
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

Direction du Développement des Ressources 
Pédagogiques et Didactiques 

 
 
 
 
 

BULLETIN OFFICIEL 
DE L’EDUCATION NATIONALE 

 
 
 

 Nominations et fin de fonctions. 
 Les  conditions  d'inscription  des  élèves  dans                   
les établissements de l’éducation et de l’enseignement         
et les modalités d'ouverture et de tenue de leur dossier 
scolaire. 

 Le lancement de processus  d'inscription des enfants     
dans la première année primaire de l’année scolaire 2016. 

 La formation des enseignants spécialisés travaillant dans 
des classes spéciales relevant au secteur de la solidarité 
nationale. 

 L'accord entre le Gouvernement de la République 
Algérienne Démocratique et Populaire et le Gouvernement 
des Etats-Unis d'Amérique concernant l'ouverture d'une 
école internationale américaine. 

 
 
S/D de la documentation éducative                        Numéro  584 
         Bureau de la publication                                  Mars  2016 





3 
 

SOMMAIRE 
 

Page  
 
 
  
  
4  
  
 
  
4  
  
 
 
 
  
 
4  
  
  
 
 
  
8  
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

1. Nominations et fin de fonctions
 
Décret présidentiel du 28 février 2016, portant 
nomination du directeur de l’éducation à la wilaya de 
Souk Ahras. (J. O. n° 17/2016)…………………………... 
 
Décret présidentiel du 28 février 2016, mettant fin aux 
fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’éducation 
nationale. (J. O. n° 17/2016)……………………………… 
 
2‐ Textes de portée générale  
 
Arrêté n° 07 du 14 mars 2016, fixant les conditions 
d'inscription des élèves dans les établissements de 
l’éducation et de l’enseignement et les modalités 
d'ouverture et de tenue de leur dossier scolaire ………… 
 
3. Procédures relatives à l’enseignement fondamental 

 
Circulaire n° 56 du 15 mars 2016, relative au lancement 
de processus  d'inscription des enfants dans la première 
année primaire de l’année scolaire 2016………………… 
 
4. Procédures relatives à la formation 
 
Circulaire n° 03 du 2 février 2016, relative a la formation 
des enseignants spécialisés travaillant dans des classes 
spéciales relevant du secteur de la solidarité nationale…… 
 
5. Procédures relatives aux établissements de 

l’éducation et de l’enseignement 
 
Décret présidentiel n° 16-109 du 22 mars 2016, portant 
ratification de l'accord entre le Gouvernement de  
la République Algérienne Démocratique et Populaire et  
le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique concernant 
l'ouverture d'une École internationale américaine à Alger, 
signé à Washington  le 29 décembre 2015 (J. O. n° 
18/2016)………………………………………………….. 



4 
 

سـيّ  سـومر م  مجـادى 19 يف مـؤرّخ ر
 فربايـر 28 املوافق 1437 عام األوىل
 تعيــني مــدير ، يتضــّمن2016ســنة 
 .أهراس سوق والية يف الرتبية

  
سـيّ  مرسـوم وجـبمب  يـــــــــــــــف ؤرّخـــــم ر

 وافـقامل 1437 عـام األوىل مجـادى 19
 الّسـيد يعـّني ، 2016 ســنة ربايـرف 28
 واليـة يف للرتبيـة مـديرا، زيد بشري حممد
  .أهراس سوق

  
   

  
سـيّ  مرسـوم  مجـادى 19 يف مـؤرّخ ر
 فربايـر 28 املوافق 1437 عام األوىل
ــــــاء ، يتضــــــّمن2016ســــــنة   مهــــــام إ
 .الوطنية الرتبية بوزارة مدير ئب

  
سـيّ  مرسـوم وجـبمب  يــــــــــــــف مـؤرّخ ر

 وافـقامل 1437 عـام األوىل مجـادى 19
 مهــام تنهــى ،2016 ســنة فربايــر 28

 ئـب بصـفته سـني،ح منـري الّسـيد
 بوزارة الدولية والعالقات للتعاون مدير
  .الوطنية الرتبية

  
  
  
  
  
  
  

  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة الرتبية الوطنية

  
مـــــارس  14مـــــؤرخ يف  07قـــــرار رقـــــم 

حيدد شروط تسجيل التالميـذ  2016
يفيــة كو  يف مؤسســات الرتبيــة والتعلــيم

م املدرسية.   فتح و مسك ملفا
  

  إن وزيرة الرتبية الوطنية،
  

املــــؤرخ يف  07-05مبقتضــــى األمــــر رقــــم 
ـــــــرج 18 ــــــب عــــــ ـــــــــــــــــــاملواف 1426ام ــــــ ق ـــ
الـــــذي حيـــــدد  2005غشـــــت ســـــنة  23

القواعــــد العامــــة الــــيت حتكــــم التعلــــيم يف 
  مؤسسات الرتبية و التعليم اخلاصة،

  
املــؤرخ  04-08و مبقتضــى القــانون رقــم 

ـــــــ، املواف1429حمــــــرم عــــــام  15يف  ق ـــــــــــــــ
املتضـمن القـانون  2008يناير سـنة  23

  التوجيهي للرتبية الوطنية،
  

ــــــذي رق ــــــــو مبقتضــــــى املرســــــوم التنفي م ـــــــ
ربيـــــــــــع األول  29املـــــــــــؤرخ يف  94-265

ســـــــبتمرب ســـــــنة  6املوافـــــــق  1415عـــــــام 
الــــذي حيــــدد صــــالحيات وزيــــر  1994

  الرتبية الوطنية، 
  

م ـــــــــــــــــو مبقتضـــــى املرســـــوم التنفيـــــذي رق
شــــــــــوال عــــــــــام  6املــــــــــؤرخ يف  05-432

ـــــق  1426  2005نـــــوفمرب ســـــنة  8املواف
الـــذي حيـــدد شـــروط إنشـــاء مؤسســـات 

nassim
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الرتبيـــــــة و التعلـــــــيم اخلاصـــــــة و فتحهـــــــا 
  ومراقبتها، 

  
ــــــذي رقو مب ــــــــقتضــــــى املرســــــوم التنفي م ـــــــ
شــــــــوال عــــــــام  17املــــــــؤرخ يف  09-318

 2009أكتـــــوبر ســـــنة  6املوافـــــق  1430
املتضــمن تنظــيم اإلدارة املركزيــة يف وزارة 

  الرتبية الوطنية،
  

م ــــــــــــــو مبقتضــــــى املرســــــوم التنفيــــــذي رق
 1431حمـرم عـام  18املؤرخ يف  10-02

الذي حيـدد  2010يناير سنة  4املوافق 
جباريـــــــة التعلـــــــيم  األحكـــــــام املتعلقـــــــة 

  األساسي، 
  

ــــــــو مبقتضــــــى املرســــــوم التنفيــــــذي رق م ــــــــ
شــــــــوال عــــــــام  23املــــــــؤرخ يف  10-230

 2010أكتـــــوبر ســـــنة  2املوافـــــق  1431
الـــذي حيـــدد األحكـــام املتعلقـــة بتنظـــيم 

  الثانوية و سريها،
  

ــــــذي رق ــــــــو مبقتضــــــى املرســــــوم التنفي م ـــــــ
شــــــــوال عــــــــام  11املــــــــؤرخ يف  15-204

ـــــو ســـــنة  27املوافـــــق  1436  2015يولي
املتضــــــمن إعفــــــاء املــــــواطن مــــــن تقــــــدمي 

ــــــة ــــــة املدني ــــــق احلال ئ ــــــوفرة ضــــــمن  و املت
  ،  السجل الوطين اآليل للحالة املدنية

  
و مبقتضـــــــى القـــــــرار الـــــــوزاري املشـــــــرتك 

مجـــــــــــادى األوىل عـــــــــــام  11املـــــــــــؤرخ يف 
 2014مــــارس ســــنة  13املوافــــق  1436

أقسام خاصة  الذي حيدد كيفيات فتح

لألطفـــــال املعـــــوقني ضـــــمن مؤسســـــات 
الرتبية و التعليم العمومية التابعة لقطاع 

  الرتبية الوطنية،
   

املــــؤرخ يف  244و مبقتضــــى القــــرار رقــــم 
الــــــذي حيــــــدد  2015جــــــوان عــــــام  15

شروط تسـجيل التالميـذ يف مؤسسـات 
الرتبية و التعليم و كيفيـة فـتح و مسـك 

  ملفهم املدرسي، املعدل. 
  

يت : تقرر   ما 
  

يهــدف هــذا القــرار إىل  : املــادة األوىل
حتديـــــد شـــــروط تســـــجيل التالميـــــذ  يف 
مؤسســـــات الرتبيـــــة و التعلـــــيم و كيفيـــــة 

م املدرسية.   فتح و مسك ملفا
  

يســـــــجل يف الســـــــنة األوىل  : 2املــــــادة 
ابتـــدائي كـــل طفـــل مولـــود مـــا بـــني أول 

ديســــــــمرب مــــــــن الســــــــنة  31جــــــــانفي و 
املدنيـــــــــة املعنيـــــــــة لتســـــــــجيل األطفـــــــــال 
البــالغني ســن التمــدرس اإللزامــي، طبقــا 

 48ألحكــــام الفقــــرة األوىل مــــن املــــادة 
ـــــــاملـــــؤرخ ف 04 – 08للقـــــانون رقـــــم  ي ــــــــــ

ينـــاير  23املوافـــق  1429حمـــرم عـــام  15
  املذكور أعاله. 2008سنة 

  
حتــــــــــدد فــــــــــرتة التســــــــــجيل  : 3 املــــــــــادة

لسنة األوىل ابتدائي خالل  لاللتحاق 
ـــــالفــــرتة املمتــــدة مــــن أول أفريــــل إل ى ـــــــــــــ

ـــــيت  30 جـــــوان مـــــن الســـــنة الدراســـــية ال

nassim
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تســـــــــــبق دخـــــــــــول األطفـــــــــــال املعنيـــــــــــني 
  لتسجيل.

  
ميكــــن فــــتح التســــجيل اســــتثناء خــــالل 

  شهر سبتمرب.
  

تتخـــــــــذ مديريـــــــــة الرتبيـــــــــة  : 4املـــــــــادة 
ت كـــــل   لتنســـــيق مـــــع مصـــــاحل البلـــــد

الالزمــــــة إلعــــــالم األوليــــــاء  اإلجــــــراءات
لفـــرتة احملـــددة للتســـجيل و تعمـــل مـــع 
هــــــذه املصــــــاحل لتحقيــــــق التحــــــاق كــــــل 
ـــــــــالغني ســـــــــن التمـــــــــدرس  األطفـــــــــال الب

  اإللزامي.
  

ميكن تسجيل الطفـل الـذي  : 5املادة 
ســنوات يف  )5( يبلــغ مــن العمــر مخــس

قســــــــم الرتبيــــــــة التحضــــــــريية يف حــــــــدود 
قـــا ألحكـــام امكانيـــات االســـتقبال، طب

ــــــم  38املــــــادة   08-04مــــــن القــــــانون رق
املوافـــق  1429حمـــرم عـــام  15املـــؤرخ يف 

  ، املذكور أعاله.2008يناير سنة  23
  

ــــــادة  ملدرســــــة  : 6امل يــــــتم التســــــجيل 
التابعة للمقاطعة اجلغرافية لعنـوان إقامـة 
الوالــدين أو الوصــي الشــرعي، و ميكـــن 
ـــــة املوجـــــودة  ملدرســـــة االبتدائي ـــــتم  أن ي

  مبحيط عمل أحدهم.
  

يســـــمح بتســـــجيل الطفـــــل  : 7املـــــادة 
ـــــذي يعـــــاين مـــــن مـــــرض مـــــزمن و/أو  ال

إعاقــة يف مؤسســة الرتبيــة و التعلــيم الــيت 
  تناسبه.

  
ـــــــادة  يفـــــــتح لكـــــــل تلميـــــــذ (ة)  : 8امل

يســـجل يف قســـم الرتبيـــة التحضـــريية أو 
يف السنة األوىل ابتـدائي ملـف مدرسـي 

  .يالدراسيرافقه طيلة مساره 
  

يهــــــــدف مســــــــك امللــــــــف  : 9املــــــــادة 
املدرسي للتلميذ (ة)، على اخلصوص، 

يت :   إىل ما 
تثبيت تسجيل التلميـذ (ة) والتأكـد  -

  من قانونيته،
املســـار الدراســـي للتلميـــذ (ة) معرفـــة  -

  و االطالع على نتائجه،
ئـــق و املعلومـــات الـــيت  - اســـتغالل الو

  حيتوي عليها امللف عند احلاجة.
  

يتكـــــون امللـــــف املدرســـــي  : 10املـــــادة 
للتلميذ (ة) عند تسـجيله ألول مـرة يف 
ـــــة التحضـــــريية أو يف الســـــنة  قســـــم الرتبي

ئق اآلتية:   األوىل ابتدائي من الو
ارة التســــجيل يف قســــم الرتبيــــة اســــتم -

التحضــــــــــــــــــريية  و/ أو الســــــــــــــــــنة األوىل 
  ابتدائي  وفق النموذج املعتمد

ن مشسيتان، -   صور
  نسخة من الدفرت الصحي، -
وثيقــــــــة تثبــــــــت إقامــــــــة الوالــــــــدين أو  -

الوصـــي الشـــرعي يف املقاطعـــة اجلغرافيـــة 
ملؤسســـــــة الرتبيـــــــة و التعلـــــــيم أو وثيقـــــــة 

  .تثبت مقر عمل أحدهم يف حميطها

nassim
Tampon 



7 
 

يــتم حتيــني امللــف املدرســي  : 11املــادة 
ـــــــــــــــق  ئ لو نتظـــــــــــــــام  ـــــــــــــــذ (ة)،  للتلمي

  واملستندات اآلتية :
ئق املتعلقة مبساره الدراسي، -   الو
ــــــــــة مــــــــــن  - ــــــــــرخص املطلوب ــــــــــف ال خمتل

  األولياء،
املســـــــــــــتندات اخلاصـــــــــــــة بوضـــــــــــــعيته  -

االجتماعية و الصـحية، ميكـن ملؤسسـة 
الرتبيــــــــة و التعلــــــــيم أن تســــــــتعني عنــــــــد 

ية وثيقة أخرى يقدمها الويل احلا جة، 
  أو الوصي الشرعي.

  
ئق املذكورة  : 12املادة  يتم ترتيب الو

أعــــــاله وتصــــــنيفها وفــــــق  11يف املــــــادة 
  اجملاالت اآلتية :

  احلالة املدنية و العائلية -
املســـــــــــــار املدرســـــــــــــي للتلميـــــــــــــذ (ة)  -

  ونتائجه،
  املواظبة و  االنضباط، -
  الصحية ،احلالة االجتماعية و  -
ئــــــق  - خمتلفــــــة هلــــــا صــــــلة بتمــــــدرس و

  التلميذ (ة).
  

جيـــــــــب أن ال يتضـــــــــمن  : 13املـــــــــادة 
امللــف املدرســي للتلميــذ (ة) معلومــات 
ميكـــن أن تســـيء إليـــه أو متـــس بســـمعة 

  عائلته.
  
  
  

يتــــوىل مــــدير مؤسســــة   : 14املــــادة 
الرتبية و التعلـيم مسـك و تسـيري امللـف 
املدرسي للتلميذ (ة)، و ميكنه تفـويض 
مســــــك امللــــــف إىل مســــــاعد املــــــدير يف 
املدرســـة االبتدائيـــة و املوظـــف املكلـــف 

يف املتوســطة والنــاظر يف   الستشــارة
  الثانوية.

  
ال يســــــمح ألي شــــــخص  :15املــــــادة 

تلميـذ الطالع على امللف املدرسي لل
(ة) إال يف إطـــار العمـــل و بعـــد موافقـــة 
مـــدير املؤسســـة خيضـــع امللـــف املدرســـي 

  إىل قواعد السر املهين. )ة( للتلميذ
  

يـتم حتويـل امللـف املدرسـي  : 16املادة 
للتلميــــــــــذ (ة) املعــــــــــين مــــــــــن مؤسســــــــــته 
األصـــــلية إىل املؤسســـــة املســـــتقبلة وفقـــــا 

ـــــاملــــؤرخ ف 243ألحكــــام القــــرار رقــــم  ي ـ
املتضــــــــمن شــــــــروط  2015جــــــــوان  15

كيفيــات حتويــل التالميــذ مــن مؤسســة و 
  للرتبية و التعليم إىل أخرى.

  
يراقب موظفو التفتـيش يف  : 17املادة 

إطــار ممارســة مهــامهم ملفــات التالميــذ 
و يتأكـــــــــدون مــــــــــن حســــــــــن مســــــــــكها 

  تسيريها.و 
  

   

nassim
Tampon 



8 
 

ال ميكـــــــــن ســـــــــحب أي  : 18املـــــــــادة 
وثيقــة مــن امللــف املدرســي للتلميــذ (ة) 

 أنــــــــه ميكــــــــن مــــــــدير أو إتالفهــــــــا، غــــــــري
ــــــيم استنســــــاخ  ــــــة و التعل مؤسســــــة الرتبي
ئق الستعماهلا عند احلاجة.   بعض الو

  
حيفــــظ ملــــف التلميــــذ(ة)  : 19املــــادة 

ايــة مســاره الدراســي  الــذي وصــل إىل 
أو انقطـــــــع عـــــــن الدراســـــــة يف أرشـــــــيف 
املؤسســــــة، وفــــــق التنظــــــيم اجلــــــاري بــــــه 

  العمل.
  

خيضع تسجيل التلميـذ(ة)  : 20املادة 
و مســـــــك ملفـــــــه املدرســـــــي يف  و فـــــــتح

مؤسســـــــــة الرتبيـــــــــة و التعلـــــــــيم اخلاصـــــــــة 
  ألحكام هذا القرار.

  
تلغـــى أحكـــام القـــرار رقـــم  : 21املـــادة 

 1436شـعبان عـام  27املؤرخ يف  244
املـــــــــــذكور  2015جـــــــــــوان  15املوافـــــــــــق 

  أعاله.
  

توضــــح مناشــــري الحقــــة، :  22املــــادة 
  عند احلاجة، أحكام هذا القرار.

  
ينشــــــــر هــــــــذا القــــــــرار يف  : 23املــــــــادة 

  النشرة الرمسية للرتبية الوطنية.
  

  2016مارس  14اجلزائر  يف 
  وزيرة الرتبية الوطنية
  نورية  بن غربيت

  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة الرتبية الوطنية

  مديرية التعليم األساسي
  16/ 0. 0. 56/2الرقم : 

  
  إىل

مــــــــديرو الرتبيــــــــة  الســـــــيدات و الســــــــادة
ت   لوال

  
املوضـــوع : انطـــالق عمليـــة تســـجيل 
األطفــــــال يف الســــــنة األوىل ابتــــــدائي 

  .2016للسنة الدراسية 
  

  املراجع :  
املــــــــــؤرخ يف  04–08القــــــــــانون رقــــــــــم  -

، املتضــــــــــــــمن القــــــــــــــانون 23/01/2008
  التوجيهي للرتبية الوطنية،

ـــــاملــــؤرخ ف 7القــــرار الــــوزاري رقــــم  - ي ـــــــ
شــروط  حيــدد ، الــذي2016مــارس  14

تســجيل التالميــذ يف مؤسســات الرتبيــة 
و التعلـــــــــيم و كيفيـــــــــة فـــــــــتح و مســـــــــك 

م املدرسية.  ملفا
ــــــامل 861املنشـــــور رقـــــم  - ـــــؤرخ فــــــــ ي ـــــــــــــ

عفــــــــــــــــــاء  2015أوت  30 املتعلــــــــــــــــــق 
ئق احلالة املدنية.    املواطن من تقدمي و

  
 04–08تطبيقـــا ألحكـــام القـــانون رقـــم 

، والسـيما 2008جـانفي  23املؤرخ يف 
منـــه، عمـــال برتتيبـــات القـــرار  12املـــادة 

الـــــــوزاري املـــــــذكور يف املرجـــــــع أعــــــــاله، 
املتعلـــــــــق بتحديـــــــــد شـــــــــروط تســـــــــجيل 
م املدرســــية،  التالميــــذ و مســــك ملفــــا

إعطــــــــــاء يشــــــــــرفين أن أطلــــــــــب مــــــــــنكم 
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التعليمــــات ملــــديري املــــدارس االبتدائيــــة 
الختـــــاذ الرتتيبـــــات الالزمـــــة للشـــــروع يف 

ـــــذين ب لغـــــوا ســـــن تســـــجيل األطفـــــال ال
  التمدرس اإلجباري. 

  
لتسجيل :   األطفال املعنيون 

  
إن التســــجيل يف الســــنة األوىل ابتــــدائي 

خيـــــص  2016/2017للســـــنة الدراســـــية 
األطفــال املولــودين مــا بــني أول جــانفي 

  دون غريهم. 2010ديسمرب  31و 
يــــــــــــتم تســــــــــــجيل األطفــــــــــــال حســــــــــــب 
املقاطعـــــــــــــــات اجلغرافيـــــــــــــــة للمـــــــــــــــدارس 
االبتدائيــــــــة لضــــــــمان التوزيــــــــع املتــــــــوازن 
للمتمدرســـــني علـــــى مرافـــــق االســـــتقبال 
املتــــوفرة. إال انــــه جيــــب مراعــــاة أحكــــام 

مــــــن القــــــرار املــــــذكور أعــــــاله،  7املــــــادة 
املتعلقــــــــة بتســــــــجيل األطفــــــــال الــــــــذين 
يعـــــانون مـــــن مـــــرض مـــــزمن أو إعاقـــــة، 

األطفـــال مســـموح هلـــا  فهـــذه الفئـــة مـــن
ملدرسة اليت تناسبهم.   لتسجيل 

  
  فرتة التسجيل:

  
جيــب التقيــد بفــرتة التســجيل الــيت نــص 
عليهــا القــرار املــذكور يف املرجــع أعــاله، 
و هـــــــذه الفـــــــرتة متتـــــــد مـــــــن أول أفريـــــــل  

،  2016جــــــوان  30تــــــدوم إىل غايــــــة و 
إىل أنــــه ميكــــن فــــتح فــــرتة  اإلشــــارةمــــع 

ال الــــذين مل اســــتثنائية لتســــجيل األطفــــ
يتمكنوا من التسجيل يف الفـرتة احملـددة 

  .2016أعاله خالل شهر سبتمرب 
  

مـــــــن حتديـــــــد هـــــــذه الفـــــــرتة  إن اهلـــــــدف
ــــــاء علــــــى  للتســــــجيل هــــــو حــــــث األولي
تســــــــجيل أبنــــــــائهم يف األجــــــــل احملــــــــدد 
لتمكـــــــــــــــني املـــــــــــــــدارس مـــــــــــــــن اختـــــــــــــــاذ 
االحتياطـــــــــــات و الرتتيبـــــــــــات الالزمـــــــــــة 
لضــمان اســتقباهلم يف أحســن الظــروف 

خـــرهم عـــن التـــاريخ احملـــدد و تفـــاد ي 
 اإلحصائياتللدخول املدرسي. ترسل 

لتســـجيالت يف الســـنة األوىل  املتعلقـــة 
 إىل 2016جويليـــــــة  15ابتـــــــدائي قبـــــــل 

ت الرتبية.   مدير
  

  إعالم األولياء بفرتة التسجيل:
  

جيب على السـيدات و السـادة مـديري 
املـــــــــــــــــدارس االبتدائيـــــــــــــــــة و مفتشـــــــــــــــــي 

اختــــــاذ كــــــل  إدارةاملقاطعــــــات ختصــــــص 
ــــــــــاء بفــــــــــرتة  ــــــــــات إلعــــــــــالم األولي الرتتيب
التســــــجيل و اســــــتعمال كــــــل الوســــــائل 
املتاحـــــة حمليــــــا كــــــالتعليق علــــــى أبــــــواب 
املـــدارس و يف املواقـــع االلكرتونيـــة و يف 
ت ويف  األمـــاكن العموميـــة و يف البلـــد
ــــــــا مناســــــــبة هلــــــــذا  األمــــــــاكن الــــــــيت يرو

  الغرض .
  

كمـــا جيـــب علـــى الســـيدات و الســـادة 
بيــــــــــة اســــــــــتعمال وســــــــــائل مــــــــــديري الرت 

اإلعـــالم املكتوبـــة و املســـموعة و املرئيـــة 
  من أجل حتقيق هذه العملية.

  
لغــة  إن إعــالم األوليــاء يكتســي أمهيــة 
ت الــيت تعــرف نســب  لــوال ال ســيما 
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منخفضــــــة يف معــــــدل االلتحــــــاق، لــــــذا 
جيـــــــــــــب إشـــــــــــــراك األطـــــــــــــراف املعنيـــــــــــــة  
ت و اجلمعيـــــــــــــات و كـــــــــــــل  كالبلـــــــــــــد

لتحــــــ اق كــــــل الوســــــائل الــــــيت تســــــمح 
  مبقاعد الدراسة. 2010مواليد سنة 

  
ئق املطلوبة للتسجيل:   الو

  
حكام املنشور رقـم  املـؤرخ  861عمال 

عفـــــــــــاء  2015أوت  30يف  املتعلـــــــــــق 
ئـق احلالـة املدنيـة،  املواطن من تقـدمي و
يتعــني علــى الســيدات والســادة مــديري 
ـــــد مبـــــا ورد يف  ـــــة التقي املـــــدارس االبتدائي

مــــــــارس  14املــــــــؤرخ يف  7القــــــــرار رقــــــــم 
ـــــــــــق بشـــــــــــروط تســـــــــــجيل 2016 ، املتعل

م املدرســـــية  التالميـــــذ و مســـــك ملفـــــا
املـــذكورة أعـــاله و اســـتعمال االســـتمارة 

  املعتمدة.
  

و يف األخري أدعو السـيدات و السـادة 
مــديري الرتبيــة إىل مــنح العنايــة الالزمــة 
هلــــــــذه العمليــــــــة حــــــــىت تشــــــــمل مجيــــــــع 

و يف  2010األطفـــــال املولـــــودين ســـــنة 
س الوقــــــــــت إعــــــــــداد إحصــــــــــاءات نفــــــــــ

ا، لتقييم تقـدمها، و عقـد مقارنـة  بشأ
مــع التقــديرات املقدمــة يف إطــار حتضــري 

  .2016/2017الدخول املدرسي 
  

  2016مارس  15اجلزائر يف 
  عن وزيرة الرتبية الوطنية  و بتفويض منها

  مدير التعليم األساسي
  مراد حممد فتيح

  

  الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية 
  وزارة الرتبية الوطنية

  مديرية التعليم األساسي
  املديرية الفرعية للرتبية التحضريية

  و التعليم املتخصص
  16/ 0. 3. 2/ 03 : الرقم

  
  إىل

الســـــــيدات و الســـــــادة مـــــــديري الرتبيـــــــة 
ت   لوال

  
تكـــــــــــــوين املعلمـــــــــــــني  املوضـــــــــــــوع :

املتخصصــــــني العــــــاملني يف األقســــــام 
ـــــابعني لقطـــــاع التضـــــامن  اخلاصـــــة الت

  .الوطين
  

    املرجع :
القـــــــــرار الـــــــــوزاري املشـــــــــرتك احملـــــــــدد  -

لكيفيات فتح أقسام  خاصة املؤرخ يف 
  ,2014مارس  13
املنشـــــــور الـــــــوزاري املشـــــــرتك املتعلـــــــق  -

ــــــة لفــــــتح األقســــــام  إلجــــــراءات العملي
ألطفـــال املعـــوقني و تنظيمهـــا  اخلاصـــة 

ديســـــــــــــمرب  03و ســـــــــــــريها املـــــــــــــؤرخ يف 
2014    ,  

  
ــــــذوي  إن احلــــــق يف الرتبيــــــة و التعلــــــيم ل
االحتياجـــــــــــات اخلاصــــــــــــة يف الوســــــــــــط 

أصــبح أمــرا واقعــا  " العــادي "املدرســي 
ـــــذ  لتالمي بفعـــــل فـــــتح أقســـــام خاصـــــة 
املعوقني مسعيـا و بصـر وذوي إعاقـات 
ذهنيــــــــــة خفيفــــــــــة عــــــــــرب العديــــــــــد مــــــــــن 

ت،  غــــــري أن هــــــذا مل ترافقــــــه يف الــــــوال
ــــة  بعــــض احلــــاالت  العمليــــات التكويني
املوجهــــــــــــــــــة لألســــــــــــــــــاتذة واملعلمــــــــــــــــــني 
املتخصصـــني التـــابعني لقطـــاع التضـــامن 
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الوطين، وفق ما نصت عليه الفقرة رقـم 
من املنشـور الـوزاري  املشـرتك املشـار  5

لتكوين.   إليه يف املرجع و املتعلقة 
  

لـــذا، يشـــرفين أن أطلـــب مـــنكم إعطـــاء 
التعليمــــات الضــــرورية لكافــــة املفتشــــني 
لتوســـيع االســـتفادة مـــن التكـــوين أثنـــاء 
م  اخلدمــــــــــــــــــة (نــــــــــــــــــدوات تربويــــــــــــــــــة، أ
دراســـية،....) إىل األســـاتذة واملعلمـــني 
املتخصصـــــني املشـــــرفني علـــــى األقســـــام 
اخلاصــــــــة التــــــــابعني لقطــــــــاع التضــــــــامن 
الـــــــــوطين لالســـــــــتفادة مـــــــــن العمليـــــــــات  

ى التكوينية اليت تنظم حـول املنـاهج علـ
مســــتوى املقاطعــــات التفتيشــــية لفائــــدة 

 " العاديـة "معلمي و أسـاتذة األقسـام 
التــابعني  لقطــاع الرتبيــة الوطنيــة، قصــد 
متكيــنهم مــن متابعــة املســتجدات، كمــا 
أطلـــــــــب مـــــــــنكم دعـــــــــوة املفتشـــــــــني إىل 
التنســــــــيق مــــــــع نظــــــــرائهم مــــــــن قطـــــــــاع 
التضـــــــــامن الـــــــــوطين لربجمـــــــــة عمليـــــــــات 

ت اليت لصعو  قد التكوين و موافاتنا 
تعـــــــــرتض جتســـــــــيد هـــــــــذا النـــــــــوع مـــــــــن 

  العمليات املشرتكة ما بني القطاعني.
  

و يف األخـــري أؤكـــد علـــى ضـــرورة إيـــالء 
هذا املوضوع األمهية و التطبيـق الفعلـي 
ملـــا ورد يف هـــذا املنشـــور مـــن تـــدابري، و 
موافـــــــــــايت مبـــــــــــا قـــــــــــد يعرتضـــــــــــكم مـــــــــــن 

ت.   صعو
  

  2016فيفري  02اجلزائر يف 
  و بتفويض منها  عن وزيرة الرتبية الوطنية

لنيابة   مدير التعليم األساسي 
  مراد حممد فتيح

سيّ  مرسوم  مؤرّخ 16-109 رقم ر
 1437 امـع ةـالثاني مجادى 13 يف

 ،2016 ةـسن ارسـم 22 املوافق
 نيب االتفاق على التصديق يتضّمن
 ةّـ زائرياجل ةـمهوريّ اجل ةـحكوم

 وحكومة ّيةـالّشعب ةـقراطيّ ميالدّ 
 املتعلق األمريكية املتحدة تالوال
 يـف يةـدول أمريكية مدرسة بفتح
 بواشنطن املوقع، العاصمة اجلزائر
  2015. سنة ديسمرب 29 بتاريخ

  
 ، اجلمهوريّة رئيس إنّ 
  
 وزيــر، الدولــة وزيــر تقريــر علــى بنــاء 

  ، الدويل والتعاون اخلارجّية الّشؤون
  
 اّدةاملـــ الســـّيما،  الّدســـتور علـــى وبنـــاء 

  ، منه 9-91
 
ني بــــــ االتفــــــاق علــــــى االطّــــــالع وبعـــــد 

 قراطيــةميالد اجلزائريــة اجلمهوريــة حكومــة
ت وحكومـــــة الشـــــعبية  تحـــــدةامل الـــــوال
 أمريكيـة مدرسة بفتح تعلقامل األمريكية

ــ ــ يةـدول  وقــع، املالعاصــمة اجلزائــر يـف
 ســنة ديســمرب 29 بتــاريخ بواشــنطن

2015،  
  

يت   : يرسم ما 
  

 االتفـــاق علـــى يصـــّدق :املـــاّدة األوىل 
 اجلزائريــــــــــة اجلمهوريــــــــــة حكومــــــــــةني بــــــــــ

ت وحكومــة الشــعبيةالدميقراطيــة   الــوال
 مدرسـة بفـتح تعلقامل األمريكية تحدةامل

، العاصــــــمة اجلزائــــــر يف دوليــــــة أمريكيــــــة
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 ديســـــمرب 29 بتـــــاريخ بواشـــــنطن وقـــــعامل
 الّرمسّيــة اجلريــدة يف وينشــر ،2015 ســنة

ّـــــــــــــة ّـــــــــــــة للجمهوري ـــــــــــــةميالدّ  اجلزائري  قراطّي
 .الّشعبّية

  
 يف رســــومامل هــــذا ينشــــر 2 :املــــاّدة 
ــــــة اجلريــــــدة  اجلزائريّــــــة للجمهوريّــــــة الّرمسّي

 . الّشعبّيةالدميقراطية 
  

 2016 مارس 22 يف اجلزائر
  اجلمهوريّة رئيس
  بوتفليقة العزيز عبد

 
  

 اجلمهوريــــــــة حكومــــــــة نيبــــــــ اتفــــــــاق
 الشـــــــــــعبية الدميقراطيـــــــــــة اجلزائريـــــــــــة
ت وحكومة  األمريكية املتحدة الوال
 يف دولية أمريكية مدرسة بفتح يتعلق
  . العاصمة اجلزائر

  
ـــــة حكومـــــة إنّ  ـــــة اجلمهوري  اجلزائري

ت وحكومة الشعبية الدميقراطية  الوال
 فيمـا إليهـا شـارامل( األمريكيـة تحـدةامل

 أو "الطرف"ب، حدة على كل،بعد
  .")نيالطرف"ب معا إليهما

  
 أواصـر تعزيـز يف منهمـا رغبـة - 

  ، البلدينني ب لفعل القائمة الصداقة
 مدرســـة فـــتح مهيـــة تعرتفـــان وإذ - 
 الـذين الطـالب لقبـول دوليـة أمريكيـة
 الــربامج يف شــاركةامل يف يرغبــون
 اجلزائــر يف ــا عــرتفامل يــةمياألكاد

ت  ، األمريكية تحدةامل والوال

 اللغــة تعلــيم تعزيــز يف منهمــا ورغبــة - 
 ، البلدين من كل يف والثقافة
 أحكـــام االعتبـــار يف خـــذان وإذ - 

 اجلمهوريــــــــــة حكومــــــــــةني بــــــــــ االتفــــــــــاق
 وحكومـــة الشـــعبية الدميقراطيـــة اجلزائريـــة
ت  بشـــــــأن األمريكيـــــــة تحـــــــدةامل الـــــــوال
ــــــــع، املالثقــــــــايف التعــــــــاون ــــــــر يف وّق  اجلزائ
ــــــــــو 2 يف العاصــــــــــمة  1987 ســــــــــنة يوني

 يــــــــــــــــــــف ذـــــــــــالّتنفي زـــــــــــــحيّ  دخـــل والـــذي
  ، 1988 سنة أكتوبر 3
  

  : يت ما على قد اتفقتا
  

  األوىل املاّدة
  

 األمريكيـة درسـةامل نشـاء يسـمح
 سـم يلـي فيمـا إليهـا ويشـار، الدوليـة

 ويـتم .العاصـمة اجلزائـر يف "درسـةامل"
 التعلـيم تــوفري حنــو درســةامل توجيـه

 مــن غــريهمو ني األمــريكي للطــالب
 الذين أو الدراسة زاولوا الذين الطالب
 يـتم الـيت دارساملـ يف لفعـل تعلـيمهم
 يف مبـا، اإلجنليزيـة للغـة فيهـا التعلـيم
 اجلنسـية حيملـون الـذين الطالب ذلك

ألخص ،اجلزائرية  الدولة أعوان أبناء و
   .أجنبية دول يف للعمل دعوينامل

 يف درسـةامل سـيس أن إىل ونظـرا
 تعلـيم لضـمان هـو العاصـمة اجلزائـر
، األمريكــي الدبلوماســي الســلك أبنــاء
 األولويـة عطـاء خمولـة درسـةامل فـإن
  .درسةامل يف للتسجيل الطالب هلؤالء
 حيـددها الـيت للـوائح وفقا القبول سيتم
    .درسةامل إدارة جملس
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  2  املاّدة
 مــن، األمــاكن تــوفر حســب علــى
 نممـ الطـالب درسـةامل تقبـل أن توقعامل

 والـيت اإلجنليزيـة للغـة معرفـة لـديهم
   .الدراسة متابعة من متكنهم
 نـاهجامل درسـةامل تـوفر أن قـررامل ومـن

 معـــايري مـــع تتوافـــق الـــيت الدراســـية
ت  .التعلــيم جمــال يف تحــدةامل الــوال

مج أن قــررامل ومــن  التعليمــي الــرب
 ،ديـين تعلـيم أي يشـمل ال للمدرسـة

مج أن قــررامل مــن  التعليمــي الــرب
 شــــمليني اجلزائــــري للطلبــــة للمدرســــة
، اجلزائريـة والثقافـة العربيـة اللغـة تـدريس
ريخ  حمتوى ويكون. اجلزائر وجغرافيا و
 جملس نيب للتنسيق خاضعا وادامل هذه
  .الوطنية الرتبية ووزارة درسةامل إدارة
 واداملـ تـدريس يكـون أن قـررامل ومـن
 قبــل مــن، الســابقة الفقــرة يف ذكورةاملــ

 للتقيـــــــيم خيضـــــــعونني جزائـــــــريني معلمـــــــ
 الرتبيـــة وزارة قبـــل مـــن البيـــداغوجي

 لشـهادات اجلزائـر تعـرتف. الوطنيـة
 . درسةامل ومتنحها تصدرها اليت
  

  3  املاّدة
  

 جــــبمبو  قـــانوين بوضـــع درســـةامل تتمتـــع
  .اجلزائري القانون
 للـوائح درسـةامل عمـل طريقـة ختضـع

 االتفـــاق يـــنص مل مـــا اجلزائريـــة القانونيـــة
  .ذلك خالف على

 دارة خمـّول درسـةامل إدارة جملـس إنّ 
  .الدراسية ناهجامل ذلك يف امب ،درسةامل
 درسةامل عمل وطريقة تنظيم حتديد يتم
  . للمدرسة الداخلية السياسة قبل من
 متويـل علـى حلصـول خمولة درسةامل إن
 الرحبيــة غــري األمريكيــة ؤسســةامل مــن
 درسـةامل أصـدقاء " سـم إليها شارامل

 ومقرهـا، "اجلزائر يف الدولية األمريكية
ت  اخلارجيـــة وزارة ومـــن تحـــدةأمل الـــوال
 حسـب ىأخـر  مصـادر ومـن أألمريكيـة
  .االقتضاء
 طالب قبل من حمتمل لطلب استجابة
 ،أصـلية كلغـة اإلجنليزية اللغة يتحدثون

 مـا مرحلـة من درسةامل تتكون أنميكن 
 األطفـــــــــــال وروضـــــــــــة، درســـــــــــةامل قبـــــــــــل

ت  إىل األوىل السـنة مـن تبـدأ ومسـتو
   1-12). مستوى( عشرة الثانية السنة
 أي اجلزائـــــري الطـــــرف علـــــى يرتتـــــب ال

 .للمدرسة معدات أو لوازم لتوفري التزام
  

  4  املاّدة
  

 لعطلـــــة الــــزمين اجلـــــدول درســــةامل تضــــع
ني بعـــــــ األخـــــــذ عـمـــــــ، للطـــــــالب العـــــــام
 احملليـة والدينية الوطنية ادـاألعي االعتبار

 اجلـدول هـذا إرسـال ويـتم . اجلزائـر يف
 .الوطنية الرتبية وزارة إىل للعطلة الزمين

  
  5  املاّدة

  
 بتوظيف خمول درسةامل إدارة جملس إنّ 

 ومــوظفي التــدريس هيئــة أعضــاء
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 متطلبــات يســتوفون الــذين درســةامل
، اخلـارج مـن أو حمليـا إمـا التوظيـف

 زااملـ عـن فضـال، رواتـبهم تـوفري ويـتم
   .درسةامل ميزانية من، األخرى
 عقد على درسةامل يف العاملون حيصل
   .اجلزائري للقانون وفقا عمل

 بتحديـد خمـول درسـةامل إدارة جملـس إنّ 
ني للعامل األخرى زااملو  األجور شروط

 تكـون أن شـريطة درسـةامل يف األجانب
ني القــــــوان مــــــع متســــــقة الشــــــروط هــــــذه

  .اجلزائرية
  

 إصــــــــــدار اجلزائــــــــــري الطــــــــــرف يســــــــــّهل
 وكـذلك اجلزائـر إىل الـدخول شـريات
 العمــــــــل وتصــــــــاريح اإلقامــــــــة تصــــــــاريح

 ألغـراض. األجانـب درسـةامل وظفيملـ
 مـوظفي أفـراد عبـارة فـإن، االتفـاق هذا
 األطــوار ومــديري ،ديراملــ تعــين درســةامل
ــــــذينني وظفاملــــــو ني علمــــــاملو   يقومــــــون ال

 . والعملياتية اإلدارية لوظائف
  

  6  املاّدة
  

 مـــــا ةـللمدرســـــ ريـاجلزائـــــ الطـــــرف يـــــوفر
   : يت

 اجلمركيـة الضـرائب مـن اإلعفـاء 1 - 
 عـــــــادة دفوعـــــــةاملو  ســـــــتحقةامل والرســـــــوم
، الرتبويــــــــة عــــــــداتاملو  واداملــــــــ الســــــــترياد
ث ضـــــــية عـــــــداتاملو  واأل  الالزمـــــــة الر
 . عملها لسري

 اجلمركيـة الضـرائب مـن اإلعفـاء 2 - 
 عـــــــادة دفوعـــــــةاملو  ســـــــتحقةامل والرســـــــوم

ـــــاء مـــــواد الســـــترياد ـــــاتاملو  البن ـــــيت ركب  ال
 درســةامل قبــل مــن اســتخدامها ســيتم

 للقيمــة ضــريبة أي اســرتداد ويــتم.
 طلـــب علـــى بنـــاء درســـةامل إىل ضـــافةامل
  . درسةامل إدارة جملس من

 والضـــرائب الرســـوم مـــن اإلعفـــاء3 - 
 عـــــــــــن عـــــــــــادة دفوعـــــــــــةاملو  ســـــــــــتحقةامل
 احلصـول مت  الـيت العقاريـة متلكـاتامل

 درســةامل قبــل مــن اســتخدامها أو عليهــا
   . تعليمية ضألغرا
ني اجلزائـري غـريني للمـوظف السماح 4 - 
 بضـائع وتصـدير سـترياد أسـرهم وأفراد
 والضـرائب اجلمركيـة الرسـوم مـن معفاة

  ). كوسامل ضريبة ستثناء( والرسوم
  

 الســـــــــلع ملكيـــــــــة عـــــــــن التنـــــــــازل جيـــــــــوز
 حتويلهـــــــا أو الطريقـــــــة ـــــــذه ســـــــتوردةامل

 آخــرين أشــخاص قبــل مــن لالســتخدام
، فقـط سـنوات (3) ثـالث غضـون يف
 ذات اجلمركيـة الرسـوم كامـل دفـع بعـد

 اجلزائــري القــانون مــع يتفــق امبــ الصــلة
 التخــزين تكــاليف بــدفع وظفــونامل يُلــزم

 عامـــــة رســـــوم أي عـــــن فضـــــال، والنقـــــل
  .أخرى
 اجلمركيـــــــة الرســـــــوم مـــــــن عفـــــــاةامل واداملـــــــ

 النحــو علــى تكــون والرســوم والضــرائب
   : اآليت

  
 يــتم معــدات أو بضــائع أي) أ

 األعضـاء أحـد قبـل مـن اسـتريادها
 األنشطة أدائها / أدائه لغرضني العامل

  ، التعليمية
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 الشخصــــــي لالســــــتخدام أغــــــراض )ب
 وأفـرادني اجلزائري غريني وظفامل قبل من

 واحــدة ســيارة ذلــك يف مبــا، أســرهم
، اخلــارج يف شــراؤها يــتم، موظــف لكــل

 لضـــــــــريبة اخلاضـــــــــعة الســـــــــلع ســـــــــتثناء
 اجلزائـر إىل إحضـارها يتم اليت كوسامل
 وقـت مـن أشـهر (6 ) ستة غضون يف

ــــــدء ني اجلزائــــــري غــــــريني وظفاملــــــ أفــــــراد ب
  .درسةامل ذلك على تثبت كما عملهم

  
 علــى الضــرائب مــن اإلعفــاءات 5 - 
 األجانـــــب لألفـــــراد الشخصـــــي الـــــدخل

م درسةامل موظفي من ني قيمامل وعائال
 اإلعفـاء هـذا يشـمل ال .اجلزائـر يف

 حيملــون الــذينني العــامل األعضــاء
  .اجلزائرية اجلنسية

  
  7  املاّدة

  
 ويســمح اجلزائــري الطــرف يســهل

، اجلزائـــري للقـــانون وفقـــا، للمدرســـة
، العقـارات ملكيـة أو / و سـتخدام

 لألغـراض، حتسـينها أو بنائهـا أو/و
 تتقيـد .للمدرسـة التعليميـة واألنشـطة

 النظافــة بقواعــد درســيةامل رافــقامل
  . اجلزائري للقانون وفقا، والسالمة

  
  8  املاّدة

  
 الدراســــية الرســــوم جبمــــع درســــةامل تقــــوم
  .درسةامل جملس حيددها اليت

 إصــدار درســةامل إدارة لــسلمج كــنميُ 
 ختفــيض أو الدراســية الرســوم مــن إعفــاء
ــ لطــالب الدراســية الرســوم  علــى نيمعّين
  .ايلامل وضعهم أساس
 إنشـــــــاء درســـــــةامل إدارة لـــــــسلمج حيـــــــق
   . الدراسية للمنح برامج

  
 الدراســــــة رســــــوم ودفــــــع حســــــاب يــــــتم

 . اجلزائري لدينارني اجلزائري للطلبة
  

  9  املاّدة
  

 سـيقدمها الـيت للتسـهيالت لنظـر
 تســهيل أجــل مــن اجلزائــري الطــرف
ــة عملهــا وســري درســةامل إنشــاء ، بفعلّي
ت حكومـة تتخـذ  يف، تحـدةامل الـوال
 احلكومـــة فيـــه تســـعى الـــذي الوقـــت
ت يف مدرسة إنشاء إىل اجلزائرية  الوال

 العمليـــة اخلطـــوات كـــل،  تحـــدةامل
 لتســهيل اختصاصــها ضــمن مكنــةاملو 

ت  احلكوميــة الســلطات مــع احملــاد
 بـه يسـمح الـذي النحـو علـى ناسـبةامل

ت قانون  على للحصول تحدةامل الوال
 للمدرسة ُمنحت اليت لتلك ثلةمما مزا

 ،العاصـمة اجلزائر يف الدولية األمريكية
 الضـرييب إلعفاء يتعلق ما ذلك يفمبا 

 هـذا مـن 6 ادةاملـ إليـه تتطـرق الـذي
 .االتفاق
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  10  املاّدة
  
 أو بتفسـري يتعلـق نـزاع أي تسـوية تـتم

 طريــق عــن االتفــاق هــذا تطبيــق
   .نيالطرف بني التفاوض

  
  11  املاّدة

  
 طريـق عـن االتفـاق هـذا تعـديل جيـوز
 القنـوات عـرب خطيـة مـذكرات تبـادل

ــ الدبلوماســية  وتــدخل. نيالطــرف نيب
  للمـادة وفقـا التنفيـذ حيّـز التعـديالت

 .االتفاق هذا من 1.12
  

  12  املاّدة
  

 التنفيـذ حيّـز االتفـاق هـذا يـدخل 1 - 
 تُنهــــي مــــذكرة آخــــر ريــــخ مــــن اعتبــــارا
ني بــــ الدبلوماســــية ذكراتاملــــ تبــــادل
 طــرف كــل أنّ  إىل ُتشــري والــيتني الطــرف
 لـدخول الالزمـة اخلطوات كل اختذ قد
 هـذا يظـل. التنفيـذ حيّـز االتفـاق هـذا

 حمددة غري ملدة فعولامل ساري االتفاق
 نيالطـرف مـن ألي وجيـوز . الوقـت مـن
ـاء  إرسـال خـالل مـن االتفـاق هـذا إ

 الطــرف إىل بــذلك كتــايب إخطــار
، أشـهر (6)  بسـتة االنتهـاء قبل اآلخر
    .الدبلوماسية القنوات طريق عن وذلك

 
ـــاء حالـــة يف 2 -  ، االتفـــاق هـــذا إ
ــــاء يــــدخل  ايــــة يف التنفيــــذ حيّــــز اإل
ـــــاء فيـــــه يـــــتم الـــــذي الدراســـــي العـــــام  إ

ـاء هـذا من الرغم وعلى. االتفاق ، اإل
 حــــىت االتفــــاق شــــروط تطبيــــق يســــتمر
 وحــــــىت العمــــــل عــــــن درســــــةامل تتوقــــــف
 إىل إلضـافة و. النهائيـة تصـفيتها
 االسـتفادة يف درسـةامل تسـتمر، ذلـك
 عليـه نصـوصامل الضـرييب اإلعفـاء مـن
 .النهائيـة التصفية حىت االتفاق هذا يف

 من 29، اليوم هذا يف ،بواشنطن ُحّرر
  ثـالث يف، 2015 سنة ديسمرب شهر
 واإلجنليزيــة العربيــة للغــات، نســخ (3)

 يف متساوية النصوص وكل، والفرنسية
   .احلجية

  
 الدميقراطية الشعبية اجلزائرية حكومة اجلمهورية عن

 بوڤرة جميد
ت زائراجل سفري  األمريكية تحدةامل لوال
ت حكومة عن   األمريكية تحدةامل الوال

 ترسن أن
  األوسط الشرق لشؤون الدولة كاتب مساعدة
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