املرسوم و

 األول ربيع 29 يف ؤرخملا 265-94
 سـنة  سبتمرب 6 وافقملا 1415 عام

 وزير صالحيات حيدد الذي 1994
  ، الوطنية التربية

 
 مـرق التنفيذي رسومملامبقتضى  و

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

 
 مـرق التنفيذي رسومملامبقتضى  و

 عـام  شوال 14 يف ؤرخملا 92-96
 1996 سنة مارس 3 وافقملا 1416

ني وحتسني وظفملا بتكوين تعلّقملوا
 عدلملا، معلومام وجتديد مستواهم

  ، تممملوا
 
 مـرق التنفيذي رسومملامبقتضى  و

ــا 28-14 ــع أول يف ؤرخمل  ربي
 أول وافـق ملا 1435 عـام  اينـالث

 حيـدد  الذي 2014 ةـسن فرباير
 النمــوذجي األساســي القــانون
 مـوظفي  لتكوين الوطنية للمعاهد

 ادةملا سيما ال، الوطنية التربية قطاع
  ، منه 7
 
 شتركملا الوزاري القرار مبقتضى و
 1426 عـام  شعبان 21 يف ؤرخملا
 الذي 2005 سنة سبتمرب 25 وافقملا

 تكوين عهدمل الداخلي التنظيم حيدد
ني وحتس األساسية درسةملا معلمي

  ، مستواهم
 

   : يأيت ما يقررون
 
 ادةملا ألحكام تطبيقا :األوىل  ادةملا

 14-28 رقم التنفيذي رسومملا من 7
 عـام  الثـاين  ربيع أول يف ؤرخملا

 سـنة  فربايـر  أول وافقملا 1435
 هذا يهدف، أعاله ذكورملوا 2014
 الـداخلي  التنظيم حتديد إىل القرار

 مـوظفي  لتكوين الوطنية للمعاهد
  . الوطنية التربية قطاع
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 الـداخلي  التنظيم يضم 2 : ادةملا
 مـوظفي  لتكـوين  الوطين للمعهد
 سلطة حتت، الوطنية التربية قطاع

 : يأيت ما، ديرملا
سابقات ملوا التكوين مديرية نيابة -

 ، هنيةملا واالمتحانات
 والبحث الدراسات مديرية نيابة -

 ، والتوثيق
 والوسـائل  اإلدارة مديرية نيابة -

 . العامة
 

 مديريـة  نيابـة  تكلّف 3 : ادةملا
 واالمتحانات سابقاتملوا التكوين

  : يأيت مبا هنيةملا
 سـري  ومتابعـة  تنظـيم  ضمان- 
 هنيـة ملا واالمتحانـات  سابقاتملا

 ، به عمولملا للتنظيم وفقا وتقييمها
 سـري  ومتابعـة  تنظـيم  ضمان- 

 ، وتقييمها التكوينية العمليات
 خمتلـف  معـارف  وجتديد ترقية- 

 جماالت وفق الوطنية التربية أسالك
 ، اختصاصام

ـ  هنيةملا الكفاءاتني حتي-   وظفيمل
 التربويـة  السياسـة  وفق القطاع

 ، الدولة من سطرةملا
ـ اني حتس-   البيـداغوجي  ردودمل
 ، التربوي التأطري وظفيمل

 النشـاطات  برنـامج  إعـداد  - 
 نيابـة  ومشروع السنوية واحلصيلة

 . ديريةملا
  : مصاحل (3 ) ثالث وتضم

 ، التكوين تنظيم مصلحة- 
 سـابقات ملا سري تنظيم مصلحة- 

 ، هنيةملا واالمتحانات
  . والتقييم تابعةملا مصلحة- 
 
 مديريـة  نيابـة  تكلّف 4 : ادةملا

 مبـا  والتوثيق والبحث الدراسات
  :يأيت
 نـاهج ملا إعـداد  يف سـامهة ملا - 

ــرامج ــوين وب ــصملا التك  تخص
 تلـف لمخ اخلدمة أثناء والتكوين

 ، الوطنية التربية قطاع أسالك
 الدراسـات  إعـداد  يف سامهةملا- 

 والتجريبيـة  البيداغوجية والبحوث
 ، عهدملا نشاط يدانمب تعلقةملا

 الـيت  والوسـائل  الدعائم إنتاج- 
 ، التكوين برامج بتطبيق تسمح

 التكـوين  احتياجات تشخيص- 
 أسـالك  خمتلـف  مـع  بالتنسيق
 ، التفتيش

  ، وتربوية بيداغوجية دالئل إعداد- 
 اآليل اإلعـالم  استعمال تعميم -

 واالتصـال  اإلعالم وتكنولوجيات
 التسيري جماالت يف تطبيقاته وترقية

ــداغوجي ــوا واإلداري البي  ايلمل
 ، والوثائقي

 العـام  الطابع ذات الوثائق اقتناء- 
 ، بذلك عهدملا وإثراء تخصصملوا
 واحلصيلة النشاط برنامج إعداد- 

 . ديريةملا نيابة ومشروع السنوية
  : مصاحل (3) ثالث ويضم
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 والبحـث  الدراسـات  مصلحة- 
 ، التربوي

 ، واألرشيف التوثيق مصلحة- 
ــلحة-  ــالم مصـ  اآليل اإلعـ

 . واالتصال اإلعالم وتكنولوجيات
  
 مديريـة  نيابـة  تكلّف 5 : ادةملا

  : يأيت امب العامة والوسائل اإلدارة
ـ ا تسـيري  خمطـط  إعداد-   واردمل

 ، وتنفيذه البشرية
 السـنوي  التكوين خمطط إعداد- 
 ، السنوات تعددملوا
 ، وتنفيذها عهدملا ميزانية حتضري- 
 ومتابعـة  التجهيز برنامج إعداد- 

 ، تنفيذه
 والتجهيـزات  متلكاتملاني تأم- 

 ، العامة والوسائل
 واحلصيلة النشاط برنامج إعداد- 

 . ديريةملا نيابة ومشروع السنوية
  
  
  
  
  
  

  : (2) نيمصلحت وتضم
 ، نيستخدمملا مصلحة- 
 الوسائل وتسيري يزانيةملا مصلحة- 
  . اديةملا

 
 القـرار  أحكـام  تلغى 6 : ادةملا

 يــف ؤرخـملا شتركملا الوزاري
ــ 21 ــام انـشعبـ  1426 عـ

 2005 سنة سبتمرب 25 قــوافملا
  . أعاله ذكورملوا
 
 يف القـرار  هـذا  ينشر 7 : ادةملا

 اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة
ةميالدة قراطيعبيالش . 
  

 2015نوفمرب 18 يف اجلزائر
الوطنية التربية وزيرة  

 غربيت بن نورية
 اليةملا وزير

 خلفة بن الرمحان عبد
 منه وبتفويض األول الوزير عن
 العمومية للوظيفة العام ديرملا

 اإلداري واإلصالح
  بومشال بلقاسم
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

  وزارة التربية الوطنية
 

 الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية
 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   

  2016 فيفري- جانفي 583العدد                           النشرة الرمسية للتربية الوطنية          
www.education.gov.dz  

E-mail : sdde.edu@cniipdtice.dz 
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