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 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 وزارة التربية الوطنية

  العام   األمين
  2018أ.ع/و.ت.و//230الرقم : 

  
  السيدات والسادة مديرو التربية

    
وع ق  : الموض ي المتعل ار المرجع اإلط

ة  اع التربي اتي لقط ام المعلوم بالنظ
  .الوطنية

  
 : المرجع

وزراء  - س ال رارات مجل ص ق ملخ
  .29/03/2017بتاريخ 

يق  - س تنس ة اإلدارة مجل المركزي
  .13/12/2014بتاريخ 

ول  - ة ح دوة الوطني ة توصيات الن رقمن
  .2015مارس  ،القطاع

ن لالندوة الوطنية، اإلعالن ا - مي ع رس
  .2017وضع النظام المعلوماتي أفريل 

ويني  - وجيهي والتك وطني الت ى ال الملتق
  .2017حول النظام المعلوماتي، ماي 

  
ة  ة والتقني ر التنظيمي بط األط د ض قص
يس  ة، والتأس ة حديث إلدارة تربوية رقمي
ام  م باالنتظ امل يتس اتي ش ام معلوم لنظ
ين  ار تحس ي إط ة، وف ة والديموم والدق
راءات  يط اإلج ة وتبس ة العمومي الخدم

اإلدارة اإلدارية وكذا العمل على تقريب 
تعمال  الل اس ن خ واطن م ن الم م

التصال الحديثة، تكنولوجيات اإلعالم وا
ي  ة ف ة الوطني رعت وزارة التربي ش
ة  امل لرقمن اتي ش ام معلوم ع نظ وض

  وتسيير القطاع في جوانبه اإلدارية 

ي  ة ف ة والمادي ة والمالي والبيداغوجي
وارد  ذ والم درس التالمي االت تم مج
كنات  ية والس ل المدرس رية والهياك البش
دى  ادرة ص ذه المب ان له ة، وك الوظيفي

ة ايجابي لدى مس تعملي المرافق العمومي
ة ة الوطني ى  إلدارة التربي واء عل س

  المحلي.أو  المستوى المركزي
  

يير إلى وبغية االنتقال الفعلي  مجال التس
ل  ي ك ة ف ة يومي بح ممارس ي ليص الرقم

ة ة المصالح البيداغوجي واء واإلداري ، س
ة  الح المركزي توى المص ى مس عل

ة ة أو  والالمركزي ات الوطني المؤسس
ت الو ات تح ذا المؤسس اية، وك ص
ة،  ان أالتعليمي ة بمك ن األهمي بح م ص

ات  ات والمعلوم ديث البيان ين وتح تحي
فة  ام بص ذا النظ تمرة آله ة ومس ني

حتها،  ي ص دقيق ف ع الت ة م ومنتظم
االت،  تى المج ي ش تغاللها ف رض اس بغ

تجيب  ا يس تمرار، بم ا وباس ى يومي إل
ومي يير الي ات التس ن . حاجي ل أوم ج

ل  ف مراح ين ضبط مختل ات التحي عملي
المرتبطة بها وكيفيات وشروط  واآلجال

ذها،  ور أتنفي ذا المنش يكم به ار واف اإلط
ة  ادئ العام ع المب ذي يض ةال  لعملي

ات  ذكر بالمكون ة، وي يالرقمن  ةاألساس
ات  س كيفي اتي ويؤس ام المعلوم للنظ

ين  اتتحي تغاللها.وب المعلوم  ،لكذواس
ور  ذا المنش د ه ار يع ي اإلط المرجع

مي  ام واألالرس ق النظ ة لتطبي داة التقني
ة،  ة الوطني اع التربي اتي لقط المعلوم
تمرة  فة مس ام وبص ا بانتظ ل به والعم

  والزامية.
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  لعملية الرقمنة  المبادئ العامة : والأ
  
  : . مرجعية المنشور اإلطار1

ور،  ذا المنش كل ه ار يش داري اإلاإلط
اتي  ام المعلوم ق النظ ي لتطبي والتقن

ة  اع التربي تمد لقط ة، ويس الوطني
ذكورة ود الم ن البن ه م ي  مرجعيت ف

ع  ود المرج ذلك يع اله وب ع أع المرج
ة  س لعملي ذي يؤس مي ال ةالرس ، الرقمن

ه ن تعديل د أو  ويمك ه عن اتتميم  ءاالقتض
  . ذلكإلى وكلما دعت الضرورة 

  
اتي 2 ام المعلوم ل النظ . تكام

  : هــوشموليت
ة إ اع التربي اتي لقط ام المعلوم ن النظ

ام  ة نظ دالوطني ل وذو اومتك موح م
اع  متدادا ات قط ل مكون وطني شامل لك

ا  ة، كم ة الوطني ه أالتربي د بيانات ن قواع
ات  ل مكون امل لك مترابطة ومنسجمة ش

ا ة، كم ة الوطني اع التربي د أ قط ن قواع
  .بياناته مترابطة ومنسجمة

  
ات 3 ات والمعطي ة المعلوم . دق
  : اـتحيينهو
اتإ ام المعلوم اع ن النظ ي لقط

تمد و ة يس ة الوطني ه التربي ظيفت
ات  دد المعلوم ن تج ه م وفعاليت

فة لا ا بص منها، وتحيينه ي يتض ت
ا  ة، م ة ومنتظم لدوري  يجع

  . قاعدة البيانات حية باستمرار
  
اتي4 ام المعلوم ق النظ ال تطبي : . مج

توى  ى مس اتي عل ام المعلوم ق النظ يطب
ة اإلدارة هياكل  وزارة التربي المركزية ل

ت  ة تح ات الوطني ة والمؤسس الوطني
زة  ر الممرك الح غي اية والمص الوص
ات  ة) والمؤسس ديريات التربي (م

ي بما التعليمية ة  ف ك مؤسسات التربي ذل
يم ة والتعل دة الخاص دى وزارة  المعتم ل

ي  يم الهيكل ا للتنظ ة، طبق ة الوطني التربي
ة  وص القانوني ق النص ا ووف له

ولوالتنظيمي ارية المفع ع . ة الس وسيوس
ي  اتي ف مجال تطبيق هذا النظام المعلوم
دمات  االت وخ مل مج ق ليش ت الح وق

  .أخرى
  

ا ق  : ثاني ة بتطبي ؤوليات المتعلق المس
  النظام المعلوماتي وخصوصياته 

  
يتها أن إ ة وحساس ة الرقمن ة عملي همي

من الجميع االنخراط الكامل في تقتضي 
زام  افي وااللت د الك ة والتجن مسار الرقمن
د  عى تجدي ي مس ل ف ل للعم المتواص

ييرأ اليب التس ة  ،س ل جدي اهمة بك والمس
روع إل ذا المش اح ه ذينج ي  ال يكتس
  .ولوية بالغة في قطاع التربية الوطنيةأ

ق  ى تحقي ل عل ب العم دد يج ذا الص وبه
  : اآلتيةالمستلزمات 

  
  : مسؤولية مدير التربية. 1

ام  من المه ن ض ة م ة الرقمن د عملي تع
ة ث  المنوط ة، حي دير التربي ن أبم

ق  ا يتعل املة فيم ة وش ؤوليته كامل مس
راف ار  باإلش ي لمس ر والشخص المباش

ة  ة التربي توى مديري ى مس ة عل الرقمن
ذا . وفي هوالمؤسسات التعليمية بالوالية

ة، أالسياق، يتعين  يضا على مدير التربي
ذا  ؤول له السهر على تنفيذ الدقيق والمس
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اع  ة قط ي رقمن اهمة ف ور والمس المنش
و الل ت ن خ ة م ة الوطني ل التربي فير ك

ة ة والمادي وارد المالي رورية الم  الض
ام  اتي، للقي ام المعلوم تخدمي النظ لمس

ي  امهم ف يما أبمه روف، الس ن الظ حس
ة المحالت وتجهيز ق بتهيئ ا، فيما يتعل ه

ه  ى وج ة وعل ائل التقني ذا الوس وك
زات اإل وص تجهي ي الخص الم اآلل ع
  . باألنترنتولواحقها مع توفير الربط 

 
وضمانا لفعالية ووجاهة عملية الرقمنة، 
ة،  ة التربي ام لمديري ين الع ف األم يكل
دير  رة لم ؤولية المباش ت المس وتح
ف  ين مختل يق ب ة التنس ة، بمهم التربي

ة  ة التربي الح مديري ات مص ومؤسس
ذ  دى تنفي ة م يم ومتابع ة والتعل التربي

ذا اإل ا ه اء به ي ج راءات الت ج
ور اء ،المنش ؤولية رؤس وتبقى مس

ذا  ة وك ب قائم اء المكات الح ورؤس المص
دود  ي ح ة ف ات التعليمي اء المؤسس رؤس
ة  ال الموكل الحيات واألعم ام والص المه
لهم في تنظيم ومتابعة تطبيق ما ورد في 

واء عل ور س ذا المنش توى ه ى مس
ة ات التعليمي توى أو  المؤسس ى مس عل

  . بمديرية التربية المصالح
  
  : . مسؤولي الرقمنة2

ؤول أكما يجب التأكيد على  ة مس ن مهم
ا  ان وجوب ذين يكون ه، الل ة ونائب الرقمن

ن2موظفين ( اران م اءة  ) يخت ذوي الكف
ان  ة، ينتمي ة واألمان ى والنزاه عبة إل ش

الم اإل ي ع دس اآلل ة مهن ي برتب ة ف دول
ـعاإل ـاآللالم ـ ـقى األـعلي ـ ـل وعنـ  دـ
اءاال وظفين  قتض تثنائية، م فة اس وبص

ة إلى  ينتميان عبة، أرتب س الش ي نف ل ف ق
ة أوالتي تتمثل  ساسا على ضمان المتابع

عدادات النظام إوالمرافقة التقنية وضبط 
ي  توى المحل ى مس اتي عل المعلوم

رامج واإل وير الب ة تط شراف على متابع
  . وتنفيذها

  
ة  قتراحاومهما يكن، يتم  مسؤول الرقمن
نفس  ه ب راءاتونائب ة  اإلج التنظيمي

التعيين ة ب ا  المتعلق ب العلي ي المناص ف
الهيكلية للمصالح غير الممركزة لوزارة 
ة  ات الوطني ة والمؤسس ة الوطني التربي
ن  ميا م ا رس تم تكليفه اية، لي تحت الوص

رف  ع اإلدارة ط ة ويخض المركزي
ة إ س المهم ى عفاؤهما من نف ة إل الموافق

ة  ة والمعلل ريحة والمكتوب ة، الص القبلي
ة  وارد البيداغوجي وير الم ة تط لمديري

وفي  ،والتعليمية بوزارة التربية الوطنية
رات  يتعينهذا الصدد  عليكم تفادي التغي

هعال ؤول ونائب ذات المس وائية ل ، ش
ذه  ام له تقرار واالنتظ مان االس لض

  تقتضي ذلك. تكن أسباب لم العملية ما
 
ابات 3 رية الحس وص س . بخص
  : لكترونيةاإل
اب ي د الحس ي ع ة االلكترون بمثاب

ة ة الرقمي مح  الهوي ي تس تخدمالت  للمس
ول  ى بالوص ي إل ام ف دمات النظ خ

ة  ام الموكل دود المه اعد إح ه، ويس لي
تخدم،  ة المس ى هوي رف عل ي التع ف
ة  دابير الالزم اذ الت ب اتخ ذا يج ل

ا  ريتهالحمايته ى س اظ عل  ،والحف
ط  ة خ رور بمثاب ات الم د كلم ث تع حي

ة  ي مواجه دفاع األول ف راال  قاالخت
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نة  رخص والقرص ر الم دخول غي وال
ب ة والتخري رائم االلكتروني . والج

ات  ار كلم روري اختي ن الض ذلك م ول
دة،  رور معق تم أوم ان ي  تغييره

ام ى . بانتظ رص عل ب الح ا يج كم
رور، بحي ة الم ريح بكلم دم التص ث ع

ي  ةأال ينبغ ذه الكلم م ه تم تقاس أو  ن ي
ف ل مل ا داخ ورق أو  تخزينه ى ال عل

ة،  ة مالئم ن دون حماي ع م ا يمن كم
ارج  تعمالها خ ي ـالرسم اـرهاطإاس

اق ـوح بـالمسم ن أه ( ميث م
ات ) دم ، المعلوم وب ع ووج

ي  اعدة والت رامج المس تعمال الب اس
رف  ن ط ت م ر األنترن رها عب تم نش ي

تدراج  ا الس حاياهم مطوريه ض
ة  ات المتعلق ى المعلوم ول عل للحص

ام هيل القي اب لتس ات  بالحس بالهجم
ة ل األ. االلكتروني ي ك ى وف وال يبق ح

ؤوال  ر مس ة الس ى كلم ائز عل الح
ية ؤولية شخص ا مس ة ، إعنه داري

  . خالقية وجزائيةأ
  
  : . حماية البيانات والمعلومات4

ى  ا عل ات أحرص رية البيان ن وس م
ى إوالمعلومات الشخصية، ف نه يجب عل

ابا  ك حس ذي يمل تخدم ال ا إالمس لكتروني
ام،  ة اإلأبالنظ ذ كاف راءات ن يتخ ج

رية  مان س ة لض رورية الالزم الض
ا ا المعلوم ع عليه ي اطل ات الت ت والبيان

ي  ة إف ن جه ذا م ه، ه ة مهام ار تأدي ط
رى،  ة أخ ه ومن جه وز ل ـفشإال يج  اءــ

ل أو  النإأو تحوي ك أو  ع ر تل نش
 إالت أي غرض كان المعلومات والبيانا

ا ، بما يسمح به القانون كما يمنع منعا بات

ات ذه المعلوم داول ه ات ألي  ت والبيان
ان رض ك انون، إ غ ه الق مح ب ا يس ال بم

كما يمنع منعا باتا تداول هذه المعلومات 
اء  ارج الفض اءات خ ي فض ات ف والبيان

ذا اإل ص له مي المخص داري الرس
  .  الغرض

  
ف 5 تخدم المكل ر المس ين . تغيي بتحي

  : المعلومات
ة  ي حال طراراالف ى  ض ر إل تغيي

ات  ين المعلوم ف بتحي تخدم المكل المس
ليم  تخدم بتس زم ذات المس ات، يل والبيان
اب  ة بالحس ات الخاص المعلوم

ي ة  اإللكترون تخدم، كلم م المس (اس
د  ورا بع ا ف المرور) والتي يجب تغييره
رف الموظف  ن ط حتها م ن ص التأكد م

الرقمنة، في حالة مسؤول أو  الذي يخلفه
ع  تخلف، م ف المس ود الموظ دم وج ع

ل حول وضعية الملف تقديمه لعرض حا
ة  الل عملي تالماالخ ليم س ى ، والتس ويبق

تخدم  ؤوال المس ة مس ن العملي ى م المعف
يا  ى أشخص ا عل ا وجزائي ن أخالقي م

ع وسرية المعلوما ي اطل ات الت ت والبيان
  . طار مهمته المنتهيةإعليها في 

  
  التكوين والرقابة والتفتيش  : ثالثا

  
  : التكوين -1

الل  ن خ ة م تتكفل وزارة التربية الوطني
تخدمي  وين مس وطني لتك ط ال المخط
وعي  وين ن امج تك ع برن اع بوض القط
ام  تعمال النظ ال اس ي مج ص ف ومتخص
يري  ل مس دة ك اتي لفائ المعلوم

ام ذا النظ تخدمي ه ي. ومس ذا  وف ه
ة  وى ورزنام د محت يتم تحدي ياق، س الس

  . رسال الحقإهذا التكوين عن طريق 
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  : الرقابة والتفتيش -2
ة  ية العام ف المفتش رافتكل ى  باإلش عل

عمليات التفتيش والرقابة والتحقيق على 
وزارة  ة ل الح الالمركزي توى المص مس

ة  ة االتربي ات الوطني ة والمؤسس لوطني
ة  ات التربي اية ومؤسس ت الوص تح
ات  ق التعليم ال تطبي ي مج يم ف والتعل

ذا واإل ي ه واردة ف راءات ال ج
ـالمنش ة ــ اتعلق بعملي يما م ور، الس

التحيين، حيث يحتفظ النظام المعلوماتي 
ت آ اريخ وتوقي ا بت ين آلي ة تحي ر عملي خ

  بالنسبة لكل معلومة موجودة به. 
  

ا ات األ :رابع ام المكون ية للنظ ساس
  المعلوماتي 

  
ة يتكون النظام المعلوما اع التربي تي لقط

ن  ى م ه األول ي مرحلت ة ف ة أالوطني ربع
اور  جمة أمح ة ومنس ية مترابط ساس

  . ومتكاملة فيما بينها
ة إ حةن دق ة  وص الاووحداث  كتم

ة  ات المتعلق وجاهزية البيانات والمعلوم
رورية،  ن ض بهذه المحاور، تعد أكثر م

ة  ل محوري تلالب ت غالل س ل وق ي ك ف
 . دون استثناء

ه ين، وعلي ف  يتع تخدم المكل ى المس عل
ات  ات والمعلوم ديث البيان التحيين تح ب

تظم تمر ومن كل مس تالم  ،بش د اس بع
ال  ق اآلج الوثائق المطلوبة للتحيين ووف

ذلك المب ددة ل م يالمح ق رق ي الملح ة ف ن
ياق ،)01( س الس ي نف دم إف ،وف ن ع

  ع ــا تقــد تحيينهـات بعــتطابق المعلوم
  

ف  ى المكل ة عل ؤوليته كامل التحيين مس ب
ي خان ك ف نف ذل د يص ـوق ـة التزويــ  رــ

ة اإلأو  ت طائل ع تح ذي يق ال وال هم
ا قا وص عليه ات المنص االعقوب ن إ .نون

ن اإلدارة هذا النظام المعلوماتي يمكن  م
كل  ائق بش ن الوث ة م دار مجموع إص

ق رق ق الملح ا وف د وطني  ؛)02( مموح
لأن أو ين أتأو  ي خل ي تحي خر ف

امالمعلومات المكونة له يؤثر  ،ذا النظ س
ة  ة المعني ة التربي بة لمديري لبا بالنس س

ى وظيف حة يعل ة وص ام ودق ذا النظ ة ه
  .مخرجاته

  
  المحور األول: تسيير تمدرس التالميذ

  
ن  ذ م درس التالمي ة تم د متابع تع

ا ومي  تاألولوي يير الي ص التس ي تخ الت
ه ف يم وعلي ة والتعل ات التربي ن إلمؤسس

همية بالغة أوزارة التربية الوطنية تولي 
لنظام المعلوماتي الذلك من خالل وضع 

ذلك ف. حيز الخدمة روري إل ن الض ه م ن
ا ي وقته ات ف ين المعلوم ديث  ،تحي وتح

ديم  ا لتق ى دقته رص عل ات والح البيان
ع  دة جمي ودة لفائ دمات ذات ج راد أخ ف

ذ  يما التالمي ة، الس ة التربوي الجماع
ائهم، وتق ب وأولي ية اإلدارة ري المدرس

ف  إبراز مختل مح ب ا يس نهم، مم م
ية األ اة المدرس ة بالحي طة المتعلق نش

ي  ل ف وي المتمث ب الترب ة الجان خاص
باطهم  ذ وانض ة التالمي ة مواظب متابع
ق  داغوجي المتعل ب البي ذا الجان وك

ائج ية و بالنت ار أالمدرس ى المس ا عل ثره
  .الدراسي للتالميذ
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ذأ ور التالمي وص ص ا بخص ه إف ،م ن
ة ي ات التربي ديري مؤسس ن م ب م طل

ي ب أ موالتعل ور حس ذه الص ذ ه خ
توى  ى مس ة عل فات البيومتري المواص
ذ  بة للتالمي المتوسطات والثانويات بالنس

ذ أ. المتمدرسين بها ما بخصوص التالمي
ة دارس االبتدائي ين بالم ن إف، المتمدرس

طات  ديري المتوس ل لم ة توك هذه العملي
رف  ن ط ون م ذين يكلف ةال دير التربي  م

د  رورة تجدي ع ض ذلك، م ذهب ور  ه الص
با  ذا تحس ية، وه نة دراس مع بداية كل س

ذ، صالست دار البطاقات المدرسية للتالمي
ذ وفي  مح للتالمي نفس السياق يمكن ويس

ك إ ة وذل خة رقمي ي نس ور ف داع الص ي
ى األ ا عل ة تحميله هيل عملي ية لتس رض
ة إالرقمية مباشرة، وفي حال عدم  مكاني

ة، حصول  ور رقمي ه إفالتلميذ على ص ن
ي  ة الت يبقى ملزما بتسليم الصور الورقي

وم  ف إتق ي مل خها ف ة بنس دارة المؤسس
وئي  ح الض تعمال الماس ي باس رقم

كانير) بة ذذا تعإو ،(س ك بالنس ر ذل
ات وفر  للمؤسس ي التت ذا عالت ى ه ل

از ف الح إالجه ى مص ب عل ه يتوج ن
  . مديريات التربية القيام بهذه العملية

  
  المحور الثاني: تسيير الموارد البشرية 

  
وارد إ يير الم ص تس ن العمليات التي تخ

ة  رى هام ي األخ د ه رية، تع البش
ة ن  ،وحساس رة م ة كبي ى درج وعل

د ل ، التعقي دة عوام اطع ع را لتق نظ
ة ة وتقني ة ورقابي ة وتنظيمي  ،قانوني

ة  اة المهني ى الحي الغ عل ا الب وتأثيره
فة مب ا بص تخدمين وارتباطه رةللمس  اش

ييرأو  ي  غير مباشرة بكل مناحي التس ف
يير  يما التس ة الس ة الوطني اع التربي قط

  .واإلداريالبيداغوجي 
ة  ور الرقمي وص الص وبخص

تخدمين ديري إف ،للمس ن م ب م ه يطل ن
ة ات التربي ذه  و مؤسس ع ه يم جم التعل

ة فات البيومتري ب المواص ور حس  ،الص
ا ام  إلدراجه ي النظ اتيف ذا  ،المعلوم وه

ة  ات المهني دار البطاق با الستص تحس
ات ة والملف ير الذاتي ة والس  ...االلكتروني

  .للمستخدمين
  

  تسيير الهياكل: المحور الثالث
  
لي يير الهياك د تس و اآل ،ع ة ه ر عملي خ

ه  را الرتباط رة نظ ة كبي ذات أهمي
ة يير المختلف احي التس ك  ،بمن يما تل الس

داغوجي ال يير البي ة بالتس متعلق
دد، داريواإل ذا الص ي ه ب ، وف يتوج

ذا  ي ه رة ف ات المتغي ل المعلوم تحيين ك
ة  ه اللجن تمخض عن ا ت يما م ق الس الش

ة  اءالوزاري ا  إلنش ات وم ى المؤسس إل
دد  ي تج ات الت ن العملي ك م اذل  تمعلوم

  الهياكل.
 

ع ور الراب كنات  : المح يير الس تس
  الوظيفية 

  
ا ة مرفق كنات الوظيفي ر الس ن تعتب  م

نح  ة، تم ة التعليمي ق المؤسس مراف
ة و  رورة الخدم ةلض ة  لمنفع الخدم

حسب الحالة، بغرض توفير االستقرار، 
تمر لوضعية ذو له ين المس ب التحي ا يج

كنات و ش تعمالها االس يد اس غليه لترش
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ة  ير المنظم دقيق للمناش ق ال والتطبي
ة  ن السكنات الوظيفي تفادة م ة االس لعملي

كنات  عية الس ازة وض ب وحي حس
  المؤسسة والوالية.

  
  لزاميةإ اتيبترتوجراءات إخامسا: 

  
ادة  يدات و الس ى الس ا عل ين وجوب يتع
ارم  زم و الص د المل ة التقي ديري التربي م

  بما يلي:
  

ة  عيات العالق ع الوض بط جمي ض
ين (  وص التحي وائمبخص ذ،  ق التالمي

ات...) تخدمين، المؤسس ل  المس ي أج ف
اأ ري 15 هقص ل  2018 فيف ر قاب غي

للتمديد، وانطالقا من هذا التاريخ تصبح 
ق  ة وف ددة و محين ات متج المعلوم

  .)01مقتضيات الملحق رقم (
  
ق  الوثائق ستخراجا ي الملح ذكورة ف الم

م ( ز 02رق اتي حي ام المعلوم ن النظ ) م
رة  ي مباش يك يل اريخ وش ي ت ذ ف التنفي
ه  التاريخ سالف الذكر و الذي ستعلن عن

د امع لي وزيرة التربية الوطنية، مع التقي
ي  اذج الت ريا بالنم ذا يحص ا ه وفره

واهاظالن ذا ؛ ام دون س د ه ه بع و أن
اريخ ا إف، الت ة مهم دار أي وثيق ن استص

ام  ذا النظ ارج ه ا، خ ان نوعه ك
ات ر، يالمعلوم ة األث ة وعديم د الغي ، تع

رة  فة مباش ا بص بب فيه ويتعرض المتس
اءلة واتخ رة للمس ر مباش اذ أو غي

  ؛الالزمة في حقه اإلجراءات
ائق  ات و الوث اظ بالملف ةاالحتف  اإلداري

مية ات  الرس ع الملف التوازي م ب
  ؛االلكترونية

ل أو اإل ن أي خل وري ع الغ الف ب
ي  ة الت عوبات التقني ا يالص واجهه

ن أمستخدمو هذا النظام  ثناء استغالله ع
د  ق البري يطري اص  اإللكترون الخ
 : ةبالخلية المركزي

  
numerisation@education.gov.dz 

  
عبر رقمي  مانشغاالتككما يمكنكم طرح 

    IP   الهاتف
  

16044-16021 
 
دعوإ ع م ه، ، ن الجمي ا يعني ل فيم ك

و قللتطبي ارم لمحت دقيق و الص ذا  ىال ه
المنشور الذي ستكون البنود الواردة فيه 

ل  ن  ةرقابمح ب م ذا أطل يش، ل و تفت
ة السهر  السيدات و السادة مديري التربي
داني  ذ المي ى التنفي وادة عل دون ه
ذا  ي ه واردة ف راءات ال اتي لإلج العملي
عوبات  ل الص واء ك ور واحت المنش

ـل فــالالت، و التدخــواالخت ـي الحيـ  نـ
ه  ث أن هات ويتها حي راءاتلتس  اإلج

ي  تقبال ف دخل مس اديإت ل الع ار العم  ط
لمكاتب و مصالح مديريات التربية، كما 

ارأ يبذل قص  ىنني على يقين أن الكل س
ا  هكتسييجهدهم لما  الملف من أهمية وم

ة  ي حكام افع ف ن من ه م يؤدي إلي س
التسيير بقطاع التربية الوطنية، علما أن 

م الم يكون أحد أه ف س رات هذا المل ؤش
يم أدا ا تقي ي عليه ي يبن ة ئالت م و فعالي ك

  نجاعته.عملكم و 
  

  2018جانفي  31الجزائر في 
  األمين العام

  عبد الحكيم بالعابد
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)01الملحق رقم (
  للمعلوماتالكيفيات العملياتية للتحيين اليومي والمنتظم 

  

ور
مح

ال
  

قم
لر

ا
  

  البيانات
المستخدم 
المكلف 
  بالتحيين

الوثيقة المطلوبة 
  للتحيين

جال للتحيين بعد أقصى اآل
  استالم الوثيقة المطلوبة

يذ
الم

الت
س 

در
تم

ر 
سيي

ت
  

  الخريطة المدرسية
  عدد األفواج التربوية  01

رئيس مكتب 
  التمدرس

   6 و 5 جدول

خالل األسبوع األول  -
جويلية لكل سنة من شهر 

  دراسية .
في نفس اليوم في حالة  -

  تعديل الخريطة.

  الفوج المدمج  02
  عدد التالميذ المقبولون ـ ذكور  03
  عدد التالميذ المقبولون ـ إناث  04
  عدد التالميذ المعيدون ـ ذكور  05
  عدد التالميذ المعيدون ـ إناث  06

  واإلداريةالخرائط التربوية 
  المؤسسة  07

رئيس مكتب 
  التمدرس

الخريطة التربوية أو 
  اإلدارية للمؤسسة

  أربعة وعشرون ساعة
  الرتبة أو المادة  08
  عدد المناصب المفتوحة  09
  عدد المناصب الزائدة  10
  تكملة النصاب  11
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  (تابع) 01ملحق رقم 
  

ور
مح

ال
قم  

لر
ا

  

  البيانات
المستخدم 
المكلف 
  بالتحيين

الوثيقة المطلوبة 
  للتحيين

جال للتحيين بعد أقصى اآل
  استالم الوثيقة المطلوبة

  الحالة المدنية

يذ
الم

الت
س 

در
تم

ر 
سيي

ت
  

صورة شمسية بخلفية   مدير المؤسسة  الصورة  12
  بيضاء

  أربعة وعشرون ساعة

  أربعة وعشرون ساعة  12شهادة ميالد رقم   مدير المؤسسة  اللقب  13
  أربعة وعشرون ساعة  12شهادة ميالد رقم   مدير المؤسسة  سماال  14
  أربعة وعشرون ساعة  12شهادة ميالد رقم   مدير المؤسسة  لقب التلميذ بالالتينية  15
  أربعة وعشرون ساعة  12شهادة ميالد رقم   مدير المؤسسة  اسم التلميذ بالالتينية  16
  أربعة وعشرون ساعة  12شهادة ميالد رقم   مدير المؤسسة  الجنس  17
  أربعة وعشرون ساعة  12شهادة ميالد رقم   مدير المؤسسة  سنة التسجيل في سجل الوالدات  18
  أربعة وعشرون ساعة  12شهادة ميالد رقم   مدير المؤسسة  تاريخ الميالد بحكم (مفترض)  19
  وعشرون ساعةأربعة   12شهادة ميالد رقم   مدير المؤسسة  الميالد إلى عقداإلشارة   20
  أربعة وعشرون ساعة  12شهادة ميالد رقم   مدير المؤسسة  تاريخ الميالد  21
  أربعة وعشرون ساعة  12شهادة ميالد رقم   مدير المؤسسة  رقم شهادة الميالد  22
  أربعة وعشرون ساعة  12شهادة ميالد رقم   مدير المؤسسة  الرقم التسلسلي لسجل المواليد  23
  أربعة وعشرون ساعة  12شهادة ميالد رقم   مدير المؤسسة  بلد الميالد  24
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  (تابع) 01ملحق رقم 
  

حو
لم

ا
قم  ر
لر

ا
  

  المستخدم المكلف بالتحيين  البيانات
الوثيقة المطلوبة 

  للتحيين
أقصى اآلجال للتحيين بعد 
  استالم الوثيقة المطلوبة

  (نابع) الحالة المدنية

يذ
الم

الت
س 

در
تم

ر 
سيي

ت
  

  أربعة وعشرون ساعة  12شهادة ميالد رقم   مدير المؤسسة  والية الميالد  25

  أربعة وعشرون ساعة  12شهادة ميالد رقم   مدير المؤسسة  دائرة الميالد  26

  أربعة وعشرون ساعة  12شهادة ميالد رقم   مدير المؤسسة  بلدية الميالد  27

  أربعة وعشرون ساعة  12شهادة ميالد رقم   مدير المؤسسة  مكان الميالد  28

29  
مكان الميالد 

  بالالتينية
  أربعة وعشرون ساعة  12شهادة ميالد رقم   مدير المؤسسة

  أربعة وعشرون ساعة  12شهادة ميالد رقم   مدير المؤسسة  اسم األب  30

  أربعة وعشرون ساعة  12شهادة ميالد رقم   مدير المؤسسة  لقب األم  31

  أربعة وعشرون ساعة  12شهادة ميالد رقم   مدير المؤسسة  اسم األم  32
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  (تابع) 01ملحق رقم 
  

ور
مح

ال
  

قم
لر

ا
  

  البيانات
المستخدم المكلف 

  بالتحيين
  الوثيقة المطلوبة للتحيين

أقصى اآلجال للتحيين بعد 
  استالم الوثيقة المطلوبة

يذ
الم

الت
س 

در
تم

ر 
سيي

ت
  

  الحالة الدراسية

33  
رقم بطاقة التعريف 

  المدرسي للتلميذ
  آليا  آليا هيتم تشكيل  النظام

  المؤسسة التعليمية  34
  ـ مدير المؤسسة  
  ـ مدير المؤسسة المستقبلة  

  التسجيل إثباتـ        
  ـ شهادة تغيير المؤسسة       

  في نفس اليوم

  أربعة وعشرون ساعة  إثبات التسجيل في السنة  مدير المؤسسة  الفوج التربوي  35

36  
م ـــد (رقــرقم القي

التسجيل) في سجل 
  الدخول والخروج

  أربعة وعشرون ساعة  إثبات التسجيل في السنة  مدير المؤسسة

37  
تاريخ التسجيل في 

سجل الدخول 
  والخروج

  أربعة وعشرون ساعة  إثبات التسجيل في السنة  مدير المؤسسة

38  
هل هو معيد السنة 

  ؟الحالية
  أربعة وعشرون ساعة  التسجيل في السنةإثبات   مدير المؤسسة

39  
هل هو مسجل 

  ؟ةاستثنائيبرخصة 
  مدير المؤسسة

ممضاة من  ةاستثنائيرخصة 
 ةاالبتدائيطرف مفتش المقاطعة 

  لإلدارة أو مدير التربية 
  أربعة وعشرون ساعة
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  (تابع) 01ملحق رقم   
  

ور
مح

ال
  

قم
لر

ا
  

  البيانات
المستخدم المكلف 

  بالتحيين
  المطلوبة للتحيينالوثيقة 

أقصى اآلجال للتحيين 
بعد استالم الوثيقة 

  المطلوبة

  (نابع) الحالة الدراسية

يذ
الم

الت
س 

در
تم

ر 
سيي

ت
  

40  
هل استفادة من التربية 

  التحضرية؟
  أربعة وعشرون ساعة  تصريح الولي  مدير المؤسسة

  وعشرون ساعةأربعة   وصل الدخول (المقتصد)  مدير المؤسسة  نظام تمدرسه؟ وما ه  41

42  
هل هو معفى من 

  التربية البدنية؟
  مدير المؤسسة

 شهادة طبية ( صادرة عن
UDS (أو طبيب محلف  

  أربعة وعشرون ساعة

43  
التربية الفنية (التربية 

التشكيلية، التربية 
  الموسيقية)

  أربعة وعشرون ساعة  الخريطة التربوية للمؤسسة  مدير المؤسسة

44  
مستفيد من مجانية 
  الكتاب المدرسي؟

  مدير المؤسسة

تواجد التلميذ في قوائم 
(أبناء القطاع،  نالمستفيدي

المعوزين ، ضحايا المأساة 
الوطنية، ذوي الدخل 

  الضعيف)

  أربعة وعشرون ساعة

مستفيد من المطعم   45
  ؟المدرسي

  مدير المؤسسة
من المطعم  االستفادةوثيقة 

  نالمستفيديالمدرسي قوائم 
  ساعةأربعة وعشرون 
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  (تابع) 01ملحق رقم 
  

ور
مح

ال
  

قم
لر

ا
  

  البيانات
المستخدم 

  المكلف بالتحيين
  الوثيقة المطلوبة للتحيين

أقصى اآلجال للتحيين 
بعد استالم الوثيقة 

  المطلوبة
  (نابع) الحالة الدراسية

يذ
الم

الت
س 

در
تم

ر 
سيي

ت
  

  وعشرون ساعةأربعة   شهادة إقامة  مدير المؤسسة  مستفيد من النقل المدرسي؟  46

47  
المسافة بين مكان اإلقامة 

  والمؤسسة
  أربعة وعشرون ساعة  تصريح الولي  مدير المؤسسة

  أربعة وعشرون ساعة  تصريح الولي  مدير المؤسسة  وسيلة النقل المستعملة  48

49  
الوقت المستغرق من مكان 

  المؤسسة ىاإلقامة إل
  أربعة وعشرون ساعة  تصريح الولي  مدير المؤسسة

50  
مستفيد من المنحة المدرسية 

  دج) 3000(
  مدير المؤسسة

 نالمستفيديتواجد التلميذ في قوائم 
(المعوزين ،ضحايا المأساة الوطنية، 

  ذوي الدخل الضعيف)
  أربعة وعشرون ساعة

51  
طبيعة الدراسة (عادية، 

  بالمستشفى)
  مدير المؤسسة

المالحظات الواردة في الخريطة 
  التربوية للمؤسسة

  أربعة عشرون ساعة

52  
فوج األعمال  وما ه

  ؟الموجهة
  أربعة عشرون ساعة  تشكيل األفواج التربوية  مدير المؤسسة

  تحويل التالميذ
  المؤسسة المستقبلة  53

مؤسسة المدير 
  األصلية

شهادة تغيير المؤسسة التربية 
  والتعليم

  تاريخ التحويل  54  في نفس اليوم
  سبب التحويل  55



17 
 

 

  

  (تابع) 01ملحق رقم 
  

ور
مح

ال
  

قم
لر

ا
  

  البيانات
المستخدم 

  المكلف بالتحيين
  الوثيقة المطلوبة للتحيين

أقصى اآلجال للتحيين 
بعد استالم الوثيقة 

  المطلوبة

يذ
الم

الت
س 

در
تم

ر 
سيي

ت
  

  شطب التالميذ
  مدير المؤسسة  الشطب  56

  قرار الشطب
  في نفس اليوم

  مدير المؤسسة  تاريخ الشطب  57
  مدير المؤسسة  سبب الشطب  58
  مدير المؤسسة  تاريخ إعادة اإلدماج  59

  قرار إعادة اإلدماج
  مدير المؤسسة  سبب إعادة اإلدماج  60

  الغيـــابــات
  تاريخ الغياب  61

  مستشار التربية
( المتوسط 
  والثانوي) 

  مدير المؤسسة
  ) ةاالبتدائي( 

  

د بعد تأكد من  15  ورقة الغياب
  الغياب

  توقيت الغياب  62

نوع الغياب (غياب أو   63
  تأخر)

  في نفس اليوم  تبرير الغياب  تاريخ العودة من الغياب  64
  عشرون ساعةو أربعة  تبرير الغياب  توقيت العودة من الغياب  65

التقرير اليومي  ورقة الغياب +  عدد ساعات الغياب  66
  عشرون ساعةو أربعة  لالستشارة

  عشرون ساعةوأربعة   شهادة طبية تصريح الولي +  الغياب مبرر؟  67
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  (تابع) 01ملحق رقم 

ور
مح

ال
  

قم
لر

ا
  

  البيانات
المستخدم 

  المكلف بالتحيين
  الوثيقة المطلوبة للتحيين

أقصى اآلجال للتحيين 
بعد استالم الوثيقة 

  المطلوبة

يذ
الم

الت
س 

در
تم

ر 
سيي

ت
  

  باألستاذرفاق المادة ا
  مدير المؤسسة  الفوج التربوي  68

  عملية اإلسناد

  نهاية السنة الدراسية -
في نفس اليوم بالنسبة  -

لألستاذة الجدد على 
  المؤسسة

  مدير المؤسسة  المادة  69

  مدير المؤسسة  األستاذ  70

  مدير المؤسسة  مسؤول القسم  71
بناء على تكليف من مدير 

  المؤسسة
  في نفس اليوم

  الحالة الصحية

  مدير المؤسسة  الزمرة الدموية  72
بطاقة الزمرة الدموية (أو شهادة 

  طبية تحمل نوع الزمرة)
  

  عشرون ساعةوأربعة 

  مدير المؤسسة  القدرة البصرية  73
  شهادة طبية لطب العيون

  
  عشرون ساعةوأربعة 

  مدير المؤسسة  نوع اإلعاقة  74
شهادة طبية تثبت نسبة اإلعاقة أو 

  بطاقة إعاقة
  عشرون ساعةوأربعة 

  عشرون ساعةوأربعة   شهادة طبية  مدير المؤسسة  األمراض المزمنة  75
  عشرون ساعةوأربعة   شهادة طبية  مدير المؤسسة  هل تلزمه عناية خاصة  76
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  (تابع) 01ملحق رقم 

ور
مح

ال
  

قم
لر

ا
  

  البيانات
المستخدم المكلف 

  بالتحيين
الوثيقة المطلوبة 

  للتحيين

أقصى اآلجال للتحيين 
بعد استالم الوثيقة 

  المطلوبة

يذ
الم

الت
س 

در
تم

ر 
سيي

ت
  

  نقاط التالميذ
  المراقبة المستمرة  77

  حسب الرزنامة المحددة  دفتر التنقيط  مدير المؤسسة

  تعبير شفوي  78
  أعمال تطبيقية  79
  الفروض  80
  معدل المراقبة المستمرة  81
  االختبارنقطة   82
  تثمين المطالعة  83
  تثمين المشاريع  84

  مدير المؤسسة  المعدل الفصلي  85
 كشف النقاط

  لمدرسية)ا(النتائج 
  عشرون ساعةأربعة و

  مدير المؤسسة  تقدير ومالحظات األستاذ  86
سجل مجالس 

  األقسام
  عشرون ساعةأربعة و

  آليا  آليايحسب   النظام  المعدل السنوي  87
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  (تابع) 01ملحق رقم 
  

ور
مح

ال
  

قم
لر

ا
  

  البيانات
المستخدم 

  المكلف بالتحيين
الوثيقة المطلوبة 

  للتحيين

أقصى اآلجال للتحيين 
بعد استالم الوثيقة 

  المطلوبة
  (تابع) نقاط التالميذ

يذ
الم

الت
س 

در
تم

ر 
سيي

ت
  

88  
 5الرسمية (س االمتحاناتمعدل 

  ثانوي) 3 متوسط ، 4 ابتدائي،
  عشرون ساعةأربعة و  محاضر النتائج  المؤسسةمدير 

89  
–معدل القبول للسنة أولى متوسط 

  أولى ثانوي
  آليا  آليايحسب   النظام

  مالحظات وتقديرات المدير  90

  مدير المؤسسة

  أربعة وعشرون ساعة  سجل مجالس األقسام

91  
قرار المجلس (ينتقل ،يعيد ،..) نهاية 

  السنة الدراسية
  أربعة وعشرون ساعة  األقسامسجل مجالس 

  المؤسسة  92
  ـ قرار مجلس القسم 
ـ قرار مجلس القبول  

  والتوجيه
  أربعة وعشرون ساعة

93  
الشعبة (بالنسبة للتالميذ المقبولين في 

  ثانوي) 2و 1 متوسط، 1 السنة

ـ قرار مجلس القبول 
  والتوجيه

  ـ قرار مجلس الطعون
  أربعة وعشرون ساعة

  مدير المؤسسة  االستدراكنقطة   94  
بعد تعديل كشف 

  النقاط
  أربعة وعشرون ساعة



21 
 

  

  (تابع) 01ملحق رقم 
  

ور
مح

ال
  

قم
لر

ا
  

  البيانات
المستخدم 

  المكلف بالتحيين
الوثيقة المطلوبة 

  للتحيين

أقصى اآلجال للتحيين 
بعد استالم الوثيقة 

  المطلوبة
  (تابع) نقاط التالميذ

يذ
الم

الت
س 

در
تم

ر 
سيي

ت
  

95  
اإلعفاء من مادة التربية البدنية 

  والرياضية
  مدير المؤسسة

وثيقة اإلعفاء من 
  المادة

  أربعة وعشرون ساعة

96  
 االمتحاناتاإلعفاء من مادة في 

  الرسمية
  مدير المؤسسة

وثيقة اإلعفاء من 
  المادة

  أربعة وعشرون ساعة

  االجتماعيةالحالة 

  مدير المؤسسة  مزدوج الجنسية  97
الجنسية شهادات 

  (األصلية + الجديدة )
  عشرون ساعةأربعة و

  مدير المؤسسة  الجنسية األصلية  98
شهادات الجنسية 

  األصلية
  عشرون ساعةأربعة و

  عشرون ساعةأربعة و  شهادة الحالة العائلية  مدير المؤسسة  عدد اإلخوة اإلجمالي  99
  عشرون ساعةأربعة و  شهادة الحالة العائلية  مدير المؤسسة  منهم اإلناث  100
  عشرون ساعةأربعة و  تصريح الولي  مدير المؤسسة  عدد اإلخوة المتمدرسون  101
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  (تابع) 01ملحق رقم 
  

ور
مح

ال
  

قم
لر

ا
  

  البيانات
المستخدم المكلف 

  بالتحيين
  الوثيقة المطلوبة للتحيين

أقصى اآلجال للتحيين 
بعد استالم الوثيقة 

  المطلوبة
  (تابع) االجتماعيةالحالة 

يذ
الم

الت
س 

در
تم

ر 
سيي

ت
  

  عشرون ساعةأربعة و  تصريح الولي  مدير المؤسسة  منهم اإلناث  102
  عشرون ساعةأربعة و  شهادة الحالة العائلية  مدير المؤسسة  هل الوالدين منفصلين؟  103
  عشرون ساعةأربعة و  شهادة الحالة العائلية  مدير المؤسسة  هل هو يتيم؟  104

105  
الوالدين موظف هل أحد 
  بالقطاع؟

  عشرون ساعةأربعة و  شهادة عمل  مدير المؤسسة

  عشرون ساعةأربعة و  الفئة تثبتشهادة   مدير المؤسسة  ما هي الفئة التي ينتمي إليها؟  106

  مدير المؤسسة  من هو الولي الشرعي؟  107
األب نسخة من الحكم 

  القضائي، نسخة من الكفالة
  عشرون ساعةأربعة و

  عشرون ساعةأربعة و  شهادة إقامة  مدير المؤسسة  العنوان العائلي  108
  عشرون ساعةأربعة و  تصريح الولي  مدير المؤسسة  البريد إللكتروني للولي  109

  عشرون ساعةأربعة و  تصريح الولي  مدير المؤسسة  رقم الهاتف المحمول الولي  110  
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  (تابع) 01ملحق رقم 
  

ور
مح

ال
  

قم
لر

ا
  

  البيانات
المستخدم المكلف 

  بالتحيين
  الوثيقة المطلوبة للتحيين

أقصى اآلجال للتحيين 
بعد استالم الوثيقة 

  المطلوبة

ية
شر

الب
د 

ار
مو

 ال
ير

سي
ت

  

  النظام  الرمز الوظيفي للموظف  01
من  االنتهاءيتم تشكيله بعد 

حجز معلومات الموظف 
  تسجيل لوحفظها خالل أو

  آليا

كل القرارات المتعلقة بالتعين   المسير  العموميةرمز المؤسسة أو اإلدارة   02
  أربعة وعشرون ساعة  أو النقل

  معلومات شخصية
  أربعة وعشرون ساعة  صورة شمسية بخلفية بيضاء  المسير  الصورة  03
  أربعة وعشرون ساعة  صك بريدي مشطب  المسير  الحساب البريدي الجاري  04
  أربعة وعشرون ساعة  صك بريدي مشطب  المسير  مفتاح الحساب البريدي الجاري  05
  أربعة وعشرون ساعة  بطاقة الشفاء  المسير  االجتماعيرقم الضمان   06

األرقام الثالثة األخيرة لسنة   07
البطاقة الوطنية للحالة   المسير  التسجيل في سجل الوالدات

  تلقائيا  المدنية

في  االنخراطبطاقة   المسير  رقم التعاضدية  08
  أربعة وعشرون ساعة  التعاضدية

رقم تسلسلي للتسجيالت الوالدات   09
البطاقة الوطنية للحالة   المسير  في السنة

  تلقائيا  المدنية

مفتاح الرقابة الخاص بالرمز   10
  تلقائيا    النظام  الوظيفي

  تلقائيا  صك مشطب  المسير  حساب أخر  11
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  (تابع) 01الملحق رقم 

ور
مح

ال
  

قم
لر

ا
  

  البيانات
المكلف المستخدم 

  بالتحيين
  الوثيقة المطلوبة للتحيين

أقصى اآلجال للتحيين 
بعد استالم الوثيقة 

  المطلوبة

ة 
ري

ش
الب

د 
ار

مو
 ال

ير
سي

ت
  

  االجتماعيةالحالة 
  أربعة وعشرون ساعة   شهادة عمل الزوج   المسير   ثنائي في القطاع   12
  أربعة وعشرون ساعة   بطاقة اإلقامة   المسير   العنوان   13
  اربعة وعشرون ساعة   بطاقة اإلقامة   المسير   بلدية اإلقامة   14
  أربعة وعشرون ساعة   بطاقة اإلقامة   المسير   دائرة اإلقامة   15
  أربعة وعشرون ساعة  بطاقة اإلقامة   المسير   والية اإلقامة   16
  أربعة وعشرون ساعة  النظام   المسير   الرمز البريدي  17
  أربعة وعشرون ساعة  تصريح الموظف  المسير أو المؤسسة   رقم الهاتف المحول   18
  أربعة وعشرون ساعة  تصريح الموظف  المسير   رقم الهاتف الثابت   19
  أربعة وعشرون ساعة  تصريح الموظف   المسير أو المؤسسة   البريد اإللكتروني   20
  أربعة وعشرون ساعة   شهادة ابن شهيد   المسير   ابن شهيد   21

  الحالة الصحية
  أربعة وعشرون ساعة  بطاقة الزمرة الدموية   المسير   الزمرة الدموية   22
  أربعة وعشرون ساعة  شهادة طبية   المسير   القدرة البصرية   23
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  (تابع) 01الملحق رقم 

ور
مح

ال
  

قم
لر

ا
  

المستخدم المكلف   البيانات
  للتحيينالوثيقة المطلوبة   بالتحيين

أقصى اآلجال للتحيين 
بعد استالم الوثيقة 

  المطلوبة

ية
شر

الب
د 

ار
مو

 ال
ير

سي
ت

  

  الحالة المدنية والعائلية 
  أربعة وعشرون ساعة  شهادة الميالد  المسير  لقب الموظف بالعربية   24
  أربعة وعشرون ساعة  شهادة الميالد  المسير  اسم الموظف بالعربية   25
  اربعة وعشرون ساعة  شهادة الميالد  المسير  لقب الموظف بالالتينية   26
  أربعة وعشرون ساعة  شهادة الميالد  المسير  اسم الموظف بالعربية   27

28  
اللقب األصلي للمرأة المتزوجة 

  بالعربية 
  أربعة وعشرون ساعة  شهادة الميالد  المسير

29  
اللقب األصلي للمرأة المتزوجة 

  بالالتينية 
  أربعة وعشرون ساعة  شهادة الميالد  المسير

  أربعة وعشرون ساعة  شهادة الميالد  المسير  الجنس   30
  أربعة وعشرون ساعة  شهادة الميالد  المسير  تاريخ الميالد   31
  أربعة وعشرون ساعة  شهادة الميالد  المسير  تاريخ الميالد بالحكم   32

33  
 اإلشارة إلى عقد الميالد (عادي،

  مكرر،...)
  أربعة وعشرون ساعة  شهادة الميالد  المسير

  أربعة وعشرون ساعة  شهادة الميالد  المسير  رقم عقد الميالد   34
  أربعة وعشرون ساعة  شهادة الميالد  المسير  مكان الميالد   35
  أربعة وعشرون ساعة  شهادة الميالد  المسير  مكان الميالد بالالتينية   36
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  (تابع) 01الملحق رقم 

ور
مح

ال
  

قم
لر

ا
  

  البيانات
المستخدم المكلف 

  بالتحيين
  الوثيقة المطلوبة للتحيين

أقصى اآلجال للتحيين 
بعد استالم الوثيقة 

  المطلوبة

ية
شر

الب
د 

ار
مو

 ال
ير

سي
ت

  

  (تابع)الحالة المدنية والعائلية 
  أربعة وعشرون ساعة  شهادة الميالد   المسير   بلدية الميالد  37
  أربعة وعشرون ساعة  شهادة الميالد   المسير   الميالددائرة   38
  اربعة وعشرون ساعة  شهادة الميالد   المسير   والية الميالد  39
  أربعة وعشرون ساعة  شهادة الميالد أو الجنسية   المسير   بلد الميالد  40
  أربعة وعشرون ساعة  الجنسية    المسير   مزدوج الجنسية   41
  أربعة وعشرون ساعة  شهادة الميالد او الجنسية    المسير   الجنسية   42
  أربعة وعشرون ساعة  الجنسية   المسير   الجنسية األصلية   43
  أربعة وعشرون ساعة  شهادة الميالد   المسير   إسم األب   44
  أربعة وعشرون ساعة  تصريح الموظف   المسير   تينية اللاإسم األم ب  45
  أربعة وعشرون ساعة  شهادة الميالد   المسير   لقب األم   46
  أربعة وعشرون ساعة  شهادة الميالد   المسير   اسم األم   47
  أربعة وعشرون ساعة  تصريح الموظف   المسير   لقب األم بالالتينية   48
  أربعة وعشرون ساعة  تصريح الموظف   المسير   اسم األم  بالالتينية  49
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  (تابع) 01الملحق رقم 

ور
مح

ال
  

قم
لر

ا
  

  البيانات
المستخدم المكلف 

  بالتحيين
  الوثيقة المطلوبة للتحيين

أقصى اآلجال للتحيين 
بعد استالم الوثيقة 

  المطلوبة

ية
شر

الب
د 

ار
مو

 ال
ير

سي
ت

  

  (تابع)الحالة المدنية والعائلية 
  أربعة وعشرون ساعة  بطاقة الحالة العائلية   المسير   الوضعية العائلية   50
  أربعة وعشرون ساعة  بطاقة الحالة العائلية   المسير   عدد األوالد   51
  وعشرون ساعة أربعة  بطاقة الحالة العائلية   المسير   سنوات 10عدد األوالد أكبر من   52
  أربعة وعشرون ساعة  شهادة مدرسية   المسير   عدد األوالد المتمدرسين  53
  أربعة وعشرون ساعة  عقد الكفالة الموثق   المسير   عدد األوالد تحت الكفالة   54
  أربعة وعشرون ساعة  مقرر التعيين   المسير   الباب المالي  55
  أربعة وعشرون ساعة  مقرر التعيين   المسير   نوع الوظيفة   56
  أربعة وعشرون ساعة  يفلمقرر التك  المسير   التكليف  57
  وعشرون ساعةأربعة   قاعدة  البيانات   المسير   رمز الرتبة   58
  أربعة وعشرون ساعة  مقرر التعيين   المسير   نمط التوظيف  59
  أربعة وعشرون ساعة  نمقرر التعيي  المسير   فالتوظيطبيعة عملية   60
  أربعة وعشرون ساعة  قاعدة البيانات المحينة   المسير   الوضعية اإلدارية   61
  وعشرون ساعة أربعة  رقية في الدرجات تقرار ال  المسير   الدرجة  62
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  (تابع) 01الملحق رقم 

ور
مح

ال
  

قم
لر

ا
  

المستخدم المكلف   البيانات
  الوثيقة المطلوبة للتحيين  بالتحيين

أقصى اآلجال للتحيين 
بعد استالم الوثيقة 

  المطلوبة

ية
شر

الب
د 

ار
مو

 ال
ير

سي
ت

  

  (تابع) الحالة المدنية والعائلية
  أربعة وعشرون ساعة  في الدرجات الترقيةقرار   المسير  تاريخها  63
  أربعة وعشرون ساعة  مقرر التعيين  المسير  تاريخ التوظيف  64

و/ّأو الترقية  نمقرر التعيي  المسير  لرتبة الحاليةاتاريخ التعيين في   65
  وعشرون ساعة أربعة  مؤشر

مقرر الوضع تحت   المسير  التصرف تحت الوضع  66
  أربعة وعشرون ساعة  التصرف

ار  الترسيم / الترقية رق  المسير  الترسيمتاريخ   67
  أربعة وعشرون ساعة  والترسيم المؤشر

  أربعة وعشرون ساعة  مقرر التعيين  المسير  طبيعة المؤسسة  68
  أربعة وعشرون ساعة  مقرر التعيين  المسير  رمز المؤسسة  69
  أربعة وعشرون ساعة  محضر التنصيب  المسير  تاريخ التعيين في المؤسسة  70
  أربعة وعشرون ساعة  مقرر النقل  المسير  نهائي مؤقت  71
  أربعة وعشرون ساعة  مقرر النقل  المسير  المدة  72
  أربعة وعشرون ساعة  استمارة التنقيط  أو المؤسسة المسير  النقطة اإلدارية  73
  أربعة وعشرون ساعة  استمارة التنقيط  المسير  تاريخها  74

  أربعة وعشرون ساعة  تقرير التفتيش والتنقيط  المسير  النقطة التربوية  75

  أربعة وعشرون ساعة  تقرير التفتيش والتنقيط  المسير  تاريخها  76
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  تابع)( 01الملحق رقم 

ور
مح

ال
  

قم
لر

ا
  

  البيانات
المستخدم المكلف 

  بالتحيين
  الوثيقة المطلوبة للتحيين

أقصى اآلجال للتحيين 
بعد استالم الوثيقة 

  المطلوبة

ر 
سيي

ت
ية

شر
الب

د 
ار

مو
ال

  

  (تابع)الحالة المدنية والعائلية 
  أربعة وعشرون ساعة  استمارة التنقيط  المسير   قييم تالنقطة   77
  أربعة وعشرون ساعة  مقرر التعيين  المسير  المصلحة   78
  اربعة وعشرون ساعة  بطاقة الحجز  أو المؤسسة المسير  الصورة   79
  أربعة وعشرون ساعة  وثيقة تربوية  المسير  جائزة أحسن بحث تربوي   80
  أربعة وعشرون ساعة  وثيقة تربوية  المسير  وسام اإلستحقاق  81
  تلقائيا  مقرر التعيين  المسير  التفتيشمادة التدريس أو   82
  أربعة وعشرون ساعة  شهادة تثبت الوضعية  المسير  الوضعية تجاه الخدمة الوطنية   83
  أربعة وعشرون ساعة  تثبت الوضعيةشهادة   المسير  رقم البطاقة   84
  أربعة وعشرون ساعة  شهادة تثبت الوضعية  المسير  تاريخها   85

  األوالد
  أربعة وعشرون ساعة  النظام المعلوماتي  المسير  رقم الطفل   86
87  

  المسير  اللقب
شهادة الميالد أو شهادة 

  عائلية
  أربعة وعشرون ساعة

88  
  المسير  اإلسم 

أو شهادة  شهادة الميالد
  عائلية

  أربعة وعشرون ساعة
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  (تابع) 01الملحق رقم 

ور
مح

ال
  

قم
لر

ا
  

  البيانات
المستخدم المكلف 

  بالتحيين
  الوثيقة المطلوبة للتحيين

أقصى اآلجال للتحيين 
بعد استالم الوثيقة 

  المطلوبة

ية
شر

الب
د 

ار
مو

 ال
ير

سي
ت

  

  الحالة المدنية والعائلية (تابع)
شهادة الميالد أو شهادة   المسير   تاريخ الميالد  89

  عائلية
  أربعة وعشرون ساعة

شهادة الميالد أو شهادة   المسير   مكان الميالد   90
  عائلية

  أربعة وعشرون ساعة

شهادة الميالد أو شهادة   المسير   الجنس  91
  عائلية

  وعشرون ساعة أربعة

  أربعة وعشرون ساعة  شهادة التمدرس  المسير   متمدرس   92
  أربعة وعشرون ساعة  شهادة طبية  المسير   الخاصة  االحتياجاتذوي   93

  الذهاب المؤقت
  أربعة وعشرون ساعة  قاعدة بيانات محينة  النظام   الوضعية القانونية   94
  أربعة وعشرون ساعة  قرار التوظيف المؤشر  المسير   تاريخ التوقيف  95
  أربعة وعشرون ساعة  قرار التوقيف المؤشر  المسير   التاريخ التوقعي إلعادة اإلدماج   96

  الذهاب النهائي
  أربعة وعشرون ساعة  قرار التوقيف المؤشر  المسير   طبيعة  التوقيف  97
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  (تابع) 01الملحق رقم 

ور
مح

ال
  

قم
لر

ا
  

  الوثيقة المطلوبة للتحيين  المستخدم المكلف بالتحيين  البيانات
أقصى اآلجال للتحيين 

الوثيقة بعد استالم 
  المطلوبة

ية
شر

الب
د 

ار
مو

 ال
ير

سي
ت

  

  الغيابات  
  أربعة وعشرون ساعة  رخصة أو مقرر الغياب   المسير أو المؤسسة   تاريخ الغياب    98
  أربعة وعشرون ساعة  رخصة أو مقرر الغياب  المسير أو المؤسسة  تاريخ العودة من الغياب   99
  اربعة وعشرون ساعة  رخصة أو مقرر الغياب    المسير  أو المؤسسة  سبب الغياب    100

  الشريحة المالية 
  تلقائيا     النظام    المديرية    101
  أربعة وعشرون ساعة  الشريحة المالية  مسؤول الرقمنة   الباب المالي    102
  أربعة وعشرون ساعة  الشريحة المالية  مسؤول الرقمنة   تبة  رال  103
  أربعة وعشرون ساعة  الشريحة المالية  مسؤول الرقمنة   عدد المناصب المفتوحة   104
  آليا  آلياتحسب   النظام    عدد المناصب المشغولة    105

  منحة المردودية وتحسين األداء التربوي والتسييري
  كل ثالثي  آليا  النظام المعلوماتي  النظام   الثالثي   106
  نهاية كل ثالثي   مقررات الخصم أو الغياب  المؤسسة أو المسير  رمدي  عدد أيام الغياب  107
  نهاية كل ثالثي   مقررات الخصم أو الغياب  المؤسسة أو المسير  رمدي  المالحظات   108
  نهاية كل ثالثي   تقييم المسؤول المباشر  المؤسسة أو المسير  رمدي  العالمة   109
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  (تابع) 01الملحق رقم 

ور
مح

ال
  

قم
لر

ا
  

  البيانات
المستخدم 

  المكلف بالتحيين
  الوثيقة المطلوبة للتحيين

أقصى اآلجال للتحيين 
بعد استالم الوثيقة 

  المطلوبة

ية
شر

الب
د 

ار
مو

 ال
ير

سي
ت

  

  دخول والية 
  المسير  طبيعة قرار التعيين (النقل )  110

  قرار النقل المؤشر
عند استخراج  آليا

  القرار 
  أربعة وعشرون ساعة   قرار النقل المؤشر  المسير  من   111
  أربعة وعشرون ساعة   قرار النقل المؤشر  المسير  إلى   112
  أربعة وعشرون ساعة   قرار النقل المؤشر  المسير  رقم قرار التعيين   113
  أربعة وعشرون ساعة   قرار النقل المؤشر  المسير  تاريخ قرار التعيين   114
  أربعة وعشرون ساعة  المؤقتةرخصة الخروج   المسير  الوالية األصلية   115
  أربعة وعشرون ساعة  رخصة الخروج المؤقتة  المسير  الوالية المستقبلة   116

  الزوجات
  أربعة وعشرون ساعة   عقد الزواج  المسير   رقم الزوجة   117
  أربعة وعشرون ساعة  عقد الزواج  المسير   لقب الزوجة   118
  أربعة وعشرون ساعة  عقد الزواج  المسير   اسم الزوجة  119
  أربعة وعشرون ساعة  عقد الزواج  المسير   رقم عقد الزواج   120
  أربعة وعشرون ساعة  عقد الزواج  المسير   تاريخ الزواج   121
  أربعة وعشرون ساعة  شهادة عمل الزوج  المسير   وظيفة الزوج   122
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  (تابع) 01الملحق رقم 

ور
مح

ال
  

قم
لر

ا
  

  البيانات
المكلف المستخدم 

  بالتحيين
  الوثيقة المطلوبة للتحيين

أقصى اآلجال للتحيين 
بعد استالم الوثيقة 

  المطلوبة

ية
شر

الب
د 

ار
مو

 ال
ير

سي
ت

  

  االنتداب
  أربعة وعشرون ساعة  قرار االنتداب المؤشر  المسير   االنتدابتاريخ   123
  أربعة وعشرون ساعة   قرار إنهاء االنتداب المؤشر  المسير  االنتدابتاريخ نهاية   124
  أربعة وعشرون ساعة   قرار االنتداب المؤشر  المسير  لشغل مهام   125
  أربعة وعشرون ساعة   قرار االنتداب المؤشر  المسير  الهيئة المنتدب إليها   126

  مجمل بيان عن الخدمات
  تلقائيا   قاعدة البيانات المحينة  المسير  الوالية   127
128  

  الرتبة 
قرار التسمية أو الترقية   المسير

  مؤشر
  تلقائيا  

  أربعة وعشرون ساعة   مقرر التعيين أو النقل  المسير  المؤسسة   129
  أربعة وعشرون ساعة   مقرر التعيين أو النقل  المسير  من   130
  أربعة وعشرون ساعة   مقرر التعيين أو النقل  المسير  إلى   131
  تلقائيا   النظام  المسير  عدد السنوات تحتسب اوتوماتيكيا   132
  تلقائيا   النظام  المسير  عدد األشهر تحتسب أوتوماتيكيا   133
  تلقائيا   النظام  المسير  عدد األيام تحتسب أوتوماتيكيا   134
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  (نابع) )01الملحق رقم (

ور
مح

ال
  

قم
لر

ا
  

  البيانات
المستخدم 

  المكلف بالتحيين
  المطلوبة للتحيين الوثيقة

أقصى اآلجال للتحيين 
بعد استالم الوثيقة 

  المطلوبة

س
ت

ي
ية

شر
الب

د 
ار

مو
 ال

ير
  

  التحويل من الوالية
  أربعة وعشرون ساعة  رخصة الخروج المؤقتة  المسير  الوالية األصلية  135
  أربعة وعشرون ساعة  رخصة الدخول المؤقتة  المسير  الوالية المستقبلة  136
  تلقائيا  قاعدة البيانات محينة  النظام  المادة  137
  تلقائيا  قاعدة البيانات محينة  النظام  الرتبة  138
  أربعة وعشرون ساعة  رخصة الخروج المؤقتة  المسير  تاريخ الطلب   139
  أربعة وعشرون ساعة  رخصة الخروج المؤقتة  المسير  رأي الوالية األصلية  140
  أربعة وعشرون ساعة  الدخول المؤقتةرخصة   المسير  تاريخ قبول الطلب  141
  أربعة وعشرون ساعة  رخصة الدخول المؤقتة  المسير  رأي الوالية المستقبلة  142

143  
تاريخ قبول الطلب من الوالية 

  المستقبلة
  أربعة وعشرون ساعة  رخصة الدخول المؤقتة  المسير

  المؤهالت و الشهادات
  أربعة وعشرون ساعة  أو المؤهلالشهادة   المسير  المؤهل و الشهادة   144
  أربعة وعشرون ساعة  الشهادة أو المؤهل  المسير  رقمه   145
  أربعة وعشرون ساعة  الشهادة أو المؤهل  المسير  تاريخ الحصول عليه  146



35 
 

  (نابع) )01الملحق رقم (

ور
مح

ال
  

قم
لر

ا
  

  البيانات
المستخدم 
المكلف 
  بالتحيين

  الوثيقة المطلوبة للتحيين
اآلجال للتحيين أقصى 

بعد استالم الوثيقة 
  المطلوبة

س
ت

ي
ية

شر
الب

د 
ار

مو
 ال

ير
  

  المؤهالت و الشهادات (تابع)
  أربعة وعشرون ساعة  الشهادة أو المؤهل  المسير  الجامعة   147
  أربعة وعشرون ساعة  الشهادة أو المؤهل  المسير  المعهد   148
  وعشرون ساعةأربعة   الشهادة أو المؤهل  المسير  التخصص  149

  مناصب الشغل
  أربعة وعشرون ساعة  قرار التعيين  المسير  منصب الشغل  150

  الوظائف و المناصب العليا
  أربعة وعشرون ساعة  مؤشر اإلنابة أومقرر التعيين   المسير  المنصب العالي أو الوظيفة العليا  151
  أربعة وعشرون ساعة  مؤشر اإلنابة أومقرر التعيين   المسير  صفة التعيين  152
  أربعة وعشرون ساعة  مؤشر اإلنابة أومقرر التعيين   المسير  تاريخ التعيين  153
  أربعة وعشرون ساعة  مؤشر اإلنابة أومقرر التعيين   المسير  رقم قرار التعيين  154
  أربعة وعشرون ساعة  مؤشر اإلنابة أومقرر التعيين   المسير  تاريخ قرار التعيين  155
  أربعة وعشرون ساعة  الجريدة الرسمية  المسير  رقم المرسوم بالنسبة للوظائف العليا  156

157  
تاريخ صدور المرسوم بالنسبة 

  للوظائف العليا
  أربعة وعشرون ساعة  الجريدة الرسمية  المسير
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  (نابع) )01الملحق رقم (

ور
مح

ال
  

قم
لر

ا
  

  للتحيينالوثيقة المطلوبة   المستخدم المكلف بالتحيين  البيانات
أقصى اآلجال للتحيين 

بعد استالم الوثيقة 
  المطلوبة

س
ت

ي
ية

شر
الب

د 
ار

مو
 ال

ير
  

  الوظائف و المناصب العليا (نابع)
  أربعة وعشرون ساعة  مؤشر اإلنابة أومقرر التعيين   المسير     المصلحة  158
  أربعة وعشرون ساعة  مؤشر اإلنابة أومقرر التعيين   المسير  المكتب  159

  العقوبات
  أربعة وعشرون ساعة  قرار العقوبة  المسير  رقم العقوبة   160
  تلقائيا  قرار العقوبة  المسير  درجة العقوبة  161
  أربعة وعشرون ساعة  قرار العقوبة  المسير  في متمثلة  162
  أربعة وعشرون ساعة  قرار العقوبة  المسير  رقم القرار  163
  أربعة وعشرون ساعة  قرار العقوبة  المسير  السبب  164
  أربعة وعشرون ساعة  قرار العقوبة  المسير  تاريخ العقوبة  165
  تلقائيا  قاعدة البيانات المحينة  المسير  الوالية  166
  أربعة وعشرون ساعة  قرار سحب العقوبة  المسير  سحب نعم/ال  167

  االنتماء النقابي

168  
  التنظيم النقابي

  مدير المؤسسة أوالمسير 
 اإلحصاءاالنخراط/ بطاقة

  النقابي
  أربعة وعشرون ساعة
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  (نابع) )01الملحق رقم (

ور
مح

ال
  

قم
لر

ا
  

  الوثيقة المطلوبة للتحيين  المستخدم المكلف بالتحيين  البيانات
أقصى اآلجال للتحيين 

بعد استالم الوثيقة 
  المطلوبة

س
ت

ي
ية

شر
الب

د 
ار

مو
 ال

ير
  

  (نابع) االنتماء النقابي
  أربعة وعشرون ساعة  النقابي اإلحصاءبطاقة االنخراط/  مدير المؤسسة أوالمسير   طبيعة االنتماء  169
  أربعة وعشرون ساعة  النقابي اإلحصاءبطاقة االنخراط/  مدير المؤسسة أوالمسير   تاريخ االنتماء  170
  وعشرون ساعةأربعة   النقابي اإلحصاءبطاقة االنخراط/  مدير المؤسسة أوالمسير   رقم بطاقة االنتماء  171

  تعويض الخبرة المهنية
  أربعة وعشرون ساعة  آخر قرار ترقية في الدرجات  المسير  الدرجة  172

  المسير  طبيعة التعويض  173
قرار تعويض الخبرة 

  اإلدماج/المهنية/الترقية
  أربعة وعشرون ساعة

  المسير  رقم القرار  174
قرار تعويض الخبرة 

  اإلدماج/المهنية/الترقية
  أربعة وعشرون ساعة

  المسير  تاريخ القرار  175
قرار تعويض الخبرة 

  اإلدماج/المهنية/الترقية
  أربعة وعشرون ساعة

  المسير  تاريخ سريان  176
قرار تعويض الخبرة 

  اإلدماج/المهنية/الترقية
  ساعة نأربعة وعشرو

  المسير  عدد السنوات  177
قرار تعويض الخبرة 

  اإلدماج/المهنية/الترقية
  أربعة وعشرون ساعة
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  (نابع) )01الملحق رقم (

ور
مح

ال
  

قم
لر

ا
  

  البيانات
المستخدم 

  المكلف بالتحيين
  الوثيقة المطلوبة للتحيين

أقصى اآلجال للتحيين 
بعد استالم الوثيقة 

  المطلوبة

س
ت

ي
ية

شر
الب

د 
ار

مو
 ال

ير
  

  (نابع) تعويض الخبرة المهنية

  المسير  عدد األشهر  178
قرار تعويض الخبرة 

  اإلدماج/المهنية/الترقية
  أربعة وعشرون ساعة

  المسير  عدد األيام  179
قرار تعويض الخبرة 

  اإلدماج/المهنية/الترقية
  أربعة وعشرون ساعة

  االنقطاعات

  المسير  تاريخ االنقطاع  180
قرار االستيداع مؤشر أو قرار 

  عطلة مرضية طويلة المدى
  أربعة وعشرون ساعة

  المسير  العملتاريخ استئناف   181
قرار االستيداع مؤشر أو قرار 

  عطلة مرضية طويلة المدى
  أربعة وعشرون ساعة

  المسير  السبب  182
قرار االستيداع مؤشر أو قرار 

  عطلة مرضية طويلة المدى
  أربعة وعشرون ساعة

  المسير  الفترة  183
قرار االستيداع مؤشر أو قرار 

  عطلة مرضية طويلة المدى
  ساعةأربعة وعشرون 
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ير
  

  (تابع) االنقطاعات

184  
االستهالك في الترقية في 

  الدرجات
  المسير

أو قرار قرار االستيداع مؤشر 
  عطلة مرضية طويلة المدى

  أربعة وعشرون ساعة

  المسير  رقم القرار  185
قرار االستيداع مؤشر أو قرار 

  عطلة مرضية طويلة المدى
  أربعة وعشرون ساعة

  المسير  تاريخ القرار  186
قرار االستيداع مؤشر أو قرار 

  عطلة مرضية طويلة المدى
  أربعة وعشرون ساعة
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كل
هيا

 ال
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01  
رقم مؤسسة التربية والتعليم 

  (الهيكل)
  آليا  النظام  النظام

02  
رقم تعريف مؤسسة التربية 

  و التعليم
  آليا  النظام  النظام

03  
مؤسسة التربية و التعليم 

  (الهيكل) عمومية أم خاصة
رئيس مكتب البرمجة 

  الخريطة المدرسية
أو رخصة  اإلنشاءشهادة 

  الفتح
  أربعة وعشرون ساعة

04  
 بيداغوجي،( المرفق
  صحي، سكنات،...) إداري،

رئيس مكتب البرمجة 
  الخريطة المدرسية

  أربعة وعشرون ساعة  مخطط الحالة

  هل الهيكل مستعمل   05

  
رئيس مكتب البرمجة 

  الخريطة المدرسية

الخريطة التربوية 
  للمؤسسة واإلدارية

  أربعة وعشرون ساعة

  أربعة وعشرون ساعة  اإلنشاءقرار أو شهادة   هل الهيكل جديد  06

07  
هل الهيكل مفتوح أم مغلق 

  الفتح إعادةأم 
قرار أو شهادة 

  /محضر االستالماإلنشاء
  وعشرون ساعةأربعة 

  حالة الهيكل الحالية  08
محضر االستالم أو تقرير 

  مدير المؤسسة
  أربعة وعشرون ساعة
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  الموسم الدراسي  09
رئيس مكتب البرمجة 

  الخريطة المدرسية
الخريطة التربوية 

  للمؤسسة واإلدارية
  أربعة وعشرون ساعة

  تاريخ التعديل  10
رئيس مكتب البرمجة 

  الخريطة المدرسية
/محضر اإلنشاءشهادة 

  االستالم
  أربعة وعشرون ساعة

  آليا  المؤسسةتقرير مدير   مدير المؤسسة  هل قابل لالستعمال  11
  أربعة وعشرون ساعة  تقرير مدير المؤسسة  مدير المؤسسة  نوع االستعمال  12

13  
مالحظات عامة عن 

  وضعية المؤسسة
  أربعة وعشرون ساعة  تقرير مدير المؤسسة  مدير المؤسسة

14  
نوع بناء المؤسسة ( صلب 

  جاهز) –نصف صلب  –
رئيس مكتب البرمجة 

  الخريطة المدرسية
  أربعة وعشرون ساعة  إنشاءشهادة 

  آليابعد استالمها   النظام  النظام  البلدية  15
  آليابعد استالمها   النظام  النظام  نمط مؤسسة التربية والتعليم  16
  آليا  النظام  النظام  الرقم التسلسلي البلدي  17
  آليا  النظام  النظام  الوالية   18
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  تاريخ البناء  19
رئيس مكتب البرمجة 

  الخريطة المدرسية

تاريخ أول أمر بالخدمة 
(ODS)  النطالق

  المشروع

عند الحجز بالنسبة 
  للمؤسسة الجديدة

  اإلنشاءتاريخ   20
رئيس مكتب البرمجة 

  الخريطة المدرسية
  اإلنشاءشهادة 

ساعة بعد استالم  24
  اإلنشاءشهادة 

21  
   –نظام المؤسسة (داخلي 

  خارجي) –ن داخلي 
رئيس مكتب البرمجة 

  الخريطة المدرسية
  اإلنشاءشهادة 

ساعة بعد استالم  24
  اإلنشاءشهادة 

  أربعة وعشرون ساعة  اشتراك اتصاالت الجزائر  مدير المؤسسة  رقم الهاتف  22
  أربعة وعشرون ساعة  اشتراك اتصاالت الجزائر  مدير المؤسسة  رقم الفاكس  23

  مدير المؤسسة  العنوان  24
محضر أو قرار تسمية 
المؤسسة/دليل العناوين 

  لبريد الجزائر
  أربعة وعشرون ساعة

  تسمية المؤسسة  25
رئيس مكتب البرمجة 

  المدرسيةالخريطة 
  أربعة وعشرون ساعة  محضر أو قرار التسمية
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  البيانات
المستخدم المكلف 

  بالتحيين
  الوثيقة المطلوبة للتحيين

أقصى اآلجال للتحيين بعد 
  استالم الوثيقة المطلوبة

كل
هيا

 ال
ير

سي
ت

  

26  
 –ريفي  –الوسط (حضري 

  شبه حضري )
البرمجة رئيس مكتب 

  الخريطة المدرسية

حسب التصنيف المعتمد 
لدى مديرية البرمجة 

  ومتابعة الميزانية  بالوالية
  أربعة وعشرون ساعة

  أربعة وعشرون ساعة  مخطط المؤسسة  مدير المؤسسة  المساحة الكلية  27
  أربعة وعشرون ساعة  مخطط المؤسسة  مدير المؤسسة  المساحة المبنية  28

29  
المخصصة المساحة 
  للتوسيع

  أربعة وعشرون ساعة  مخطط المؤسسة  مدير المؤسسة

30  
التحديد الجغرافي لموقع 

خط الطول  –المؤسسة 
  والعرض

  مدير المؤسسة
بعد تحديد مكان المؤسسة 

  على الخريطة
  أربعة وعشرون ساعة

  مدير المؤسسة  البريد االلكتروني  31
تأكيد التسجيل في البريد 

  االلكتروني
  وعشرون ساعة أربعة

32  
رقم الحساب الخزينة 

  العمومية
  أربعة وعشرون ساعة  صك مشطوب  مدير المؤسسة

  حالة المؤسسة  33
رئيس مكتب البرمجة 

  الخريطة المدرسية
أو غلق  إنشاءشهادة 

  المؤسسة
  أربعة وعشرون ساعة
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  البيانات
المستخدم المكلف 

  بالتحيين
الوثيقة المطلوبة 

  للتحيين
أقصى اآلجال للتحيين بعد 
  استالم الوثيقة المطلوبة

كل
هيا

 ال
ير
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ت

  

34  
موقع الهيكل (هل داخل 

  محيط المؤسسة)
رئيس مكتب البرمجة 

  الخريطة المدرسية
أو  اإلنشاءشهادة 

  محضر استالم الهيكل

ساعة بعد استالم شهادة  24
أو محضر استالم  اإلنشاء

  الهيكل

35  
رقم تعريف المؤسسة 

  (الميكانوغرافي)
رئيس مكتب البرمجة 

  الخريطة المدرسية
السجل الوطني 

  لإلحصاء
  ساعة بعد استالم القرار 24

  تاريخ التسمية   36
رئيس مكتب البرمجة 

  الخريطة المدرسية
  ساعة بعد استالم القرار 24  قرار التسمية

  رقم القرار   37
رئيس مكتب البرمجة 

  المدرسيةالخريطة 
  ساعة بعد استالم القرار 24  قرار التسمية

  التسمية بالعربية  38
رئيس مكتب البرمجة 

  الخريطة المدرسية
  ساعة بعد استالم القرار 24  قرار التسمية

  التسمية باللغة الالتينية  39
رئيس مكتب البرمجة 

  الخريطة المدرسية
  ساعة بعد استالم القرار 24  قرار التسمية
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الوثيقة المطلوبة   المستخدم المكلف بالتحيين  البيانات
  للتحيين

أقصى اآلجال للتحيين 
بعد استالم الوثيقة 
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  الرمز الوظيفي للمستفيد  01
  آليا  شهادة عمل  المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  (بالنسبة لموظفي القطاع)

  آليا  شهادة عمل  المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  مؤسسة المستفيد  02
  أربعة وعشرون ساعة  قرار االستفادة  المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  لقب المستفيد  03
  أربعة وعشرون ساعة  قرار االستفادة  المدرسية االجتماعي و الصحة مكتب النشاطرئيس   اسم المستفيد  04
  أربعة وعشرون ساعة  شهادة الميالد  المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  تاريخ ميالد المستفيد  05
  وعشرون ساعةأربعة   شهادة الميالد  المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  جنس المستفيد  06

شهادة عائلية للحالة   المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  لقب الزوجة  07
  أربعة وعشرون ساعة  المدنية

شهادة عائلية للحالة   المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  الحالة العائلية  08
  أربعة وعشرون ساعة  المدنية

  آليا  النظام  المدرسية االجتماعي و الصحة النشاطرئيس مكتب   رقم الوظيفة  09
  آليا  النظام  المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  الوظيفة  10
  أربعة وعشرون ساعة  شهادة الميالد  المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  اللقب بالالتينية  11
  أربعة وعشرون ساعة  شهادة الميالد  المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  االسم بالالتينية  12

الشاغل الحقيقي للسكن   13
  أربعة وعشرون ساعة  قرار االستفادة  المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  (المعني أو ال)

  أربعة وعشرون ساعة  االستفادةقرار   المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  لقب شاغل السكن الحقيقي  14
  أربعة وعشرون ساعة  قرار االستفادة  المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  اسم شاغل السكن الحقيقي  15

16  
طبيعة العالقة بن شاغل 

(عائلية  السكن و المعني
  )ال أو

  وعشرون ساعةأربعة   تصريح شرفي  المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط

شهادة عائلية للحالة   المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  لقب الزوج  17
  أربعة وعشرون ساعة  المدنية
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الوثيقة المطلوبة   المستخدم المكلف بالتحيين  البيانات
  للتحيين
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بعد استالم الوثيقة 
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شهادة عائلية للحالة   المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  اسم الزوج  18
  أربعة وعشرون ساعة  المدنية

  أربعة وعشرون ساعة  قرار االستفادة  المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  هل الزوج مستفيد  19
  آليا  النظام  المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  االستفادةرمز مؤسسة  20
  آليا  النظام  المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  مؤسسة االستفادة 21

22  
 –حالة المستفيد (موظف 

خارج  –متوفي  –متقاعد 
  )القطاع

  أربعة وعشرون ساعة  االستفادةقرار   المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط

  أربعة وعشرون ساعة  محضر تنصيب  المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  رقم محضر التنصيب 23
  أربعة وعشرون ساعة  مقرر التعيين  المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  تاريخ محضر التنصيب 24
  أربعة وعشرون ساعة  مقرر التعيين  المدرسية االجتماعي و الصحة النشاطرئيس مكتب   رقم مقرر التعيين 25
  أربعة وعشرون ساعة  مقرر التعيين  المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  تاريخ مقرر التعيين 26
  أربعة وعشرون ساعة  وضعية السكنات  المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  رقم السكن  27
  آليا  النظام  المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  رقم المستفيد من السكن  28
  أربعة وعشرون ساعة  قرار االستفادة  المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  رقم التعريفي لقرار السكن  29
  أربعة وعشرون ساعة  االستفادةقرار   المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  تاريخ القرار  30
  أربعة وعشرون ساعة  قرار االستفادة  المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  عنها ةالهيئة الصادر  31

 –تخصيص المقرر (فردي   32
  أربعة وعشرون ساعة  قرار االستفادة  المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  جماعي)

33  
االستفادة (ضرورة نوع 
 –منفعة الخدمة  –الخدمة 

  وضعية أخرى)
  أربعة وعشرون ساعة  قرار االستفادة  المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط

  أربعة وعشرون ساعة  قرار االستفادة  المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  رقم قرار السكن  34
  أربعة وعشرون ساعة  قرار االستفادة  المدرسية االجتماعي و الصحة مكتب النشاطرئيس   االستفادة بمقرر؟  35
  أربعة وعشرون ساعة  قرار االستفادة  المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  تاريخ شغل السكن  36
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المطلوبة الوثيقة   المستخدم المكلف بالتحيين  البيانات
  للتحيين

أقصى اآلجال للتحيين 
بعد استالم الوثيقة 
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وضعية االستفادة (قانونية أم   37
  أربعة وعشرون ساعة  وضعية السكنات  المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  ال

  أربعة وعشرون ساعة  وضعية السكنات  المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  المتبعة اإلجراءات  38
  أربعة وعشرون ساعة  االستفادة إلغاءقرار   المدرسية االجتماعي و الصحة رئيس مكتب النشاط  تاريخ إلغاء السكن  39
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ي  03-18 مرسوم تنفيذي رقم مؤرخ ف
ام  27 اني ع ع الث ق  1439ربي المواف
نة  15 اير س ام  ،2018ين دد األحك يح

  المطبقة على المطاعم المدرسية.

  إّن الوزير األول، 
  

ر  ين وزي ترك ب ر المش ى التقري اء عل بن
ة  ة والتهيئ ات المحلي ة والجماع الداخلي

  العمرانية ووزيرة التربية الوطنية،
  

يما ا تور، ال س ى الدس اء عل ان وبن لمادت
  ) منه،2(الفقرة  143و  99-4

  
ؤرخ  05-85وبمقتضى القانون رقم  الم

ي  ام  26ف ى ع ادى األول  1405جم
ق  نة  16المواف ر س  1985فبراي

ا،  حة وترقيته ة الص ق بحماي والمتعل
  المعدل والمتمم،

  
ؤرخ  21-90وبمقتضى القانون رقم  الم

ي  ام  24ف رم ع ق  1411مح  15المواف
نة  بة والمتع 1990غشت س ق بالمحاس ل

  العمومية، المعدل والمتمم،
  

ؤرخ  09-02وبمقتضى القانون رقم  الم
ي  ام  25ف فر ع ق  1423ص  8المواف

نة  ايو س ة  2002م ق بحماي والمتعل
  األشخاص المعوقين وترقيتهم،

  
ؤرخ  04-08وبمقتضى القانون رقم  الم

ي  ام  15ف رم ع ق  1429مح  23المواف
نة  اير س انون  2008ين من الق والمتض

يما  ة، ال س ة الوطني وجيهي للتربي الت
  منه، 98و 9المادتان 

ؤرخ  10-11وبمقتضى القانون رقم  الم
ي  ام  20ف ب ع ق  1432رج  22المواف

نة  ة، ال  2011يونيو س ق بالبلدي والمتعل
  منه، 122سيما المادة 

  
ؤرخ  07-12وبمقتضى القانون رقم  الم

ق  1433ربيع األول عام  28في  المواف
نة 21 ر س ق  2012 فبراي والمتعل

  بالوالية،
  

ؤرخ  12-15وبمقتضى القانون رقم  الم
ي  ام  28ف ان ع ق  1436رمض المواف
نة  15 ة  2015يوليو س ق بحماي والمتعل

  الطفل،
  

م  وم رق ى المرس  70-65وبمقتض
ي  ؤرخ ف ام  9الم دة ع  1374ذي القع

ق  نة  11المواف ارس س  1965م
ية  اعم المدرس يم المط ق بتنظ والمتعل

  االبتدائي،للتعليم 
  

ي رق وم الرئاس ى المرس م ـــوبمقتض
ام  17المؤرخ في  07-308 ان ع رمض

نة  29الموافق  1428  2007سبتمبر س
وان  ف األع ات توظي دد كيفي ذي يح ال
اتهم  وقهم وواجب دين وحق المتعاق
د  رواتبهم والقواع كلة ل ر المش والعناص
أديبي  ام الت ذا النظ ييرهم وك المتعلقة بتس

  المطبق عليهم، 
  

ي رق وم الرئاس ى المرس م ـــوبمقتض
ام  2المؤرخ في  15-247 ذي الحجة ع

نة  16الموافق  1436  2015سبتمبر س
ة  فقات العمومي يم الص من تنظ والمتض

  وتفويضات المرفق العام،
  

ي رق وم الرئاس ى المرس ــوبمقتض م ـ
ي  17-242 ؤرخ ف دة  23الم ذي القع

ام  ق  1438ع نة  15المواف ت س غش
  يين الوزير األول،والمتضمن تع 2017
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ي رق وم الرئاس ى المرس م ـــوبمقتض
ي  17-243 ؤرخ ف دة  25الم ذي القع

ام  ق  1438ع نة  17المواف ت س غش
اء  2017 ين أعض من تعي والمتض

  الحكومة،
  

ذي رق وم التنفي ى المرس ـــوبمقتض م ـ
ي  92-414 ؤرخ ف ادى  19الم جم

ام  ق  1413األولى ع وفمبر  14المواف ن
نة ق با 1992 س ابقة والمتعل ة الس لرقاب

  للنفقات التي يلتزم بها، المعدل والمتمم،
  

ذي رق وم التنفي ى المرس م ــــوبمقتض
ي  06-455 ؤرخ ف دة  20الم ذي القع

ام  ق  1427ع نة  11المواف مبر س ديس
هيل  2006 ات تس دد كيفي ذي يح ال

ى  وقين إل خاص المع ول األش وص
اعي  ادي واالجتم يط الم المح

  واالقتصادي والثقافي،
  

ذي رقوبمقت وم التنفي ى المرس ـــض م ـ
ي  08-315 ؤرخ ف ام  11الم وال ع ش

نة  11الموافق  1429 وبر س  2008أكت
اص  ي الخ انون األساس من الق والمتض
ة  الك الخاص ين لألس الموظفين المنتم ب

  بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم،
  

ذي رق وم التنفي ى المرس ـــوبمقتض م ـ
ي  10-03 ؤرخ ف ام 18الم رم ع  مح

ق ا 1431 نة  4لمواف اير س  2010ين
ى  دخول إل روط ال دد ش ذي يح ال
تعمالها  يم واس ة والتعل ات التربي مؤسس

  وحمايتها،
  

ذي رق وم التنفي ى المرس ـــوبمقتض م ـ
ي  10-04 ؤرخ ف ام  18الم رم ع مح

ق  1431 نة  4المواف اير س  2010ين
ة  داد الخريط ات إع دد كيفي ذي يح ال

يما  ا، ال س ذها ومراقبته ية وتنفي المدرس
  منه، 2لمادة ا

  
ذي رق وم التنفي ى المرس ـــوبمقتض م ـ

ي  11-334 ؤرخ ف ام  22الم وال ع ش
نة  20الموافق  1432  2011سبتمبر س

اص  ي الخ انون األساس من الق والمتض
  بموظفي إدارة الجماعات اإلقليمية، 

  
ذي رق وم التنفي ى المرس م ــــوبمقتض

ي  16-226 ؤرخ ف دة  22الم ذي القع
ام  ق  1437ع نة  25المواف ت س غش

ي  2016 انون األساس دد الق ذي يح ال
  النموذجي للمدرسة االبتدائية،

  
  : يرسم ما يأتي

  
 122طبقا ألحكام المادة  : الماّدة األولى

م  انون رق ن الق ؤرخ ف 10-11م ي ـالم
ب ع 20 ـرج  22ق ـالمواف 1432ام ـ

ن  98و 9والمادتين  2011 يونيو سنة م
ـالم 04-08القانون رقم  ـؤرخ فـ  15ي ـ
ام  رم ع ق  1429مح اير  23المواف ين

نة  دف  2008س اله، يه ذكورين أع والم
هذا المرسوم إلى تحديد األحكام المطبقة 

  على المطاعم المدرسية. 
  

  الفصل األول
  أحكام عامة

  
اّدة  ل : 2الم ي هيك م المدرس المطع

ه  ة، مهمت ة االبتدائي ة للمدرس مرافق
الل  ومي، وخ ير الي ية التحض األساس
ة  ات غذائي ية، لوجب نة الدراس الس
ص،  كل حص ي ش اخنة أو ف ة س متوازن
ذ  دة التالمي عند االقتضاء، وتوزيعها لفائ
ي  ها أو ف ة نفس ي المدرس ين ف المتمدرس

  المدارس االبتدائية المجاورة. 
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مان كما أّن ال ق لض مطعم المدرسي مرف
اطا  ا نش تغذية مدرسية سليمة، باعتباره
وي  ل الترب ال للفع ا مكم اجتماعي
ا  ى م ا إل ة أساس داغوجي، والرامي والبي

  : يأتي
ير  - ن س ذ لحس درات التالمي ة ق تنمي

  دراستهم،
رص -  افؤ الف تجسيد مبدأ اإلنصاف وتك

  لمواصلة دراستهم، بين جميع التالميذ
ادئ ا - ين مب ذ تلق ليمة للتالمي ة الس لتغذي

ى  دهم عل ذاق وتعوي ى الم ربيتهم عل وت
  قواعد الصحة الغذائية،

ى  - ربيتهم عل ذ وت يس التالمي تحس
  مكافحة التبذير الغذائي وفرز النفايات.

  
ى  : 3الماّدة  يتوفر المطعم المدرسي عل

  هياكل وتجهيزات، وال سيما منها: 
  قاعة طبخ، - 
  قاعة إطعام،  - 
  مخزن،  - 
  تجهيزات الطبخ واإلطعام.  - 
  

ي : 4 الماّدة يمكن المدارس االبتدائية الت
ية أن  اعم مدرس ى مط وفر عل ال تت

ا تفيد، طبق ة  تس ات الخريط لمتطلب
ي  م مدرس دمات مطع ن خ ية، م المدرس

  . "مطعم مدرسي مركزي "يدعى 
  

اّدة  ي  : 5الم م المدرس ل المطع يتكف
ذكورة  ة الم المركزي، زيادة على المهم

ادة  ي الم ى  2ف ات إل ل الوجب اله، بنق أع
ى  وفر عل ي تت ة الت دارس االبتدائي الم
ريا  ة حص أة ومخصص ات مهي قاع
م  وفر المطع ب أن يت ام. ويج لإلطع
ائل  ى الوس زي عل ي المرك المدرس

رورية الت ة الض رية والمادي ي ـالبش
  ّم:ــتض

  تخدمين المكلفين بنقل الوجبات، المس- 

مح -  تجهيزات المطبخ المالئمة التي تس
  بنقل الوجبات، 

ين -  ه وب ل بين ي تص ل الت يلة النق وس
ة  ة التابع دارس االبتدائي ة أو الم المدرس

  له. 
  

س الشعبي : 6الماّدة  يس المجل يحدد رئ
ة  دير التربي ع م يق م دي، بالتنس البل
ة  ة التابع دارس االبتدائي ة، الم للوالي

  للمطعم المدرسي المركزي. 
  

فة : 7الماّدة  ة بص ات الغذائي دم الوجب تق
رر  التهم تب ت ح ذ إذا كان ة للتالمي مجاني

  ذلك. 
ادة بموجب  ذه الم تحدد كيفيات تطبيق ه

وزرا ين ال ترك ب رار مش ين ق ء المكلف
ة  ة والتربي ة والمالي ات المحلي بالجماع

  الوطنية والتضامن الوطني. 
  

اّدة  م : 8الم يير المطع ع تس يخض
دير  دّه م ي يع ام داخل ي لنظ المدرس
ع  المدرسة االبتدائية المعني، بالتنسيق م
ب أن  اور، ويج يق والتش س التنس مجل
ة  ات العام ا للتوجيه ون مطابق يك

ادة ي الم ا ف وص عليه ن  20 المنص م
انون رق ـالق ـالم 04-08م ـ ـؤرخ فـ ي ـ

يناير  23الموافق  1429محرم عام  15
  والمذكور أعاله.  2008سنة 

دير  ى م داخلي عل ام ال رض النظ يع
  التربية للوالية للمصادقة عليه. 

  
  الفصل الثاني

  إنجاز المطاعم المدرسية
  

تضمن البلدية إنجاز المطاعم  : 9الماّدة 
ق متطل ية وف ة المدرس ات الخريط ب

اءات  ة البن ذا نمطي ية وك المدرس
ددة  زات، المح ة التجهي ية ومدّون المدرس

  طبقا للتنظيم المعمول به. 
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اّدة  ي : 10الم م المدرس تجيب المطع يس
اءات  روط البن نفس ش زي ل المرك

ادة  ي الم ذكورة ف زات الم  9والتجهي
  .أعاله

  
روط : 11الماّدة  وفر ش دم ت ة ع في حال

ة  ي مدرس ي ف م مدرس از مطع إنج
ة  ة قاع ة تهيئ ن البلدي ة، يمك ابتدائي
ذات  ي ب ام المدرس ة لإلطع مخصص
  المدرسة، تتبع مطعما مدرسيا مركزيا. 

  
اّدة  اءات  : 12الم يص فض ب تخص يج

ا،  اقين حركي ذ المع دة التالمي أة لفائ مهي
  عند إنجاز المطاعم المدرسية. 

  
اّدة  م  : 13الم ى المطع أ أو يلغ ينش

اء  والي بن ن ال المدرسي بموجب قرار م
  على اقتراح مدير التربية للوالية. 

  
اّدة  ت : 14الم ق المؤق ة الغل ي حال ف

ية  نة الدراس الل الس للمطعم المدرسي خ
ة،  من البلدي ألي سبب من األسباب، تض
ى  ة عل الح التربي ع مص يق م بالتنس
ذ  ام التالمي ة، إطع توى الوالي مس

  تفيدين. المس
  

  الفصل الثالث
  تسيير المطاعم المدرسية

  
  الفرع األول

  مجال تدخل البلدية
  

ادة  يير : 15الم ة تس من البلدي تض
ام  ار األحك ي إط ية ف اعم المدرس المط

  التشريعية والتنظيمية المعمول بها. 
  
  
  

وص  ى الخص ف عل فة، تكل ذه الص وبه
  بما يأتي:

تفيدين -  ذ المس وائم التالمي بط ق ض
دارس  ديري الم ن م ة م المقترح

  االبتدائية، 
ية  - اعم المدرس يانة المط مان ص ض

  ونظافة األماكن، 
  ضمان حسن سير المطاعم المدرسية، -
يير  - ون بتس ؤهلين يكلف وان م توفير أع

الت  يانة مح ليح وص ة وتص وحراس
ير  ذا تحض ية، وك اعم المدرس المط

  ونقلها، الوجبات وتوزيعها
ية  - اعم المدرس السهر على تموين المط

رف  ن ط ليمة م ة الس المواد الغذائي ب
تالمها،  اؤهم واس م انتق ذين ت الممونين ال

  وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
زات  - تعمال تجهي ن اس السهر على حس

  المطاعم المدرسية والمحافظة عليها،
ي  - رودات ف ص المج رد وفح ام بج القي

سنة دراسية وعند تغيير العون  نهاية كل
  المسؤول عن تسيير المطاعم المدرسية،

واد  - ة والم ودة األغذي ة ج ضمان مراقب
  الغذائية،

ذ  - ة، للتالمي د الحاج ل، عن مان النق ض
اق  ن االلتح نهم م تفيدين لتمكي المس
ت  رام مواقي ع احت ي م المطعم المدرس ب

  الدراسة.
  

اّدة  تخدمو : 16الم ع مس ب أن يتمت يج
اعم المدرسية بصحة جيدة وأخالق المط

ع  افى م وابق تتن م س حسنة وأالّ تكون له
  ممارسة مهامهم. 

  
اّدة  اعم  : 17الم تخدمو المط تفيد مس يس

  المدرسية من دورات تكوينية. 
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اّدة ريع : 18 الم ا للتش ن، طبق يمك
اعم  والتنظيم المعمول بهما، تسيير المط

  : المدرسية حسب األنماط اآلتية
  االستغالل المباشر، -
  المؤسسة العمومية البلدية أو الوالئية، -
  بالتفويض.  -
  

م  : 19الماّدة  عند تفويض تسيير المطع
س الشعبي  يس المجل م رئ المدرسي، يعل
ة،  ة للوالي دير التربي ي م دي المعن البل
ويض  ة التف ن اتفاقي ويرسل إليه نسخة م
يم  ا للتنظ التخاذ التدابير الضرورية طبق

  مول به. المع
  

  الفرع الثاني
  مجال تدخل مدير المدرسة االبتدائية

  
اّدة  ة : 20الم دير المدرس ف م يكل

ة  الح التربي ع مص االبتدائية، بالتشاور م
ا  ية بم للوالية، في مجال التغذية المدرس

  : يأتي
م  - ات المطع ف حاج د مختل تحدي

ة  الح البلدي ع مص يق م ي بالتنس المدرس
  المعنية،

ى احت - هر عل ة الس د التربي رام قواع
  الصحية والغذائية،

ن  - تفيدين م ذ المس ة التالمي راح قائم اقت
  المطعم المدرسي،

بوعي  - السهر على تطبيق الجدول األس
  المقرر للوجبات الغذائية،

ة  - ادات الغذائي يخ الع ى ترس ل عل العم
يم  تفيدين وتقي ذ المس دى التالمي الحسنة ل

  أثرها.
  

اّدة ة : 21 الم دير المدرس ارس م يم
وان  ع األع ى جمي لطته عل ة س االبتدائي
ة  ي حال ي. وف المطعم المدرس املين ب الع
ات،  وان مخالف ؤالء األع اب ه ارتك

يس  ة رئ ة االبتدائي دير المدرس ر م يخط
اذ  ي التخ دي المعن عبي البل س الش المجل
ة  دير التربي م م ة ويعل دابير الالزم الت

  للوالية بذلك.
  

اّدة  ق : 22الم يم يراف تخدمو التعل مس
ة  ة والتغذي ة االبتدائي وإدارة المدرس
ن  تفيدين م ذ المس ية التالمي المدرس

  .اإلطعام المدرسي خالل فترة اإلطعام
  

  الفرع الثالث
  مجال تدخل مجلس التنسيق والتشاور

  
اّدة  يق  : 23الم س التنس ف مجل يكل

ادة  ي الم ه ف وص علي اور المنص والتش
ن المرس 31 ـم ـوم التنفـ ـقيذي رـ م ــ

ي  226-16 ؤرخ ف دة  22الم ذي القع
ام  ق  1437ع نة  25المواف ت س غش

ديم  2016 والمذكور أعاله، بدراسة وتق
ا  ق بم ا يتعل ا فيم ات، خصوص االقتراح

  : يأتي
  تركيبة الوجبة الغذائية وتوازنها،  -
ة  - ة الغذائي ين الوجب دى تحس يم م تقي

  وتطابقها مع البرنامج الغذائي المعتمد،
ة  - داف التربوي يد األه دى تجس دير م تق

ن  نة م ة الحس ادات الغذائي ة بالع المتعلق
  خالل سلوك التالميذ المستفيدين.

  
اّدة  س  : 24الم كيلة مجل ع تش توس

ي  ه ف وص علي التنسيق والتشاور المنص
ادة  ته  23الم الل جلس اله، خ أع

ية،  اعم المدرس يير المط المخصصة لتس
  : إلى
  ة البلدية،ممثل عن مكتب حفظ الصح- 
ة  - تخدمي التغذي ن مس ل ع ممث

  المدرسية،
  ممثل الصحة المدرسية.  -
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  الفصل الرابع
  مراقبة المطاعم المدرسية

  
ة  : 25الماّدة  ة و/أو الوالي تضمن البلدي

ريعية  ام التش رام األحك ة احت مراقب
اعم  يير المط ال تس ي مج ة ف والتنظيمي

  المدرسية. 
ة وتتم المراقبة بالتنسيق مع  قطاع التربي

الوطنية وبالتعاون مع القطاعات المعنية 
  : األخرى، وترتكز أساسا على ما يأتي

  احترام المعايير الصحية،- 
  المطابقة مع القواعد المتعلقة بالنظافة، -
  احترام توازن الوجبات. -
  

  الفصل الخامس
  أحكام مالية

  
اّدة   ادات  : 26الم جل االعتم تس

ي ة لتس ن الدول اعم المخصصة م ير المط
وزارة  يير ال ة تس ي ميزاني ية ف المدرس

  المكلفة بالجماعات المحلية. 
  

في حالة عدم كفاية الموارد  : 27الماّدة 
وان  ات األع ة تعويض الضرورية لتغطي

ادة  ي الم ذكورين ف ى  15الم اله، تتلق أع
ات ومخصصات  ة إعان البلدية من الدول

ادتين  ام الم ا ألحك يير طبق  172التس
ؤرخ  10-11لقانون رقم من ا 199و الم

ي  ب ع 20ف ـرج ـالمواف 1432ام ـ ق ـ
  والمذكور أعاله.  2011يونيو سنة  22

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اّدة ة، : 28 الم ة و/أو الوالي ن البلدي يمك
ي  اهمة ف حسب إمكانياتهما المالية، المس
اعم  ز المط ادة تجهي ز وإع تجهي
ي  اهمة ف ا المس ا يمكنهم ية. كم المدرس

  تحسين الوجبات. 
  

ة  : 29الماّدة  ة الغذائي ة الوجب تحدد كلف
وزراء  ين ال ترك ب رار مش ب ق بموج
ة  ة والمالي ات المحلي ين بالجماع المكلف

  والتربية الوطنية. 
  

اّدة ذ : 30 الم اء التالمي ن أولي يمك
ين  والجمعيات تقديم مساهمة مالية لتحس
يم  ريع والتنظ ار التش ي إط ات، ف الوجب

  المعمول بهما. 
  

  الفصل السادس
  أحكام ختامية

  
اّدة  ام  : 31الم ع األحك ى جمي تلغ

ا  يما منه وم، وال س ذا المرس ة له المخالف
المؤرخ في  70-65أحكام المرسوم رقم 

ـذي القع 9 ـدة عـ ـالمواف 1374ام ـ ق ـ
  والمذكور أعاله.  1965مارس سنة  11
  

ادة  وم : 32الم ذا المرس ر ه ينش
ة  ميّة للجمهوريّ دة الّرس ي الجري ف

  الجزائريّة الديمقراطيّة الّشعبيّة. 
  

  2018يناير  15الجزائر في 
  األولالوزير 

 أحمد أويحيى
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وم ي مرس م  رئاس ؤّرخ 377-17رق  م
ق 1439عام  الثاني ربيع 7 في  المواف
يتضمن تحويل  2017سنة  ديسمبر 26

اد ى اعتم ة إل يير ميزاني  وزارة تس
 .الوطنية التربية

 
  الجمهورية، رئيس إنّ 
 

  المالية، وزير تقرير على بناء
 

اء ى وبن ان  عل يّما المادّت تور، ال س الدس
  األولى) منه، (الفقرة 143و 91-6

  
ؤرخ  17-84رقم  القانون وبمقتضى الم

ي  وال 8ف        قـالمواف 1404ام ـع ش
و 7 نة  يولي وانين  1984س ق بق والمتعل

  المالية، المعدل و المتمم،
  

ؤرخ  14-16رقم  القانون وبمقتضى الم
ق  1438عام  األولربيع  28في  المواف
نة  28 مبر س من  2016ديس و المتض

  ،2017قانون المالية لسنة 
  

وم ى المرس ؤرخ وبمقتض ي الم  الرئاس
ق  1438عام  الثاني ربيع 20 في المواف
اير 19 نة  ين من   2017س والمتض

ةلمخا االعتمادات توزيع ة لميزاني  صص
ن التكاليف المشتركة ة م يير  ميزاني التس

  ،2017بموجب قانون المالية لسنة 
  

وم ى المرس ذي رق وبمقتض ـــالتنفي م ـ
ؤرخ 17-42 ي الم ع 20 ف اني ربي  الث

ام  ق  1438ع اير 19المواف نة ين  س
من 2017 ع والمتض ادات توزي  االعتم

ن لوزيرة  صصةلمخا ة م التربية الوطني
ة  انون المالي ب ق يير بموج ة التس ميزاني

  ،2017لسنة 
  

  : يأتي ما يرسم
 

اّدة ى الم ى: األول ن يلغ ة م نة  ميزاني س
اد 2017 دره اعتم ة ق ون خمس  وثالث
ار ار ملي  دج) 35.000.000.000(  دين
د ي مقيّ ة ف تركة  ميزاني اليف المش التك

محتملة  " نفقات 91-37وفي الباب رقم 
  .مجمع" احتياطي –
  

ادة  ة : 2الم ص لميزاني نة يخص  س
اد 2017 دره اعتم ة ق ون خمس  وثالث
ار ار ( ملي   دج) 35.000.000.000دين

د ي يقيّ ة ف يير ميزاني ة وزارة تس  التربي
ي ة وف ي  الوطني ة ف واب المبين األب

  الجدول الملحق بهذا المرسوم.
  

ف : 3المادة  رة يكل ة ووزي ر المالي  وزي
ذ فيما الوطنية،  كل التربية ه بتنفي  يخص

وم ذا المرس ر ه ذي ينش ي ال دة ف  الجري
ميّة ة الّرس ة  للجمهوريّ الجزائريّ
  الّشعبيّة. الديمقراطيّة

  
  2017ديسمبر  26الجزائر في 

  رئيس الجمهورية
  بوتفليقة العزيز عبد
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 الجدول الملحق
  (دج) صصةلمخا االعتمادات  العناوين  األبواب رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 – 31  

 

12 – 31  

 

13 - 31 

  

  

  

  

  

  

13 - 33 

  

  

  

  

 الوطنية التربية وزارة

 األول الفرع

 وحيد فرع

 الثاني الجزئي الفرع

  للدولة التابعة الالمركزية المصالح

 الثالث العنوان

 وسائل المصالح

 األول القسم

 العمل مرتبات – الموظفون

الح ة المص ة الالمركزي ة التابع ب – للدول ي الرات  الرئيس

 ................................................................للنشاط

  والمنح  التعويضات – للدولة  التابعة الالمركزية المصالح

  تلفة.............................................................لمخا

الح ة ةالالمركزي المص ة التابع تخدمون  - للدول المس

نح ذات ب، م دون، الروات ابع المتعاق ائلي ط تراكات ع  واش

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

 األول القسم مجموع

  

 الثالث القسم

 االجتماعية التكاليف -الموظفون

  ....االجتماعيالضمان  -للدولة التابعة الالمركزية المصالح

 الثالث القسم مجموع

 الثالث العنوان مجموع

 الثاني الجزئي الفرع مجموع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

260.000.000 

  

410.000.000 

  

  

50.000.000 

720.000.000 

  

  

  

280.000.000 

280.000.000 

1.000.000.000 

1.000.000.000  
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 (تابع) الجدول الملحق
(دج) صصةلمخا االعتمادات  العناوين  األبواب رقم

  

  

  

  

  

  

21 - 31 

  

22 - 31 

  

23 - 31 

  

31 - 31 

  

  

32 – 31  

 

33 - 31  

 الثالث الجزئي الفرع

 والتقني والثانوي األساسي التعليم مؤسسات

 الثالث العنوان

 المصالح وسائل

 األول القسم

 العمل مرتبات-الموظفون

 التعليم مؤسسات – للدولة التابعة الالمركزية المصالح

 ............................للنشاط الراتب الرئيسي -األساسي

 التعليم مؤسسات – للدولة التابعة الالمركزية المصالح

   ......................تلفةلمخا التعويضات و المنح-األساسي

 التعليم مؤسسات – للدولة التابعة الالمركزية المصالح

 ذات المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح -األساسي 

 .................واشتراكات الضمان االجتماعي. عائلي طابع

 التعليم مؤسسات – للدولة التابعة الالمركزية المصالح

 .....................للنشاط الرئيسي الراتب – الثانوي والتقني

 التعليم مؤسسات – للدولة التابعة الالمركزية المصالح

  ................تلفةلمخوالمنح ا التعويضات - الثانوي والتقني

 التعليم مؤسسات – للدولة التابعة الالمركزية المصالح

 منحالمستخدمون المتعاقدون، الرواتب،  -والتقني الثانوي 

 ............االجتماعي الضمان واشتراكات عائلي طابع ذات

  األول القسم مجموع

  

  

  

  

  

  

  

  

6.530.000.000  

 

10.660.000.000  

  

  

3.500.000.000  

 

2.400.000.000  

 

2.910.000.000  

  

 

2.100.000.000 

28.100.000.000  
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 الجدول الملحق (تابع)

(دج) صصةلمخا االعتمادات  العناوين  األبواب رقم

  

  

23 – 33  

 

33 - 33  

 الثالث القسم

  االجتماعية التكاليف الموظفون

 التعليم مؤسسات – للدولة التابعة الالمركزية المصالح

 .................................الضمان االجتماعي -األساسي 

 التعليم مؤسسات – للدولة التابعة الالمركزية المصالح

 .........................الضمان االجتماعي -والتقني  الثانوي

 الثالث القسم مجموع

 الثالث العنوان مجموع

 الثالث الجزئي الفرع مجموع

 األول الفرع مجموع

  .................................صصةلمخا االعتمادات مجموع

  

  

  

4.170.000.000  

 

1.730.000.000  

5.900.000.000 

34.000.000.000 

34.000.000.000 

35.000.000.000 

35.000.000.000  
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م  ي رق وم رئاس ؤّرخ  381-17مرس م

ام  8في  ق  1439ربيع الثاني ع المواف

نة  27 مبر س من 2017ديس ، يتض

يير  ة تس ى ميزاني اد إل ل اعتم تحوي

  وزارة التربية الوطنية. 
  

  إّن رئيس الجمهورية،
  

  بناء على تقرير وزير المالية،
  

ان  يّما المادّت تور، ال س ى الدس اء عل وبن

  لى) منه،(الفقرة األو 143و 91-6

  

ؤرخ  17-84وبمقتضى القانون رقم  الم

ي  ام  8ف وال ع ق 1404ش          المواف

نة  7 و س وانين  1984يولي ق بق والمتعل

  المالية، المعدّل والمتّمم،

  

ؤرخ  14-16وبمقتضى القانون رقم  الم

ق  1438ربيع األول عام  28في  المواف

نة  28 مبر س من  2016ديس والمتض

  ،2017قانون المالية لسنة 

  

ؤرخ  ي الم وم الرئاس ى المرس وبمقتض

ق  1438ربيع الثاني عام  20في  المواف

والمتضمن توزيع  2017يناير سنة  19

ة ادات المخصص ة  االعتم لميزاني

يير  ة التس ن ميزاني التكاليف المشتركة م

  ،2017بموجب قانون المالية لسنة 

  

ذي رق وم التنفي ى المرس ـــوبمقتض م ـ

ي  17-42 ؤرخ ف اني ربي 20الم ع الث

ام  ق  1438ع نة  19المواف اير س ين

ادات  2017 ع االعتم من توزي والمتض

ن  ة م المخصصة لوزيرة التربية الوطني

ة  انون المالي ب ق يير بموج ة التس ميزاني

  ،2017لسنة 

  

  : يرسم ما يأتي

  

ى اّدة األول نة  : الم ة س ن ميزاني ى م يلغ

ار  2017 ر دين اعتماد قدره أربعة ماليي

ي  4.000.000.000(  د ف دج ) مقيّ

اب  ي الب تركة وف اليف المش ة التك ميزاني

اطي  -"نفقات محتملة  91-37رقم  احتي

  ."مجمع

  

اّدة  ص : 2الم نة  يخص ة س لميزاني

ر ـة مالييـدره أربعـاد قـاعتم 2017

د  دج ) 4.000.000.000ار ( ـدين يقيّ

ة  يير وزارة التربي ة تس ي ميزاني ف

الوطنية وفي البابين المبيّنين في الجدول 

  الملحق بهذا المرسوم.
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رة  : 3الماّدة  ة ووزي ر المالي يكلف وزي

ذ  ه، بتنفي التربية الوطنية، كل فيما يخص

  هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة 

  

  

ة  ة الجزائريّ ميّة للجمهوريّ الّرس

  الّشعبيّة. الدّيمقراطيّة

  

  2017ديسمبر  27الجزائر في 

  رئيس الجمهورية

عبد العزيز بوتفليقة

  

    



64 
 

  الجدول الملحق
 

صصة (دج)لمخا االعتمادات  العناوين  األبواب رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21-36  

31-36  

  وزارة التربية الوطنية 

  الفرع األول 

  فرع وحيد 

  الفرع الجزئي األول 

  المصالح المركزية 

  العنوان الثالث 

  وسائل المصالح 

  القسم السادس 

   إعانات التسيير

   ..............................لمؤسسات التعليم األساسي إعانات

   ......................لمؤسسات التعليم الثانوي والتقني إعانات

  مجموع القسم السادس 

  الثالث  مجموع العنوان

  مجموع الفرع الجزئي األول 

  مجموع الفرع األول 

  ................................مجموع االعتمادات المخصصة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.000.000.000  

2.000.000.000  

4.000.000.000  

4.000.000.000  

4.000.000.000  

4.000.000.000  

4.000.000.000  
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