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 الفهرس

 

 الصفحة 

  مراسيم فرديّة -1

 

سبتتمتر  28الموافق  1442صفر عام  10في  مؤّرخمرسوم تنفيذي 

 ...........الواليات ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتربية في2020سنة 

 (.61/2020ج. ر. العدد ) ...................................................

 

 23الموافببق  1442ربيببا النبباني عببام  7فببي  مببؤّرخ مرسوووم تنفيووذي

، يتضبمن إنهباء مهبام نا تبة مبدير ببولارب التربيبة 2020نوفمتر سبنة 

 (.72/2020ج. ر. العدد ........................................ )الوطنية.

 

 الموافق 1442يا الناني عام رب 12ان في مؤّرخ مرسومان تنفيذيان

ببببولارب التربيبببة ، يتضبببمنان إنهببباء مهبببام 2020نبببوفمتر سبببنة  28

 (.74/2020ج. ر. العدد ........................................ ).الوطنية

 

        الموافبببق 1442ربيبببا النببباني عبببام  8فبببي  مبببؤّرخ مرسووووم تنفيوووذي

مببدير بببولارب ، يتضببمن إنهبباء مهببام نا ببب 2020نببوفمتر سببنة  24

 .(77/2020)ج. ر. العدد  ...............................التربية الوطنية.

 

        الموافبببق 1442ربيبببا النببباني عبببام  7فبببي  مبببؤّرخ مرسووووم تنفيوووذي

، يتضمن تعيين مكلّفبة بالدراسبات والتلخبي  2020نوفمتر سنة  23

 .(72/2020لعدد )ج. ر. ا...................... بولارب التربية الوطنية.

 

       الموافبببق 1442ربيبببا النببباني عبببام  7فبببي  مبببؤّرخ مرسووووم تنفيوووذي

، يتضببمن تعيببين نا تببة مببدير بببولارب التربيببة 2020نببوفمتر سببنة  23

 .(72/2020)ج. ر. العدد ........................................ الوطنية.

 

 الموافق 1442الناني عام ربيا  12ان في مؤّرخ مرسومان تنفيذيان

 .، يتضبمنان التعيبين ببولارب التربيبة الوطنيبة2020نوفمتر سبنة  28

 (.74/2020ج. ر. العدد .................................................. ).
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الموافببق  1442األولببع عببام  جمبباد  7فببي  ةمؤّرخبب ةتنفيذيوويم سووامر

طنيببة. تضببمن التعيببين بببولارب التربيببة الوت، 2020سببنة  ديسببمتر 22

 (.80/2020ج. ر. العدد .................................................. ).

 

 تسيير المستخدمين -2

 

الموافببق       1442صببفر عببام  12 فببي مببؤّرخقوورار وزاري مشووتر  

 مبؤّرخل القبرار البولار. المشبترل اليعبدّ ، 2020ستتمتر سبنة  30

البي. يدبدد  2010يونيبو سبنة  16 الموافق 1431رجب عام  3 في

تعببداد مناصببب الشوببـل وت ببنيفها ومببدب العقببد الخببا  باألعببـوان 

أو الخبدمات بعنبوان اإلدارب  ةأو ال يان العاملين في نشاطات الدفظ

تدببب  المؤسسبببات العموميبببة والمركزيبببة والم بببالر الةمركزيبببة 

 (.68/2020............)ج. ر. العدد .ولارب التربية الوطنيةوصاية 

 

 دارياإل تنظيمال -3

 

 1442صبببفر عبببام  22 فبببي مبببؤّرخ 286-20 رقبببممرسووووم تنفيوووذي 

العامبة للتربيبة  المفتشبيّة، يدّدد تنظيم 2020أكتوبر سنة  10 الموافق

 (.61/2020)ج. ر. العدد  ..............................الوطنية وسيرها.

 

  والتجهيزاتالهياكل  -4

  

أكتبببوبر سبببنة  7ق الموافببب 1442صبببفر عبببام  19 يفببب مبببؤّرخمقوووّرر 

الموافق  1429ربيا الناني عام  28 في مؤّرخر الالمقرّ  وييل، 2020

المتضمن وضا الورشبتين المتواجبدتين بنانويبة و 2008 و سنةماي 4

تد  ت رف الديوان الوطني  تلدية القتةبمتقن سابقا( )مدمد خيضر 

 ........................................................للمطتوعات المدرسية.

 

أكتبببوبر سبببنة  7الموافبببق  1442صبببفر عبببام  19 فبببي مبببؤّرخمقوووّرر 

بتلديبة المدنيبة  وضا مرافق متوسطة المدنية الجديدب، يتضمن 2020

 ....................تد  ت رف الديوان الوطني للمطتوعات المدرسية
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ديسببمتر سببنة  20الموافببق  1442جمبباد  األولببع عببام  5فببي  مببؤّرخمقووّرر 

وضببا الطببابق األرضببي لمراقببد داخليببة ثانويببة الم ببالدة يتضببمن ، 2020

      تدبب  ت ببرف الببديوان الببوطني للتعلببيم والتكببوين بتلديببة تيسمسببيل  الوطنيببة

 ..........................................................................................عن بعد.

 

 التسيير المالي -5

 

 عببامجمبباد  األولببع  15 فببي مببؤّرخ 409-20رقببم سووي مرسوووم رئا

 إلبع، يتضمن تدويبل اعتمباد 2020سنة ديسمتر  30الموافق  1442

 (.81/2020)ج. ر. العدد  ..................................الدولةميزانية 

 

 معبباجمبباد  األولببع  15 فببي مببؤّرخ 423-20رقببم مرسوووم رئاسووي 

 إلبعيتضمن تدويبل اعتمباد  ،2020سنة ديسمتر  30الموافق  1442

 (.81/2020)ج. ر. العدد  .....ميزانية تسيير ولارب التربية الوطنية.

 

 عببامجمبباد  األولببع  15 فببي مببؤّرخ 424-20رقببم مرسوووم رئاسووي 

 إلبع، يتضمن تدويبل اعتمباد 2020سنة ديسمتر  30الموافق  1442

 (.81/2020)ج. ر. العدد  .....ميزانية تسيير ولارب التربية الوطنية.
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 لإلعالم آخر ما صدر

 

           الموافببببق 1442األولببببع عببببام   جمبببباد 16فببببي  مببببؤّرخ 16-20قببببانون رقببببم 

 ..........................2021يتضمن قانون المالية لسنة  ،2020ديسمتر سنة  31

 (.83/2020)ج. ر. العدد ..................................................................

 

الموافبق  1442األولع عام  جماد  15في  مؤّرخ 442ـ 20مرسوم ر اسي رقم 

، يتعلق بإصدار التعبديل الدسبتور.، الم بادل عليب  فبي 2020ديسمتر سنة  30

، فببي الجريببدب الرسببمية للجمهوريببة الجزا ريببة 2020ول نببوفمتر سببنة اسببتفتاء أ

 (.82/2020)ج. ر. العدد  ........................................الديمقراطية الشعتية.
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صووفر  10فوي  مورّر مرسووم تنفيوذي 

سبتمبر سونة  28الموافق  1442عام 

، يتضوومن هاهوواا مهووام مووديرين 2020

 .تللتربية في الواليا

 

     فبببي مبببؤّرخبموجبببب مرسبببوم تنفيبببي. 

          الموافبببببببق 1442صبببببببفر عبببببببام  10

تنهببع مهببام  ،2020سببتتمتر سببنة  28

تيببببة أسببببما هم، السببببيّدب والسببببيّدين اآ

ب فتهم مبديرين للتربيبة فبي الواليبات 

 :  اآتية

 ـ مدمد عزود، في والية أم التواقي،

عتبببد السبببةم بودونببب ، فبببي واليبببة  -

 خنشلة،

 في والية غليزان. ،حيرشـ هديات 

 

 

 

ربيوو   7فووي  موورّر مرسوووم تنفيووذي 

           الموافوووووووووق 1442الثوووووووووااي عوووووووووام 

، يتضوووومن 2020اوووووفمبر سوووونة  23

هاهاا مهام اائبة مدير بوزارة التربية 

 الوطنية.

 

      فببي مببؤّرخبموجببب مرسببوم تنفيببي.  

     الموافبببق 1442ربيبببا النببباني عبببام  7

هببع مهببام ، تن2020نببوفمتر سببنة  23

بلعببورب، ب ببفتها نا تببة  السببيّدب هجيببرب

مبببدير للتقيبببيم التيبببداغوجي واإلرشببباد 

المدرسبببي ببببولارب التربيبببة الوطنيبببة، 

  لتكليفها بوظيفة أخر .

 

 

     ان فوووويمرّرخوووومرسووووومان تنفيووووذيان 

 الموافوق 1442ربي  الثوااي عوام  12

، يتضووومنان 2020اووووفمبر سووونة  28

 .يةهاهاا مهام بوزارة التربية الوطن

 

     فبببي مبببؤّرخبموجبببب مرسبببوم تنفيبببي. 

   الموافببق 1442ربيببا النبباني عببام  12

، تنهببع مهببام 2020نببوفمتر سببنة  28

السبببيدتين والسببببادب اآتيببببة أسببببما هم، 

بببببولارب التربيببببة الوطنيببببة، لتكلببببيفهم 

 :  بوظا ف أخر 
مدمبببد بببببوعةم ه، ب بببفت  مببببديرا  -

لتطببببببببوير المببببببببوارد التيداغوجيببببببببة 

 والتعليمية،

جهببةن، ب ببفت  مببديرا للتعلببيم قاسببم  -

 األساسي،

مزيببان لعجببال، ب ببفت  نا ببب مببدير  -

 لتنك المعطيات،

سبببمير تببباوتي، ب بببفت  نا بببب مبببدير  -

 للمنالعات،

سبببليم العلمبببي، ب بببفت  نا بببب مبببدير  -

 للدراسات القانونية،

غبببالم عمبببارب، ب بببفت  نا بببب مبببدير  -

 - للتعليميبببببببة والتجهيبببببببزات التقنيبببببببة

 التيداغوجيبببببة وإدمببببباج تكنولوجيبببببات

 اإلعةم واالت ال في التربية،

عتببد الدميببد دريببات، ب ببفت  نا ببب  -

مدير لمتابعة تسبيير مبوظفي الم بالر 

 الةمركزية،

أحمببد الفضببيل، ب ببفت  نا ببب مببدير  -

 للخريطة المدرسية،
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نا تببة مببدير  انسببرين أرقبباص، ب ببفته -

 لألنشطة النقافية والرياضية،

سببجية غاشببي، ب ببفتها نا تببة مببدير  -

 لتقويم المنظومات،

يم ذيب، ب بفت  نا بب مبدير ركعتد ال -

 لمتابعة برامج اإلستنمار وتقييمها،

م طفع حمد.، ب فت  نا بب مبدير  -

للتببببرامج التعليميببببة بمديريببببة التعلببببيم 

 األساسي، 

الوت، ب فت  نا ب مبدير جم طفع  -

 للتعاون والعةقات الدولية،

كمببال قوريببب، ب ببفت  نا ببب مببدير  -

 لتنظيم تسيير المسارات المهنية.

 

    يـفب ؤّرخـمبي. ـوم تنفيـب مرسـبموج

 قـالموافب 1442ي عام ـا النانـربي 12

ام ـتنهبع مهب ،2020 سبنةنبوفمتر  28

السبببيدتين والسببببادب اآتيببببة أسببببما هم، 

لببببيفهم كبببببولارب التربيببببة الوطنيببببة، لت

 : بوظا ف أخر 

 

ابببراهيم بابببا عببدون، ب ببفت  مببديرا  -

 للهياكل والتجهيزات،

ها مديرب للتقويم ب فت ـ سامية مزايب،

 ،واالستشراف

 عتبب  مدمببود.، ب ببفت  نا ببب مببدير -

 لةستشراف،

 ب بببفت  نا بببب مبببديرمدمبببد يديببباو.، 

 لتقديرات الميزانية،

ـ مبوني براهيتبي، ب بفتها نا تبة مبدير 

للتربيبببببببببة التدضبببببببببيرية والتعلبببببببببيم 

 المتخ  ،

كبببريم كببباد.، ب بببفت  نا بببب مبببدير  -

 لترقية النختة المدرسية ومتابعتها. 

 

 

 

ربيوو   8فووي  موورّر مرسوووم تنفيووذي 

          الموافوووووووووق 1442الثوووووووووااي عوووووووووام 

، يتضوووومن 2020اوووووفمبر سوووونة  24

هاهاا مهام اائب مدير بوزارة التربية 

 الوطنية.

 

    فببي مببؤّرخبموجببب مرسببوم تنفيببي.  

   الموافبببق 1442ربيبببا النببباني عبببام  8

، تنهببع مهببام 2020نببوفمتر سببنة  24

ب فت  نا بب  ،طتوصالسيّد عتد المالك 

مبببدير للتكبببوين أثنببباء الخدمبببة ببببولارب 

التربيبببببة الوطنيبببببة، لتكليفببببب  بوظيفبببببة 

 أخر .
 

 
 

ربيوو   7فووي  موورّر مرسوووم تنفيووذي 

          الموافوووووووووق 1442الثوووووووووااي عوووووووووام 

، يتضوووومن 2020اوووووفمبر سوووونة  23

تعيووين مّلّفووة بالدراسووات والتلخووي  

 بوزارة التربية الوطنية.

 

     فبببي خمبببؤرّ بموجبببب مرسبببوم تنفيبببي. 

    الموافبببق 1442ربيبببا النببباني عبببام  7

، تعببيّن السببيّدب 2020نببوفمتر سببنة  23

بالدراسبببببات  أسبببببية عنمانيبببببة، مكلّفبببببة

  خي  بولارب التربية الوطنية.لوالت
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ربيوو   7فووي  موورّر مرسوووم تنفيووذي 

          الموافوووووووووق 1442الثوووووووووااي عوووووووووام 

، يتضوووومن 2020اوووووفمبر سوووونة  23

لتربيوووة تعيوووين اائبوووة مووودير بووووزارة ا

 الوطنية.

 

     فبببي مبببؤّرخبموجبببب مرسبببوم تنفيبببي. 

   الموافبببق 1442ربيبببا النببباني عبببام  7

، تعببيّن السببيّدب 2020سببنة  نببوفمتر 23

هجيرب بلعورب، نا تة مدير للتيداغوجيا 

واإلرشببباد المدرسبببي ببببولارب التربيبببة 

 الوطنية.

 

 

 

     ان فوووويمرّرخوووومرسووووومان تنفيووووذيان 

الموافوق  1442ربي  الثوااي عوام  12

، يتضووومنان 2020اووووفمبر سووونة  28

 .التعيين بوزارة التربية الوطنية

 

   فبببي مبببؤّرخبموجبببب مرسبببوم تنفيبببي. 

الموافببق  1442ربيببا النبباني عببام  12

، تعبببببببيّن 2020نبببببببوفمتر سبببببببنة  28

السببببيّدات والسببببادب اآتيببببة أسببببما هم، 

 :  بولارب التربية الوطنية

ـ إبراهيم بابا عدون، مكلفا بالدراسبات 

 تلخي ،وال

 لدراسات،لـ بةل موال.، مديرا 

سبببببامية مزايبببببب، مبببببديرب التعببببباون  -

 والعةقات الدولية،

عتبببة مدمبببود.، مبببديرا للدراسبببات  -

 اإلح ا ية والتقييم واالستشراف،

ـ مدمد يدياو.، مديرا للموارد المالية 

 والمادية،

ـ مليكة براهمي، مديرب للتعليم النانو. 

 العام والتكنولوجي،

لتعلببببيم لبوضببببياف، مببببديرا مدمببببد  -

 المتوسط،

مببوني براهيتببي، نا تببة مببدير للتربيببة  -

 رية والتعليم المتخ  ،يالتدض

مليكببة مزيببان، نا تببة مببدير لتقببديرات  -

 الميزانية،

قبي، نا بب مبدير للدراسبات رلـ عامر 

 اإلح ا ية،

إيمببببببببان أرقبببببببباص، نا تببببببببة مببببببببدير  -

 للمنالعات،

كبببريم كببباد.، نا بببب مبببدير للتوثيبببق  -

 شيف، واألر

توفيبببق بلعبببزول، ر بببي  دراسبببات  -

بالمكتبب الببولار. لألمبن الببداخلي فببي 

 .المؤسسة

 

   فبببي مبببؤّرخبموجبببب مرسبببوم تنفيبببي. 

الموفببق  1442ربيببا النبباني عببام  12

، تعبببببببيّن 2020نبببببببوفمتر سبببببببنة  28

السببببيدات والسببببادب اآتيببببة أسببببما هم، 

 :  بولارب التربية الوطنية

ات ـ مدمبد ببوعةم ه، مكلفبا بالدراسب

 والتلخي ،

  ـ سمير تاوتي، مديرا للدراسات،

 ـ مزيان لعجال، مديرا للدراسات، 

سببببببليم العلمببببببي، مببببببديرا للشببببببؤون  -

 القانونية،

غببببببالم عمببببببارب، مببببببديرا لألنظمببببببة  -

 المعلوماتية،

قاسببببببم جهببببببةن، مببببببديرا للتعلببببببيم  -

 االبتدا ي،
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، مبديرا للمبوارد دريباتعتبد الدميبد  -

 التشرية،

را للهياكبببببل أحمبببببد الفضبببببيل، مبببببدي -

 والتجهيزات،

نسبببرين أرقببباص، نا تبببة مبببدير لبببدعم  -

 األنشطة النقافية والرياضية،

سبببجية غاشبببي، نا تبببة مبببدير لتقيبببيم  -

 النظام التربو. واالستشراف،

ـ عتد الكريم ذيب، نا ب مبدير لمتابعبة 

وتقيبببببببببي  ببببببببببرامج االسبببببببببتنمارات 

 المدرسية،

م بببببطفع حمبببببد.، نا بببببب مبببببدير  -

 ،االبتدا يلتعليم ة اللتيداغوجيا بمديري

م بببببطفع جبببببالوت، نا بببببب مبببببدير  -

 ،المتعدد األطراف للتعاون

كمببال قوريببب، نا ببب مببدير لضببتط  -

 تسيير المسارات المهنية،

مببببببراد بوقبببببباولين، نا ببببببب مببببببدير  -

 لمستخدمي اإلدارب المركزية،

ـ ياسين بدار، نا ب مدير للتكوين أثناء 

 الخدمة،

 ـ التشير بن عيسع، نا ب مدير للتنظيم

 المدرسي بمديرية التعليم المتوسط،

عا شبببة حببباجي، نا تبببة مبببدير لبببدعم  -

 النشاط االجتماعي،

عتبببد الدكبببيم بونجبببوم، نا بببب مبببدير  -

للتنظببببيم المدرسببببي بمديريببببة التعلببببيم 

 ،االبتدا ي

ـ يوسف بوحا.، نا ب مدير للخريطبة 

 المدرسية،

أحمببد حببروت، نا ببب مببدير لمتابعببة  -

تسببببببببببيير مسببببببببببتخدمي الم ببببببببببالر 

 ركزية،الةم

أببببو الخيبببر بلفبببريط ، نا بببب مبببدير  -

للتجهيببببببببزات والشببببببببتكات واألمببببببببن 

 المعلوماتي،

ناصببر بببرجم، نا ببب مببدير للتعبباون  -

 .الننا ي

 

 

 

 جمادى 7في  ةمرّرخ ةتنفيذييم سامر

          الموافوووووووووق 1442األولووووووووو  عوووووووووام 

 ، يتضوووومن2020سوووونة  ديسوووومبر 22

 التعيين بوزارة التربية الوطنية.

 

     فبببي مبببؤّرخوم تنفيبببي. بموجبببب مرسببب

الموافبق  1442األولع عبام  جماد  7

السبيّدب  ، تعبيّن2020ديسمتر سبنة  22

صونيا بخوش، مديرب للتكوين بولارب 

 التربية الوطنية.

 

 

     فبببي مبببؤّرخبموجبببب مرسبببوم تنفيبببي. 

الموافبق  1442األولع عبام  جماد  7

، تعبيّن السبيّدب 2020ديسمتر سبنة  22

ماهما، نببا تي مبببدير والسببيّد اآتببي أسبب

 :  بولارب التربية الوطنية

ـبب سبببماي الخيببر، نا تبببة مببدير للتنظبببيم 

 والدراسات القانونية.

، نا بب مبدير للمداسبتة رـ فول. شهتا

 وال فقات العمومية.
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     فبببي مبببؤّرخبموجبببب مرسبببوم تنفيبببي. 

الموافبق  1442األولع عبام  جماد  7

، تعبيّن السبيّدب 2020ديسمتر سبنة  22

كبببواجي، نا تبببة مبببدير للتعلبببيم  نسبببيلة

 الخا  بولارب التربية الوطنية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     فبببي مبببؤّرخبموجبببب مرسبببوم تنفيبببي. 

الموافبق  1442األولع عبام  جماد  7

، يعببيّن السببيّد 2020ديسببمتر سببنة  22

لمبببين شبببرفاو.، أمينبببا عامبببا مسببباعدا 

 للجنة الوطنية للتربية والعلم والنقافة.
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية

 

    فوووي مووورّر قووورار وزاري مشوووتر  

      الموافووووووق 1442صووووووفر عووووووام  12

ل يعووووودّ ، 2020سوووووبتمبر سووووونة  30

 موورّر القوورار الوووزاري المشووتر  ال

   الموافوووق 1431رجوووب عوووام  3 فوووي

الووذي يحوودد  2010يوايووو سوونة  16

تصووونيفها تعوووداد مناصوووب الش وووـل و

ومووووودة العقووووود الخوووووا  باألعوووووـوان 

         العوووووواملين فووووووي اشوووووواطات الحفوووووو 

أو الخووووودمات بعنووووووان  ةأو الصوووووياا

اإلدارة المركزيوووووووووووة والمصوووووووووووال  

المرسسووات العموميووة والالمركزيووة 

وزارة التربيووووووووة تحوووووووو  وصوووووووواية 

 .الوطنية

 

 الولير األول،  إنّ 

 وولير المالية،

 وولير التربية الوطنية،

 

مببـرسوم الر اسببي رقببم بمقتضببع ال -

رمضببان  17فببي  مببؤّرخال 07-308

ستتمتر سبنة  29الموافق  1428عام 

 الببي. يدببدد كيفيببات توظيببف 2007

المتعاقبببببببدين وحقبببببببوقهم األعبببببببوان 

وواجتبببببباتهم والعناصببببببر المشببببببكلة 

لرواتتهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم 

وكيا النظام التأديتي المطتبق علبيهم، 

 من ، 8السيما المادب 

 

مقتضببع المرسببوم الر اسببي رقببم وب -

أول ذ. القعدب في  مؤّرخال 20-163

يونيببو سببنة  23الموافببق  1441عببام 

والمتضببببمن تعيببببين أعضبببباء  2020

 .والمتّممالمعّدل  الدكومة،

 

وبمقتضببع المرسببوم التنفيببي. رقببم  -

ربيبببببا  29فبببببي  مبببببؤّرخال 94-265

ستتمتر  6الموافق  1415األول عام 

ت الببي. يدببدد صببةحيا 1994سببنة 

 ،الوطنية ولير التربية

 

وبمقتضببع المرسببوم التنفيببي. رقببم  -

رمضبببان  15فبببي  مبببؤّرخال 95-54

فترايبر سبنة  15الموافق  1415عام 

الي. يدبدد صبةحيات وليبر  1995

 المالية،

 

وبمقتضببع المرسببوم التنفيببي. رقببم  -

رمضبببان  5فبببي  مبببؤّرخال 14-193

يوليبببو سبببنة  3الموافبببق  1435عبببام 

يات المبدير الي. يددد صةح 2014
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العببام للوظيفببة العموميببة واإلصببةي 

 اإلدار.،

 

وبمقتضببببببـع القببببببرار الببببببولار.  -

رجببب عببام  3فببي  مببؤّرخالمشببترل ال

يونيببببببو سببببببنة  16الموافببببببق  1431

البببي. يدبببدد تعبببداد مناصبببب  2010

الخا   وت نيفها ومدب العقدالشوـل 

ببببباألعوان العبببباملين فببببي نشبببباطات 

الدفببببببظ أو ال ببببببيانة أو الخببببببدمات 

اإلدارب المركزيببة والم ببالر  بعنبوان

الةمركزيبببة والمؤسسبببات العموميبببة 

ولارب التربية الوطنية،  تد  وصاية

 ، لالمعدّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  رون ما يأتييقرّ 

 

تعبببدل أحكبببام المبببادب :  الموووادة األولووو 

 األولع مبن القبرار البولار. المشبترل

 1431رجببببب عببببام  3فببببي  مببببؤّرخال

، 2010يونيببببببو سببببببنة  16الموافببببببق 

 :  ميكور أعةه، كما يأتيوال

تطتيقا ألحكبام المبادب :  المادب األولع "

 مــببـي رقــببـوم الر اســببـن المرســبـم 8

ان ـببـرمض 17فببي  مببؤّرخال 07-308

ستتمتر سنة  29المـــوافق  1428عام 

والمبببيكور أعبببةه، يدبببدد هبببيا  2007

تعداد مناصبب الشبول المطابقبة  القرار

           لنشبببببببباطات الدببببببببـفظ أو ال يببببببببـانة

أو الخـدمببـات وت ببـنيفها وكببـيا مــببـدب 

العببـقد الخببـا  باألعـببـوان العامـليببـن 

 بعنببببببببببببببـوان اإلدارب المـركـزيببببببببببببببـة

  والمــؤسسات ةيمركزةالم ـالـر الو

 ولارب التربية  تد  وصايةالعمـومية 

ن فبببي الجبببدول الوطنيبببة كمبببا هبببو متبببيّ 

 :  اآتي
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 مناصب الش ل

 د العملالتعداد حسب طبيعة عق

التعداد 

(1+2) 

 

 التصنيف

 عقد غير محدد 

 (1) المدة

 عقد محدد 

 (2) المدة
 الصنف

 

الرقم 

 االستداللي

 

 التوقي ب

 الّامل

 التوقي ب

 الجزئي

 بالتوقي 

 الّامل

 بالتوقي 

 الجزئي

 عامل مهني

 من المستوى األول
67964 817 - - 68781 

 عون الخدمة  200 1

 من المستوى األول
4 - - - 4 

 435 - - - 435 حارس

 سائق سيارة 

 من المستوى األول
1589 - - - 1589 2 219 

 عامل مهني 

 من المستوى الثااي
12296 - - - 12296 

3 240 
 سائق سيارة 

 من المستوى الثااي
75 - - - 75 

 خدمة عون 

 من المستوى الثااي
2 - - - 2 

 سائق سيارة 

 من المستوى الثالث
1 - - - 1 

4 263 

 1 - - - 1 رئيس حظيرة

 عامل مهني 

 من المستوى الثالث
9512 - - - 9512 

5 288 
 وقاية عون 

 من المستوى األول
8864 - - - 8864 

 خدمة عون 

 من المستوى الثالث
2 - - - 2 

 عامل مهني 

 من المستوى الراب 
1 - - - 1 6 315 

 وقاية عون 

 من المستوى الثااي
591 - - - 591 7 348 

 "                       102154 - - 817 101337 المجموع
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بأصببل هببيا القببرار تلدببق :  2المووادة 

جببداول توليببا تعببداد مناصببب الشببول 

 بعنبببوان اإلدارب المركزيبببة ومبببديريات

بالواليببببات وكببببيا الببببدواوين  التربيببببة

والمراكبببز والمعاهبببد الوطنيبببة التابعبببة 

 . الوطنية ةلولارب التربي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ينشببببر هببببيا القببببرار فببببي :  3المووووادة 

ة ة للجمهوريّبببببببببسبببببببببميّ الجريبببببببببدب الرّ 

 ة.عتيّ ة الشّ يمقراطيّ ة الدّ الجزا ريّ 

        

 1442صفر عام  12 حرر بالجزا ر في

 .2020ستتمتر سنة  30الموافق 

 

 وزير المالية

 أيمن بن عبد الرحمان

 وزير التربية الوطنية

 محمد واجعوط

 عن الوزير األول وبتفويض منه

 ير العام للوظيفة العموميةالمد

 واإلصالح اإلداري

 بلقاسم بوشمال
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 

 مورّر  286-20 مرسوم تنفيذي رقوم

   الموافوووق 1442صوووفر عوووام  22 فوووي

، يحووّدد تنظوويم 2020أكتووبر سوونة  10

لتربيووووة الوطنيووووة العامووووة ل المفتشوووويّة

 وسيرها.

 

 إّن الولير األول،

 

بنبببباء علببببع تقريببببر وليببببر التربيببببة  -

 الوطنية،

 

ـ وبناء علع الدستور، السيما المادتبان 

 ( من ،2)الفقرب  1 43و 99-4

 

 وبمقتضببع المرسببوم الر اسببي رقببم -

فببببي أول جمبببباد   مببببؤّرخال 19-370

                      الموافببببببببببق 1441األولبببببببببع عبببببببببام 

والمتضبببمن  2019سبببمتر سبببنة دي 28

 تعيين الولير األّول،

 

وبمقتضبببع المرسبببوم الر اسبببي رقبببم  -

أّول ذ. القعبدب  فبي مبؤّرخال 163ـب20

يونيبببو سبببنة  23الموافبببق  1441عبببام 

والمتضبببببمن تعيبببببين أعضببببباء  2020

 الدكومة، المعّدل والمتّمم،

 

وبمقتضبببع المرسبببوم التنفيبببي. رقبببم  -

فببي أول ذ. الدجببة  مبؤّرخال 90-188

 يونيبببو سبببنة 23الموافبببق  1410م عبببا

البببببي. يدبببببدد هياكبببببل اإلدارب  1990

المركزية وأجهزتها في البولارات، ال 

 من ، 17سيما المادب 

وبمقتضبببع المرسبببوم التّنفيبببيّ. رقبببم  -

مدببرم عببام  3فببي  مببؤّرخال 90-227

 1990يونيو سنة  25الموافق  1411

الببي. يدببّدد قا مببة الوظببا ف العليببا فببي 

دارب والمؤسسببببات الدولببببة بعنببببوان اإل

 والهيئات العمومية، المعّدل والمتّمم،

 

رقبببم  وبمقتضبببع المرسبببوم التنفيبببي.ّ  -

مدببّرم عببام  3فببي  مببؤّرخال 90-228

 1990يونيو سنة  25الموافق  1411

الببي. يدببّدد كيفيببة مببنر المرتتببات التببي 

تطتبببق علبببع العمبببال البببيين يمارسبببون 

  وظا ف عليا في الدولة، المعّدل،

 

مرسبببوم التنفيبببي. رقبببم وبمقتضبببع ال -

األول  ربيبا 29في  مؤّرخال 94-265

سبببتتمتر سبببنة  6الموافبببق  1415عبببام 

الببي. يدببّدد صببةحيات وليببر  1994

 التربية الوطنية،

 

وبمقتضبببع المرسبببوم التنفيبببي. رقبببم  -

شببّوال عببام  11فببي  مببؤّرخال 315ـبب08

أكتببببببوبر سببببببنة  11الموافببببببق  1429

والمتضبببمن القبببانون األساسبببي  2008

موظفين المنتمبين لألسبةل الخا  ببال

الخاصبببة بالتربيبببة الوطنيبببة، المعبببّدل 

 والمتّمم،

 

ـبب وبمقتضببع المرسبببوم التنفيببي. رقبببم 

شبّوال عبام  23 فبي مبؤّرخال 10-228

 2010أكتبوبر سبنة  2الموافق  1431

العامبببة  المفتشبببيّةالبببي. يدبببّدد تنظبببيم 

 بولارب التربية الوطنية وسيرها،
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 وبمقتضبببع المرسبببوم التنفيبببي. رقبببم -

شببّوال عببام  23فببي  مببؤّرخال 10-229

 2010أكتبوبر سبنة  2الموافق  1431

العامبببة  المفتشبببيّةالبببي. يدبببّدد تنظبببيم 

للتيببداغوجيا بببولارب التربيببة الوطنيببة 

 وسيرها،

 

المرسبببوم التنفيبببي. رقبببم  وبمقتضبببع -

 جمببببباد  فبببببي أّول مبببببؤّرخال 19-02

 جبانفي 8 الموافبق 1440عبام  األولبع

اإلدارب والمتضببمن تنظببيم  2019سببنة 

المركزيبببة لبببولارب التربيبببة الوطنيبببة، 

 المعدل والمتمم،

 

 :  يرسم ما يأتي

 

 الفصل األّول

 الهدف

 

تطتيقببا ألحكببام المببادب :  الموواّدة األولوو 

  األولبببع مبببن المرسبببوم التنفيبببي. رقبببم

فبببببي أول جمببببباد   مبببببؤّرخال 19-02

جببببببانفي  8الموافببببببق  1440األولببببببع 

والمتضببببببببمن تنظببببببببيم اإلدارب  2019

 ،لبببولارب التربيبببة الوطنيبببة المركزيبببة

يهدف هبيا المرسبوم إلبع تدديبد تنظبيم 

العامبببببة للتربيبببببة الوطنيبببببة  المفتشبببببيّة

 وسيرها.

 

العامبببة  المفتشبببيّة توضبببا:  2المووواّدة 

للتربية الوطنية، الجهال الدا م للتفتبي  

والرقابة والتقييم، تدب  سبلطة البولير 

 المكلّف بالتربية الوطنية.

ا العامبببة، فبببي إطبببار مهمتهبببوتكلّبببف،  

بت ببببميم وتنفيببببي التببببدابير والوسببببا ل 

الضبببرورية لتفتبببي  ومراقتبببة وتقيبببيم 

األنشببببببطة التيداغوجيببببببة والتربويببببببة 

واإلدارية والمالية والمادية فبي هياكبل 

اإلدارب المركزيبببببببببببببة والم بببببببببببببالر 

الةمركزيببببة والمؤسسببببات العموميببببة 

تد  الوصاية وكيا مؤسسبات التربيبة 

 والتعليم العمومية والخاصة.

 

 الفصل الثااي

 التنظيم والسير

 

العامبببببة  المفتشبببببيّةتضبببببم :  3المووووواّدة 

 :  للتربية الوطنية، ما يأتي

ـ جهال مركبز. علبع مسبتو  اإلدارب 

المركزيبببة، يبببدعع فبببي صبببلب البببن  

 ،˝العامة المفتشيّة˝

ـبب جهببال مدلببي بطببابا جهببو.، يببدعع 

 ˝.الجهوية المفتشيّة˝في صلب الن  

 

لعبببببام ايمبببببارت المفبببببت  :  4المووووواّدة 

ة علببع يمللتربيببة الوطنيببة سببلطت  السببلّ 

العامبة للتربيبة  المفتشبيّةجميا موظفي 

قها وينّسبببب مط أعمببببالهالوطنيببببة وينّشبببب

 ويضمن متابعتها.

 

 القسم األّول

 العامة المفتشيّة

 

العامبببة،  المفتشبببيّةتتبببولع :  5المووواّدة 

تدببب  إشبببراف المفبببت  العبببام للتربيبببة 

العامبببة  الوطنيبببة وفبببي إطبببار المهمبببة
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أعبببةه، علبببع  2 لمبببيكورب فبببي المبببادبا

 :  الخ و ، المهام اآتية

السياسبة الوطنيبة  ـ ضمان متابعة تنفيي

  في مجال التربية والتعليم،

ـ السهر علع متابعة تطتيق التعليمبات  

ة ال بببادرب عبببن  والتوجيهبببات الرسبببميا

اإلدارب المركزيبببببة لبببببولارب التربيبببببة 

 الوطنية،

اكبببل دسبببن للهيالالتأكبببد مبببن السبببير  - 

المركزيبببببة والم بببببالر الةمركزيبببببة 

 والمؤسسات العمومية تد  الوصاية، 

ـ مراقتة الترامج التعليميبة والتكوينيبة  

وتقييمهبببببا بمبببببا يدقبببببق تدسبببببين أداء 

 المنظومة التربوية ومردودها،

 السببببببهر علببببببع تنفيببببببي التعليمببببببات -

ة المتعلقببببببببة  والتوجيهببببببببات الرسببببببببميا

بببالترامج والمواقيبب  وطرا ببق التعلببيم 

ا تقيببيم أعمببال التةميببي وتببوجيههم وكببي

 بما يدقق جودب العملية التربوية،

المشبببباركة فببببي اعتمبببباد المببببدّونات  -

المتعلقببببببببببة بالوسببببببببببا ل التعليميببببببببببة 

والتجهيبببزات العلميبببة والتيداغوجيبببة، 

 وتقييمها،

ـ متابعة وتأطير وتقييم أنشطة موظفي 

التفتبببي  لجميبببا المسبببتويات التعليميبببة 

لمركزيبببببة بالتنسبببببيق مبببببا الهياكبببببل ا

ومبببببببببديريات التربيبببببببببة بالواليبببببببببات 

ومؤسسبببات التكبببوين التابعبببة لبببولارب 

 التربية الوطنية، 

ـ المساهمة في إعداد وتقييم مخططات 

وبببرامج تكببوين المببوظفين بمببا يدقببق 

تدسببببببببين مببببببببردودهم التيببببببببداغوجي 

واالدار. وتببببببرقيتهم فببببببي مسببببببارهم 

 المهني،

السببببهر علبببببع االسبببببتعمال الرشبببببيد  -

المبببوارد التشبببرية واألمنبببل للهياكبببل و

والماليببة والماديببة والوسببا ل التعليميببة 

والتجهيزات العلمية والتيداغوجيبة بمبا 

 يدقق األهداف التربوية،

دفتر  بنود السهر علع احترام تطتيق -

الشببروط الببي. تخضبببا لبب  مؤسسبببات 

 التربية والتعليم الخاصة،

ـ االشراف علع مهام التفتي  المنجزب 

لتعلبببببيم داخبببببل مؤسسبببببات التربيبببببة وا

الخاصببببة لضببببمان تطببببابق أنشببببطتها 

التيداغوجيبببة واإلداريبببة مبببا التبببرامج 

التعليمية الرسبميّة واإلطبار التشبريعي 

 والتنظيمي المعمول ب ،

متابعبببببة تدضبببببير وتنظبببببيم وتقيبببببيم  -

مختلببببببف االمتدانببببببات والمسببببببابقات 

المدرسببببية والمهنيببببة، بالتنسببببيق مببببا 

هياكببل اإلدارب المركزيببة والمؤسسببات 

 المؤهلة،

ليات التسيير آمتابعة تطوير وتدديث  ـ

التيببببببببداغوجي والتربببببببببو. واإلدار. 

والمالي من خةل التدكم فبي اسبتخدام 

 تكنولوجيا اإلعةم واالت ال،

المشبببببباركة فببببببي أعمببببببال التدببببببث  -

      والدراسببببببات التدليليببببببة أو التقييميببببببة 

أو االستشبببببببرافية علبببببببع مواضبببببببيا 

ووضببببببببعيات مهنيببببببببة ذات أهميببببببببة 

 ية أو إدارية ومالية، بيداغوجية وتربو

تطتيببق قواعببد الوقايببة   ـبب مراقتببة مببد

واألمببببن داخببببل المؤسسببببات التابعببببة 

لقطاع التربية الوطنية بما يدقبق حفبظ 

علبع  والدفباظ النظام وأمن األشخا 

 الممتلكات،
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ـ تقييم أداءات التسيير والدوكمبة علبع 

مسبببببتو  هياكبببببل اإلدارب المركزيببببببة 

 والم بببالر الةمركزيبببة والمؤسسبببات

العموميببببة تدبببب  الوصبببباية واقتببببراي 

 لت دير االختةالت،  الةلمة التدابير

ـ اقتراي كل مشروع ن  تشبريعي أو 

 تنظيمي يدخل في إطار مهامها.

 

وليببادب علببع المهببام المببيكورب أعببةه، 

العامة من قتل  المفتشيّةيمكن أن تكلف 

الولير المكلف بالتربية الوطنية، وفبي 

ظرفية تتعلبق إطار صةحياتها، بمهام 

 .بملفات ووضعيات ذات طابا خا 

 

يخول المفت  العام للتربيبة :  6الماّدة 

 المفتشببببيّةالوطنيببببة والمفتشببببون فببببي 

العامبببة االطببببةع علببببع كببببل الوثببببا ق 

والسبجةت الضبرورية التبي يطلتونهببا 

أثنبباء تأديببة مهببامهم فببي هياكببل اإلدارب 

المركزيبببببة والم بببببالر الةمركزيبببببة 

تدب  الوصباية  والمؤسسات العموميبة

ومؤسسببات التربيببة والتعلببيم العموميببة 

والخاصببببة التابعببببة لببببولارب التربيببببة 

  .الوطنية

 

العامبببة  المفتشبببيّةتمبببارت :  7المووواّدة 

ه مهامها علع أسات برنامج سنو. تعدّ 

وتعرضببببب  علبببببع البببببولير المكلّبببببف 

 بالتربية الوطنية ليوافق علي .

 

      تتبببوج كبببل مهمبببة تفتبببي :  8المووواّدة 

اببببببة أو تقيبببببيم بتقريبببببر يرسبببببل  أو رق

المفبببت  العبببام للتربيبببة الوطنيبببة إلبببع 

 .الهياكل والم الر المعنية

وعنببببد معاينببببة وقببببا ا تعرقببببل السببببير 

الدسببببببن لهياكببببببل اإلدارب المركزيببببببة 

والم بببالر الةمركزيبببة والمؤسسبببات 

العموميببة تدبب  الوصبباية ومؤسسببات 

 التربيببة والتعلببيم العموميببة والخاصببة،

للتربيبببة الوطنيبببة،  المفبببت  العبببام يعبببدّ 

علببع وجبب  االسببتعجال، تقريببرا بببيلك 

ويرسببل  إلببع الببولير المكلببف بالتربيببة 

الوطنيبة مبا اقتببراي التبدابير التدفظيببة 

 المناستة.

 

العامببببة  المفتشببببيّةتنجببببز :  9الموووواّدة 

دوريا، ح بيلة تدليليبة و تقييميبة عبن 

أنشببببببطتها التيداغوجيببببببة والتربويببببببة 

إلببببع واإلداريببببة و الماليببببة وترسببببلها 

 بالتربية الوطنية. المكلّف الولير

 

المفبببت  العبببام للتربيبببة الوطنيبببة  يعبببدّ 

تقريبببرا سبببنويا، يرسبببل  إلبببع البببولير 

المكلف بالتربية الوطنية يتضمن علبع 

الخ بببو  وضبببعية سبببير األنشبببطة 

التيداغوجيبببببة والتربويبببببة واإلداريبببببة 

والماليببببة فببببي الهياكببببل والمؤسسببببات 

 تراحبببباتاالقالتابعببببة للقطبببباع ويقببببدم 

 الكفيلة بتدسين أدا ها.

 

العامبببة  المفتشبببيّةر سبببيّ ي  :  10المووواّدة 

مفببت  عببام ويسبباعده خمسببة وثةثببون 

، يكلفببببببببببون، علببببببببببع ( مفتشببببببببببا35)

 :  تيةالخ و  بالمهام اآ

اإلشببببراف علببببع عمليببببات التفتببببي   -

والرقابة والتدقيق والتدقيق وتنشبيطها 

علع مستو  هياكبل اإلدارب المركزيبة 

ة والمؤسسبببات والم بببالر الةمركزيببب
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العموميببببببة تدبببببب  الوصبببببباية، فببببببي 

المجببببباالت التيداغوجيبببببة واالداريبببببة 

 والمالية والمادية،

اإلشبببراف علبببع أنشبببطة المفتشبببيات  -

 الجهوية وتنشيطها ومتابعتها،

ضبببببمان متابعبببببة مطابقبببببة التنظبببببيم  -

 التيببببببببببداغوجي واإلدار. والمببببببببببالي

لمؤسسات التربية والتعليم ما والماد. 

المن ببو  عليهببا المقببايي  والقواعببد 

 في التشريا والتنظيم المعمول بهما،

مراقتبببببببة تنفيبببببببي مخطبببببببط البببببببتعلّم  -

والمشروع التيداغوجي المتعلقين بكبل 

مبببببادب تعليميبببببة وضبببببمان متابعتهمبببببا 

 وتقييمهما،

التبأطير التيبداغوجي  ـ توجيب  مبوظفي

واإلدار. والمببببببالي والمبببببباد. أثنبببببباء 

ممارسة مسؤولياتهم في هياكل اإلدارب 

ة والم بببببالر الةمركزيبببببة المركزيببببب

والمؤسسات العموميبة تدب  الوصباية 

 ومؤسسات التربية والتعليم.

 

 القسم الثااي

 الجهوية المفتشيّة

 

العامبببة  المفتشبببيّةتشبببتمل :  11الموواّدة 

( 10للتربيببببة الوطنيببببة علببببع عشببببر )

مفتشببيات جهويببة، يوطببع اخت اصببها 

 ب واليات.اإلقليمي عدّ 

 

وموقعهبا  الجهويبة المفتشبيّةيدّدد سير 

واخت اصببها اإلقليمببي بموجببب قببرار 

مشببترل بببين الببولير المكلببف بالتربيببة 

الوطنيببببة والببببولير المكلببببف بالماليببببة 

 والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 

 المفتشبببيّةيشبببرف علبببع :  12المووواّدة 

العامبببببة  المفتشبببببيّةالجهويبببببة مفبببببت  ب

للتربيببببة الوطنيببببة ويسبببباعده فببببي أداء 

مهامبببب  مفتشببببون مسبببباعدون ينتمببببون 

ألسببةل التفتببي  الخاضببعة للمرسببوم 

فبببي  مبببؤّرخال 315-08التنفيبببي. رقبببم 

        الموافبببببببق 1429شبببببببّوال عبببببببام  11

والمتضببببمن  2008 سبببنة أكتبببوبر 11

 القببانون األساسببي الخببا  بببالموظفين

ألسبببةل الخاصبببة بالتربيبببة المنتمبببين ل

 الوطنية.

 

فبببببببي إطبببببببار المهبببببببام :  13المووووووواّدة 

أعبةه،  5 المن و  عليها فبي المبادب

الجهويبببة فبببي حبببدود  المفتشبببيّةتكلبببف 

اخت اصبببها اإلقليمبببي وتدببب  سبببلطة 

العامة، علع الخ و ، بمبا  المفتشيّة

 :  يأتي

إعبداد برنبامج نشبباطها وفبق برنببامج  -

 العامة،  المفتشيّةعمل 

سبببّمية متابعبببة توليبببا التعليمبببات الر -

ال بببببببادرب عبببببببن اإلدارب المركزيبببببببة 

 وتنفييها،

متابعبببة تدضبببير البببدخول المدرسبببي  -

ومختلبببببف االمتدانبببببات والمسبببببابقات 

المدرسية والمهنية وتنظيمهبا بالتنسبيق 

 ما الهياكل والمؤسسات المؤهلة،

متابعبببببة إنجبببببال وتنفيبببببي مشبببببروع  -

الم بببلدة ومشبببروع المؤسسبببة علبببع 

مسببببببببتو  الم ببببببببالر الةمركزيببببببببة 

 التربية والتعليم وتقييمهما، ومؤسسات

متابعبببببة تنفيبببببي المخطبببببط البببببوطني  -

للتكببببوين وتنظببببيم النببببدوات التربويببببة 

 وتقييمهما،
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متابعببببة أنشببببطة المعاهببببد الوطنيببببة  -

المكلفة بتكبوين مبوظفي قطباع التربيبة 

 ،الوطنية وتقييم مردودها

ـ السهر علع تنظيم واسناد المقاطعبات 

قليمي التفتيشية التابعة الخت اصها اإل

بالتنسببببببيق مببببببا مببببببديريات التربيببببببة 

 بالواليات،

حوصبببلة تقبببارير نشببباطات أسبببةل  -

 التفتي  واستوةلها،

متابعببببة وتدليببببل نتببببا ج التقييمببببات  -

الدوريبببة واالمتدانبببات المدرسبببية فبببي 

 مختلف المستويات التعليمية،

المسبببببباهمة فببببببي إثببببببراء مشبببببباريا  -

الن ببو  التشببريعية والتنظيميببة ذات 

غوجي والتربببببببببو. الطببببببببابا التيببببببببدا

 واإلدار. والمالي. 

 

الجهويبة مببن  المفتشبيّةيمكبن أن تكلبف 

قتل المفت  العام للتربية الوطنية وفبي 

إطار صةحياتها بالقيبام بمهبام ظرفيبة 

 ذات طابا خا .

 

الجهويبببة  المفتشبببيّةتعبببد :  14المووواّدة 

دوريببا، ح ببيلة تدليليببة وتقييميببة عببن 

والتربويببببببة  أنشببببببطتها التيداغوجيببببببة

داريبببببة والماليبببببة وترسبببببلها إلبببببع واإل

 المفت  العام للتربية الوطنية.

 

 المفتشببيّةالمفببت  المشبرف علببع  ويعبدّ 

الجهويبببة تقريبببرا سبببنويا، يرسبببل  إلبببع 

المفت  العام للتربية الوطنية، يتضبمن 

علببببببع الخ ببببببو  وضببببببعية سببببببير 

األنشببببببطة التيداغوجيببببببة والتربويببببببة 

واإلداريببببببة والماليببببببة فببببببي الهياكببببببل 

بعبببببة الخت اصببببب  والمؤسسبببببات التا

اإلقليمبببي ويقبببدم االقتراحبببات الكفيلبببة 

  بتدسين أدا ها.

 

 الفصل الثالث

 أحّام خاصة واهائية

 

ولير المكلبببف لبببيمكبببن ل:  15المووواّدة 

بالتربيببة الوطنيببة أن يفببوء إمضبباءه 

إلع المفت  العام للتربية الوطنيبة، فبي 

 حدود صةحيات .

 

يدبببببدد توليبببببا المهبببببام :  16المووووواّدة 

شبببباطات بببببين المفتشببببين وبرنببببامج الن

العامببببة علببببع المسببببتويين  المفتشببببيّةب

المركز. والجهو. بموجب قبرار مبن 

الولير المكلف بالتربية الوطنيبة، بنباء 

علع اقتراي مبن المفبت  العبام للتربيبة 

 الوطنية.

 

يدبببببدد توليبببببا المهبببببام :  17المووووواّدة 

وبرنببببامج النشبببباطات بببببين المفتشببببين 

جبب الجهوية بمو المفتشيّةالمساعدين ب

مقببببرر مببببن المفببببت  العببببام للتربيببببة 

 الوطنية.

 

يعيّن المفت  العام للتربية :  18الماّدة 

 المفتشببببيّةالوطنيببببة والمفتشببببون فببببي 

العامة بموجب مرسوم. وتنهع مهامهم 

 .وفق األشكال نفسها

 

ت بنف وظببا ف المفببت  العببام للتربيببة 

العامببة  المفتشببيّةالوطنيببة والمفتشببين ب

روط وتبببببدفا مرتتاتهبببببا حسبببببب الشببببب
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المن و  عليها في التنظيم المعمول 

 .ب  والمتعلقة بالوظا ف العليا للدولة

 

يعبببببببببيّن المفتشبببببببببون :  19المووووووووواّدة 

الجهوية بموجب  المفتشيّةالمساعدون ب

قبببرار مبببن البببولير المكلبببف بالتربيبببة 

الوطنية، بناء علع اقتراي من المفبت  

العام للتربيبة الوطنيبة. وتنهبع مهبامهم 

  ا.وفق األشكال نفسه

 

 المفتشبيّةيعتتر من ب مفت  مسباعد ب

 الجهوية من تا عاليا.

 

تدببببدد شببببروط االلتدببببال بالمن ببببب 

 المفتشبببببيّةمسببببباعد بالعبببببالي لمفبببببت  

يف  ودفبببا مرتتببب  نالجهويبببة وكبببيا ت ببب

بموجبببب قبببرار مشبببترل ببببين البببولير 

المكلببببف بالتربيببببة الوطنيببببة والببببولير 

المكلّببببف بالماليببببة والسببببلطة المكلّفببببة 

 مية.بالوظيفة العمو

 

يتعبيّن علبع المفبت  العبام :  20الماّدة 

 المفتشببيّةللتربيببة الوطنيببة والمفتشببين ب

العامببببببببة، والمفتشببببببببين المسبببببببباعدين 

الجهويبببة، أن يراعبببو عنبببد  المفتشبببيّةب

ممارسببة مهببامهم علببع الخ ببو  مببا 

 :  يأتي

المهنبي فبي كبل  ـ المدافظة علع السبرّ 

الظبببروف، بديبببث ال تطلبببا علبببع مبببا 

خببببةل قيببببامهم  يعاينونبببب  مببببن وقببببا ا

 بمهامهم إال السلطات المؤهلة،

 

 

ـ اجتناص أ. تدخل في تسيير الم الر 

قيد التفتبي ، باالمتنباع خ وصبا عبن 

إعطبببببباء أ. أمببببببر يمكببببببن أن يمبببببب  

اخت اصببببببات مسببببببؤولي الم ببببببالر 

 الميكورب.

 

حكببببام األتلوببببع جميببببا :  21 الموووواّدة

المخالفببة لهببيا المرسببوم، السببيما منهببا 

 228-10 ي. رقمأحكام المرسوم التنفي

 1431شبببّوال عبببام  23فبببي  مبببؤّرخال

الببي.  2010أكتببوبر سببنة  2الموافببق 

العامببة بببولارب  المفتشببيّةيدببدد تنظببيم 

التربيببة الوطنيببة وسببيرها، والمرسببوم 

فببي  مببؤّرخال 229 -10 التنفيببي. رقببم

                   الموافبببببببق 1431شبببببببوال عبببببببام  23

الببببي. يدببببدد  2010أكتببببوبر سببببنة  2

العامبببة للتيبببداغوجيا  شبببيّةالمفتتنظبببيم 

 بولارب التربية الوطنية وسيرها.

 

ينشببر هببيا المرسببوم فببي :  22الموواّدة 

سبببببببببميّة للجمهوريّبببببببببة الجريبببببببببدب الرّ 

 .عتيّةيمقراطيّة الشّ الجزا ريّة الدّ 

 

 1442صفر عام  22 حّرر بالجزا ر في

 .2020أكتوبر سنة  10الموافق 

 

 الوزير األول

 عبد العزيز جراد
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 مهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالج

 وزارة التربية الوطنية

 .01/0.3.8/2020:  الرقم

 

 ر هل اامقرّ 

 

 إّن مّدير الهياكل والتجهيزات،

 

بمقتضببببع المرسببببوم التنفيببببي. رقببببم  -

األول  ربيبا 29فبي  مؤّرخال 265ـ94

سبببتتمتر سبببنة  6الموافبببق  1415عبببام 

دببّدد صببةحيات وليببر ي. يالبب 1994

 الوطنية،التربية 

 

وبمقتضبببع المرسبببوم التنفيبببي. رقبببم  -

 جمببببباد فبببببي أول  مبببببؤّرخال 19-02

جببانفي  8الموافببق  1440األولببع عببام 

المتضبببمن تنظبببيم اإلدارب  2019سبببنة 

 ،المركزيبببة لبببولارب التربيبببة الوطنيبببة

 م،ل والمتمّ المعدّ 

 

رقبببم التنفيبببي. المرسبببوم  وبمقتضبببع -

النانيبة  جمباد  4فبي  مؤّرخال 90-11

الموافبببق أول ينببباير سبببنة  1410عبببام 

والمتضبببببمن إنشببببباء البببببديوان  1990

للمطتوعببببببات المدرسببببببية، الببببببوطني 

 ،م ل والمتمّ المعدّ 

 

المقببببببببببببرر رقببببببببببببم وبمقتضببببببببببببع  -

         فببببببببببي مببببببببببؤّرخال 20/0.3.8/2008

 ،2008 سنة ما. 4

 

 

 ــ وبناء علع طلب مدير التربية لوسط

          فبببببي مبببببؤّرخال 336رقبببببم الجزا بببببر 

  ،2020 سنة أكتوبر 5

 

 :  يقرر

 

المقبببرر رقبببم  وبببعلي  :  الموووادة األولووو 

        فببببببببببي مببببببببببؤّرخال 20/0.3.8/2008

المتضببمن وضببا  2008 سببنة مببا. 4

الورشببتين المتواجببدتين بنانويببة مدمببد 

متقن سابقا( بلدية القتة، تدب  )خيضر 

ت برف الببديوان البوطني للمطتوعببات 

 المدرسية.

 

ن ان المعنيتباستول الورشتت  :  2المادة 

المبادب األولبع كمخبزن للتجهيبزات في 

 ـتابا لمديرية التربية لوسطالالمدرسية 

 الجزا ر.

 

السبادب مبدير التربيبة  كلبفي  :  3 المادة

ديوان لببلوسببط الجزا ببر، المببدير العببام ل

الوطني للمطتوعات المدرسبية ومبدير 

ثانوية مدمد خيضر بالقتة، بتنفيبي هبيا 

 قرر،مال

 

 ينشببببر هببببيا المقببببرر فببببي:  4 لمووووادةا

 مية للتربية الوطنية.النشرب الرس

 

 1442صفر عام  19 الجزا ر في

 .2020أكتوبر سنة  7الموافق 

 

 وزير التربية الوطنية وبتفويض منهعن 

 مدير الهياكل والتجهيزات بالنيابة

 أحمد الفضيل
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية

 02/0.3.8/2020:  الرقم

 

 وض  تح  التصرف رقرّ م

 

 إّن مدير الهياكل والتجهيزات،

 

بمقتضببببع المرسببببوم التنفيببببي. رقببببم  -

األول  ربيبا 29فبي  مؤّرخال 265ـ94

سبببتتمتر سبببنة  6الموافبببق  1415عبببام 

صببةحيات وليببر د دّ ي. يدببالبب 1994

 التربية الوطنية،

 

وبمقتضبببع المرسبببوم التنفيبببي. رقبببم  -

 جمببببباد فبببببي أول  مبببببؤّرخال 19-02

جببانفي  8الموافببق  1440عببام األولببع 

المتضبببمن تنظبببيم اإلدارب  2019سبببنة 

 ،ولارب التربيبة الوطنيبةفبي  المركزية

 م،ل والمتمّ المعدّ 

 

رقبببم التنفيبببي. المرسبببوم وبمقتضبببع  -

النانيبة  جمباد  4فبي  مؤّرخال 90-11

الموافبببق أول ينببباير سبببنة  1410عبببام 

 والمتضبببببمن إنشببببباء البببببديوان 1990

للمطتوعببببببات المدرسببببببية،  الببببببوطني

 م،ل والمتمّ عدّ الم

 

وبنببباء علبببع شبببهادب إلوببباء متوسبببطة  -

   ةمؤّرخببال 325رقببم  ،المدنيببة الجديببدب

 ،2020 سنة أكتوبر 7 في

 

ـببب وبنبببباء علببببع قبببرار مببببدير التربيببببة 

فببي  مببؤّرخال 108رقببم للجزا ببر وسببط 

، المتضبببمن 2018 سبببنة سبببتتمتر 29

الجديببدب إلببع المدنيببة متوسببطة تدويببل 

البببببببببديوان البببببببببوطني للمطتوعبببببببببات 

 .درسيةالم

 

 :  يقـّرر

 

توضببببببا مرافببببببق :  المووووووادة األولوووووو 

 بتلديبببببة متوسبببببطة المدنيبببببة الجديبببببدب

 ، والمتكونببة مببن طببابقين بهمبباالمدنيببة

حجببببرب دراسببببية  (16) بسبببب  عشببببر

مكتبب  (32ن )ين وثةثيثنإ مدولة إلع

مكاتببببب  (5خمبببب  ) إدار.، بهببببو ببببب 

تد  ت رف  (2) إدارية ومرحاضين

البببببببببديوان البببببببببوطني للمطتوعبببببببببات 

 .سيةالمدر

 

ستول المدةت المعنية في ت  :  2المادة 

المببادب األولببع مركببزا لتوليببا الكتببب 

 .وسط الجزا رلوالوثا ق التربوية 

 

يكلبببف كبببل مبببن السبببيدين :  3 الموووادة 

مدير التربية لوسبط الجزا بر و المبدير 

ديوان البببوطني للمطتوعبببات لبببالعبببام ل

 .المدرسية، بتنفيي هيا المقّرر
 

المقببببرر فببببي  ينشببببر هببببيا : 4 المووووادة
 .النشرب الرسمية للتربية الوطنية

 
 1442صفر عام  19 الجزا ر في
 .2020أكتوبر سنة  7الموافق 

 
 وزير التربية الوطنية وبتفويض منهعن 

 مدير الهياكل والتجهيزات بالنيابة

 أحمد الفضيل
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية

 .2020/ 0.3.8/ 03:  الرقم

 

 وض  تح  التصرف رمقرّ 

 

 ،مدير الهياكل والتجهيزات إنّ 

 

   بمقتضببببع المرسببببوم التنفيببببي. رقببببم -

ربيبا األول  29في  مؤّرخال 94-265

 سبببنة سبببتتمتر 6الموافبببق  1415عبببام 

صببةحيات وليببر دببّدد ي. يالبب 1994

 التربية الوطنية،

  

بمقتضبببع المرسبببوم التنفيبببي. رقبببم و -

رجببب عبببام  6فببي  مببؤّرخال 01-288

سببببببنة سببببببتتمتر  24الموافببببببق  1422

المتضببببببمن تعببببببديل القببببببانون  2001

األساسببببي للمركببببز الببببوطني للتعلببببيم 

المعمم والمبتمم بالمراسبلة عبن طريبق 

 ،اإلذاعة والتلفزيون

 

بمقتضبببع المرسبببوم التنفيبببي. رقبببم و -

فبببببي أول جمببببباد   مبببببؤّرخال 19-02

جببانفي  8 الموافببق 1440األولببع عببام 

تنظببيم اإلدارب والمتضببمن  2019سببنة 

 ،المركزيبببة لبببولارب التربيبببة الوطنيبببة

 م،ل والمتمّ المعدّ 

 

ـاء علببع موافقببة مببديرب التربيببة لواليببة  - بب وبـن

 أكتوبر 20ة في مؤّرخال 488 تيسمسيل  رقم

 ،2020 سنة 

 :  يقــــــّرر

 

يوضا الطبابق األرضبي :  األول المادة 

لمراقببد داخليببة ثانويببة الم ببالدة الوطنيببة، 

تدب  بتلديبة تيسمسبيل ،  تعملةمسالغير 

لديوان الوطني للتعليم والتكبوين ت رف ا

 .عن بعد

 

المدةت المعيّنة في  تستول:  2المادة 

لديوان املدقة كمقر دا م ل األولعالمادب 

، بوالية الوطني للتعليم والتكوين عن بعد

 تيسمسيل .

 

لببببديوان السببببيد مببببدير اف يكلّبببب:  3المووووادة 

ين عببن بعببد والسببيدب الببوطني للتعلببيم والتكببو

مدير التربية لوالية تيسمسيل  والسيد  مديرب

ثانوية الم الدة الوطنية بتيسمسيل ، بتنفيي 

 .هيا المقرر

 

ر فببببي قببببرّ مينشببببر هببببيا ال : 4المووووادة 

 النشرب الرسمية للتربية الوطنية.

          

 1442جماد  األولع عام  5 الجزا ر في

 .2020ديسمتر سنة  20الموافق 

 

 زير التربية الوطنية وبتفويض منهوعن 

 مدير الهياكل والتجهيزات بالنيابة

 أحمد الفضيل
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الـشعبية

 

 مورّر  409-20مرسوم رئاسي رقوم 

 1442 عوووامجموووادى األولووو   15 فوووي

، 2020سوووونة ديسوووومبر  30الموافووووق 

ميزاايووة  هلوو يتضوومن تحويوول اعتموواد 

 .الدولة

 

 الجمهورية، ر ي إّن 

 

 بناء علع تقرير ولير المالية، -

 

الدسبببببتور، ال سبببببيما  وبنببببباء علبببببع -

( األولع)الفقرب  143و 6-91المادتان 

 من ،

 

 17-84رقبببببم  وبمقتضبببببع القبببببانون -

 1404م شببببوال عببببا 8فببببي  مببببؤّرخال

والمتعلبق  1984يوليو سنة  7الموافق 

 ،والمتممالمالية، المعدل  بقوانين

 

 14-19 رقبببببم وبمقتضبببببع القبببببانون -

ربيببببا النبببباني عببببام  14فببببي  مبببؤّرخال

 سبببببببببنةديسمتر 11الموافبببببببببق  1441

والمتضمن قانون المالية لسنة  ،2019

2020، 

 

 07-20 رقبببببم القبببببانونوبمقتضبببببع  -

 1441عبببام  شبببوال 12 فبببي مبببؤّرخال

 2020 سببببببببنةيونيببببببببو  4الموافببببببببق 

والمتضبببمن قببببانون الماليبببة التكميلببببي 

 ،2020لسنة 

 
الر اسببببببي  وبمقتضببببببع المرسببببببوم -
 عبببام جمببباد  النانيبببة 2فبببي  مبببؤّرخال

 2020 سنة جانفي 27الموافق  1441
االعتمبببببببادات  والمتضبببببببمن توليبببببببا

المخ  ببببببببة لميزانيببببببببة التكبببببببباليف 
المشتركة من ميزانية التسيير بموجبب 

 ،2020قانون المالية لسنة 
 

 : يرسم ما يأتي
 

يلوع من ميزانيبة سبنة :  المادة األول 
 ة مليببار وتسببعما، اعتمبباد قببدره 2020

وواحد وستون مليونبا وما تبان وثةثبة 
ف دينبببببببببببببببار وخمسبببببببببببببببون ألببببببببببببببب

 فببببببيد دج( مقيّبببببب 1.961.253.000)
ة التكبببباليف المشببببتركة و فببببي ميزانيبببب

 - "نفقببات مدتملببة 91-37التبباص رقببم 
 احتياطي مجما".

 
يخ ببب  لميزانيبببة سبببنة  : 2الموووادة 
مليببار وتسببعما ة ، اعتمبباد قببدره 2020

 وواحد وستون مليونبا وما تبان وثةثبة
وخمسبببببببببببببببون ألبببببببببببببببف دينبببببببببببببببار 

 فبببببببيد دج( يقيّببببببب 1.961.253.000)
تسيير الولارات وفي األبواص  ةميزاني

المتينببببة فببببي الجببببدول الملدببببق بهببببيا 
 المرسوم.

 
فبببي هبببيا المرسبببوم ينشبببر  : 3الموووادة 

ة ة للجمهوريّبببببببببسبببببببببميّ الجريبببببببببدب الرّ 
 ة.عتيّ ة الشّ يمقراطيّ ة الدّ الجزا ريّ 

 
جماد  األولع عام  15 حرر بالجزا ر في

 .2020سنة  ديسمتر 30الموافق  1442
 

 رئيس الجمهورية

 عبد المجيد تـبون
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 الملحق الجدول
 

رقم 
 األبواب

 العـنــاويــن
 االعتمادات
 )دج( المخصصة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
31-03 

 
 
 
 
 
33-01 

 
 
 
 
 
 
 
43-49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31- 13 

 

 وزارة التربية الوطنيــة
 الفرع األول
 فرع وحيد

 الفرع الجزئي األول
 صال  المركزيةالم

 الثالث العنوان
 وسائل المصال 
 القسم األول

 مرتبات العمل - الموظفون
منر ذات  - الرواتب – المستخدمون المتعاقدون -اإلدارب المركزية 

 ............................االجتماعي واشتراكات الضمانطابا عا لي 
 األولمجموع القسم 

 
 الثالث القسم

 االجتماعية التّاليف -الموظفون
 ................................المنر العا لية.......... - اإلدارب المركزية

 النالثمجموع القسم 
 النالث العنوان مجموع

 
 الراب  العنوان

 التدخالت العمومية
 الثالث القسم

 والثقافيالنشاط التربوي 
ال للتكفل بجه وتعليم الكتارتخ ي  للديوان الوطني لمدو األمية 
 ...................................االستراتيجية الوطنية لمدو األمية.....

 النالثمجموع القسم 
 مجموع العنوان الرابا
 مجموع الفرع الجز ي األول

 
 الفرع الجزئي الثااي

 المصال  الالمركزية التابعة للدولة
 الثالث العنوان

 وسائل المصال 
 الثالث القسم
 العملمرتبات  –الموظفون 

 - المسببتخدمون المتعاقببدون - لم ببالر الةمركزيببة التابعببة للدولببةا
 ...منر ذات طابا عا لي واشتراكات الضمان االجتماعي - الرواتب

 مجموع القسم األول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

189.800 

189.800 
 
 
 

647.200 
647.200 
837.000 
 
 
 
 
 
 

16.705.000 
16.705.000 
16.705.000 
17.542.000 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.841.000 

6.841.000 
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 )تابا( الجدول الملحق

 

  

 العـنــاويــن رقم األبواب
 االعتمادات

 )دج( المخصصة

 

 

33-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31-23 

 

 

31-33 

 

 

 

 

 

 القسم الثالث

 التّاليف االجتماعية - الموظفون

 .......المنر العا لية - الم الر الةمركزية التابعة للدولة

 النالثمجموع القسم 

 العنوان النالث مجموع

 مجموع الفرع الجز ي الناني

 

 الفرع الجزئي الثالث

 قنيوالت مرسسات التعليم األساسي والثااوي

 الثالث العنوان

 وسائل المصال 

 األول القسم

 مرتبات العمل - الموظفون

مؤسسببات التعلببيم  - لم ببالر الةمركزيببة التابعببة للدولببةا

اتب، منر ذات المستخدمون المتعاقدون، الرو - األساسي

 ..............طابا عا لي واشتراكات الضمان االجتماعي

مؤسسبات التعلبيم  –الم الر الةمركزيبة التابعبة للدولبة 

المتعاقببدون، الرواتببب،  المسببتخدمون - والتقنببي النببانو.

 مبببببببنر ذات طبببببببابا عبببببببا لي واشبببببببتراكات الضبببببببمان

 .......................................................االجتماعي

 مجموع القسم األول

 

 

 

 

38.714.000 

38.714.000 

45.555.000 

45.555.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

139.651.000 

 

 

 

96.889.000 

236.540.000 
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 )تابا( الجدول الملحق
 

 
  

  

 العـنــاويــن رقم األبواب
 االعتمادات

 )دج( المخصصة

 

 

33-21 

 

33-31 

 القسم الثالث

 يةالتّاليف االجتماع –الموظفون

مؤسسات التعليم  –الم الر الةمركزية التابعة للدولة 

 ................................العا لية...... المنر – األساسي

مؤسسات التعليم  –الم الر الةمركزية التابعة للدولة 

 ..............................العا لية المنر - والتقني النانو.

 مجموع القسم النالث

 العنوان النالثمجموع 

 مجموع الفرع الجز ي النالث

 مجموع الفرع األول

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

 

 

 

 

531.396.000 

 

205.117.000 

736.513.000 

973.053.000 

973.053.000 

1.036.150.000 

1.036.150.000 



29 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الـشعبية
 

 موورّر  423-20مرسوووم رئاسووي رقووم 
 1442 عووووامجمووووادى األولوووو   15 فووووي

، 2020سووووونة ديسووووومبر  30الموافوووووق 
ميزاايوووة  هلووو يتضووومن تحويووول اعتمووواد 

 تسيير وزارة التربية الوطنية.
  

 الجمهورية،ر ي  إّن 
  

 بناء علع تقرير ولير المالية، -
 
الدستور، ال سبيما المادتبان  وبناء علع -

 ( من ،األولع )الفقرب 143و 91-6
 
 17-84رقبببببم  وبمقتضبببببع القبببببانون -

 1404م شببببوال عببببا 8فببببي  مببببؤّرخال

والمتعلبق  1984يوليو سنة  7الموافق 

 م،ل والمتمّ المعدّ المالية،  بقوانين
 
 14-19 رقببببببم وبمقتضببببببع القببببببانون -
 1441ربيا الناني عبام  14في  مؤّرخال

 2019 سبببببببببببنةديسمتر 11الموافبببببببببببق 
 ،2020 والمتضمن قانون المالية لسنة

 
 07-20 رقببببببم القببببببانونوبمقتضببببببع  -
 1441عببببام  شببببوال 12 فببببي مببببؤّرخال

والمتضمن  2020 سنةيونيو  4الموافق 
 ،2020قانون المالية التكميلي لسنة 

 
الر اسبببببببي  وبمقتضبببببببع المرسبببببببوم -
 1441 عام جماد  النانية 2 في مؤّرخال

 2020 سببببببببنة جببببببببانفي 27الموافببببببببق 
االعتمبببببببببادات  والمتضببببببببمن توليببببببببا

زانية التكاليف المشبتركة المخ  ة لمي
مبببن ميزانيبببة التسبببيير بموجبببب قبببانون 

 ،2020المالية لسنة 

التنفيبببي. رقبببم  وبمقتضبببع المرسبببوم -
 جمبباد  النانيببة 2 فببي مببؤّرخال 20-17

سبببنة  جبببانفي 27الموافبببق  1441عبببام 
االعتمبببادات  والمتضبببمن توليبببا 2020

المخ  ة لبولير التربيبة الوطنيبة مبن 
ن الماليببة بموجببب قببانو ميزانيببة التسببيير

 ،2020لسنة 
 

 : يرسم ما يأتي
 

يلوببع مببن ميزانيببة سببنة :  المووادة األولوو 
دينببار يببر يمةسببتا اعتمبباد قببدره  2020

د فببببببببي مقيّبببببببب )دج 7.000.000.000)
مـيزانيـة التكاليف المشتركة و في التاص 

 - " نفقببببببببات مدتملببببببببة 91-37رقببببببببم 
 احتياطي مجما".

 
يخ بببب  لميزانيببببة سببببنة :  2المووووادة 
دينبار يبر يمة ةسبتعاد قدره اعتم 2020

د فبببببببببي يقيّببببببببب )دج 7.000.000.000)
تسببـيير ولارب التربيببة الوطنيببة ميزانيببة 

ة في الجدول الملدق وفي األبواص المتينّ 
 بهيا المرسوم. 

 
وليببر الماليببة ووليببر  يكلببف:  3المووادة 

التربية الوطنية، كل فيما يخ ب ، بتنفيبي 
هببيا المرسببوم الببي. ينشببر فببي الجريببدب 

ة ة الجزا ريّببببببببة للجمهوريّببببببببميّ سببببببببالرّ 
 ة.عتيّ ة الشّ يمقراطيّ الدّ 
 

جماد  األولع عام  15 حرر بالجزا ر في
 .2020ديسمتر سنة  30الموافق  1442

 
 رئيس الجمهورية

 عبد المجيد تـبون
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قحالجدول المل   

 

 خصصةالم االعتمادات

 )دج(
 العـنــاويــن

رقم 

 األبواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800.000.000 

 

1.000.000.000 

 

 

50.000.000 

1.850.000.000 

 

 

 

 

5.000.000 

 
400.000.000 

405.000.000 

2.255.000.000 

2.255.000.000 
 

 وزارة التربية الوطنية

 الفرع األول

 فرع وحيد

 الثاايالفرع الجزئي 

 المصال  الالمركزية التابعة للدولة

 العنوان الثالث

 وسائل المصال 

 القسم األول

 العملمرتبات  -الموظفون 

الراتببب  -الم ببالر الةمركزيببة التابعببة للدولببة 

 .…….........……………الر يسي للنشاط

 -الم بببببببالر الةمركزيبببببببة التابعبببببببة للدولبببببببة 

 .......................ضات والمنر المختلفةالتعوي

 -الم بببببببالر الةمركزيبببببببة التابعبببببببة للدولبببببببة 

مبنر ذات  - الرواتبب - المستخدمون المتعاقدون

 ...االجتماعي اشتراكات الضمانطابا عا لي و

 مجموع القسم االول

 

 القسم الثالث

 التّاليف االجتماعية - الموظفون

مبببنر ال -الم بببالر الةمركزيبببة التابعبببة للدولبببة 

 …......…...........………………ةعا ليال

الضببمان  -الم ببالر الةمركزيببة التابعببة للدولببة 

 .…..........……...…….……االجتماعي 

 النالث القسم مجموع

 مجموع العنوان النالث

 مجموع الفرع الجز ي الناني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31-11 

 

31-12 

 

31-13 

 

 

 

 

 

 

11-33 

 

33-13 
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)تاب ( قحالجدول المل  
 

 خصصةالماالعتمادات 

 )دج(
 العـنــاويــن

رقم 

 األبواب

 

 

 

 

 

 

 

2.00.000.000 

 

1.200.000.000 

 

 

 

800.000.000 

 

 

1.050.000.000 

 

 

 

900.000.000 

4.150.000.000 

 

 

 الفرع الجزئي الثالث

 والتقني  لثااويوامرسسات التعليم األساسي 

 العنوان الثالث

 وسائل المصال 

 القسم األول

 مرتبات العمل -الموظفون 

مؤسسببات –الم ببالر الةمركزيببة التابعببة للدولببة 

 .…....الراتب الر يسي للنشاط -التعليم األساسي 

مؤسسببات  -لتابعببة للدولببة الم ببالر الةمركزيببة ا

 ...المختلفة والمنرالتعويضات  -التعليم األساسي 

مؤسسببات  -الم ببالر الةمركزيببة التابعببة للدولببة 

 - دونقببباعالمسبببتخدمون المت - األساسبببي التعلبببيم

مببنر ذات طببابا عببا لي و اشببتراكات  - الرواتببب

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

مؤسسببات  - لةمركزيببة التابعببة للدولببةالم ببالر ا

التعويضبببات والمبببنر  - والتقنبببي النبببانو.التعلبببيم 

 ..........................المختلفة..............

مؤسسببات –الم ببالر الةمركزيببة التابعببة للدولببة 

 المستخدمون المتعاقدون - والتقني النانو.التعليم 

 مببنر ذات طببابا عببا لي واشببتراكات - الرواتببب -

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

 مجموع القسم األول

  

 

 

 

 

 

 

31-21 

 

31-22 

 

31- 23 

 

 

 

3132- 

 

 

31- 33 
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)تاب ( قحالجدول المل  
 

 

 خصصةالماالعتمادات 

 )دج(
 العـنــاويــن

رقم 

 األبواب

 

 

 

435.000.000 

 

 

10.000.000 

 

 
150.000.000 

595.000.000 

4.745.000.000 

4.745.000.000 

7.000.000.000 

7.000.000.000 

 القسم الثالث

 التّاليف االجتماعية - الموظفون

مؤسسببات  - الم ببالر الةمركزيببة التابعببة للدولببة

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

مؤسسببات  - الم ببالر الةمركزيببة التابعببة للدولببة

 مبببببنر ذات طبببببابا - والتقنبببببي النبببببانو.التعلبببببيم 

 ....................................................عا لي

مؤسسببات  - الم ببالر الةمركزيببة التابعببة للدولببة

الضببببببببببمان  - والتقنببببببببببي النببببببببببانو.التعلببببببببببيم 

 ..............................................االجتماعي

 مجموع القسم النالث  

 مجموع العنوان النالث

 ع الجز ي النالثمجموع الفر

 مجموع الفرع األول
 ..............................المخصصة  تاالعتمادا مجموع

 

 

33-23 

 

33-31 

 

 
33-33 

 

 

  



33 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الـشعبية

 

 مورّر  424-20مرسوم رئاسي رقوم 

 1442 عوووامجموووادى األولووو   15 فوووي

، 2020سوووونة ديسوووومبر  30الموافوووق 

ميزاايووة  هلوو ل اعتموواد يتضوومن تحويوو

 تسيير وزارة التربية الوطنية.

  

 الجمهورية،ر ي  إّن 

  

 بناء علع تقرير ولير المالية، -

 

الدسبببببتور، ال سبببببيما  وبنببببباء علبببببع -

( األولع)الفقرب  143و 6-91المادتان 

 من ،

 

 17-84رقبببببم  وبمقتضبببببع القبببببانون -

 1404م شببببوال عببببا 8فببببي  مببببؤّرخال

والمتعلبق  1984يوليو سنة  7الموافق 

 م،ل والمتمّ المعدّ المالية،  بقوانين

 

 14-19 رقبببببم وبمقتضبببببع القبببببانون -

ربيبببا النبببباني عببببام  14فببببي  مبببؤّرخال

 سبببببببببنةديسمتر 11الموافبببببببببق  1441

والمتضمن قبانون الماليبة لسبنة  2019

2020، 

 

 07-20 رقبببببم القبببببانونوبمقتضبببببع  -

 1441عبببام  شبببوال 12 فبببي مبببؤّرخال

 2020 سببببببببنةيونيببببببببو  4الموافببببببببق 

من قبببانون الماليبببة التكميلببببي والمتضببب

 ،2020لسنة 

 

الر اسببببببي  وبمقتضببببببع المرسببببببوم -

 عبببام جمببباد  النانيبببة 2 فبببي مبببؤّرخال

 2020 سنة جانفي 27الموافق  1441

االعتمبببببببادات  والمتضبببببببمن توليبببببببا

المخ  ببببببببة لميزانيببببببببة التكبببببببباليف 

المشتركة من ميزانية التسيير بموجبب 

 ،2020قانون المالية لسنة 

 

فيببي. رقببم التن وبمقتضببع المرسببوم -

 جمباد  النانيبة 2 فبي مؤّرخال 20-17

سببنة  جببانفي 27الموافببق  1441عببام 

االعتمبادات  والمتضمن توليبا 2020

المخ  ة لولير التربية الوطنية من 

بموجب قبانون الماليبة  ميزانية التسيير

 ،2020لسنة 

 

 : يرسم ما يأتي

 

يلوع من ميزانيبة سبنة :  المادة األول 

عببببة مةييببببر أرباعتمبببباد قببببدره  2020

وما تببببان وثةثببببة وعشببببرون مليونببببا 

دينبببببار  وسبببببتعما ة وخمسبببببون ألبببببف

د فببببببي مقيّبببببب )دج 4.223.750.000)

مـيزانيببببـة التكبببباليف المشببببتركة وفببببي 

 - " نفقبات مدتملبة 91-37التاص رقبم 

 احتياطي مجما".

 

يخ ببب  لميزانيبببة سبببنة :  2الموووادة 

أربعببببة مةييببببر اعتمبببباد قببببدره  2020

ليونببببا وما تببببان وثةثببببة وعشببببرون م

دينبببببار  وسبببببتعما ة وخمسبببببون ألبببببف

د فبببببببي يقيّببببببب )دج 4.223.750.000)

تسـيير ولارب التربية الوطنيبة ميزانية 
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ة فببببي الجببببدول وفببببي األبببببواص المتينّبببب

 الملدق بهيا المرسوم. 

 

ولير المالية ووليبر  فكلّ ي  :  3المادة 

التربيبببة الوطنيبببة، كبببل فيمبببا يخ ببب ، 

 ي ــر فــبتنفيي هيا المرسوم الي. ينش

 

 

ة ة للجمهوريّبببببببببسبببببببببميّ الجريبببببببببدب الرّ 

 ة.عتيّ ة الشّ يمقراطيّ ة الدّ الجزا ريّ 

 

جماد  األولع عام  15 حرر بالجزا ر في

 .2020ديسمتر سنة  30الموافق  1442

 

 رئيس الجمهورية

 عبد المجيد تـبون 

 

 

 قحالجدول المل

 

 خصصةالم االعتمادات

 )دج(
 العـنــاويــن

رقم 

 األبواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.000.000 

 

 

50.000.000 

10.000.000 

 

 وزارة التربية الوطنية

 الفرع األول

 فرع وحيد

 الثاايالفرع الجزئي 

 المصال  الالمركزية التابعة للدولة

 العنوان الثالث

 وسائل المصال 

 القسم األول

 مرتبات العمل -الموظفون 

 -الم بببببببالر الةمركزيبببببببة التابعبببببببة للدولبببببببة 

 .......................ضات والمنر المختلفةالتعوي

 -الم بببببببالر الةمركزيبببببببة التابعبببببببة للدولبببببببة 

مبنر ذات  - الرواتبب - المستخدمون المتعاقدون

 ...االجتماعي طابا عا لي واشتراكات الضمان

 مجموع القسم االول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31-12 

 

31-13 

 

 

 

 

 

 



35 
 

)تابا( قحالجدول المل  

 

 خصصةالم االعتمادات

 )دج(
 العـنــاويــن

رقم 

 بواباأل

 

 

 

2.000.000 

 
50.000.000 
52.000.000 
152.000.000 
152.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000.000.000 

 

1.180.000.000 

 

 

 

256.750.000 

 

 

100.000.000 

 

 القسم الثالث

 التّاليف االجتماعية - الموظفون

مبببنر ال -الم بببالر الةمركزيبببة التابعبببة للدولبببة 

 …......…...........………………ةعا ليال

الضببمان  -م ببالر الةمركزيببة التابعببة للدولببة ال

 ....…..........………….……االجتماعي 

 النالث القسم مجموع

 مجموع العنوان النالث

 مجموع الفرع الجز ي الناني

 

 الفرع الجزئي الثالث

 والتقني الثااوي ومرسسات التعليم األساسي 

 العنوان الثالث

 وسائل المصال 

 القسم األول

 تبات العملمر -الموظفون 

مؤسسات  -الم الر الةمركزية التابعة للدولة 

 .…..الراتب الر يسي للنشاط -التعليم األساسي 

مؤسسبات  -الم الر الةمركزية التابعة للدولبة 

 .المختلفة والمنرالتعويضات  -التعليم األساسي 

مؤسسبات  -الم الر الةمركزية التابعة للدولبة 

 - دونقبباعن المتالمسببتخدمو - األساسببي التعلببيم

مبنر ذات طبابا عبا لي و اشبتراكات  - الرواتب

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

مؤسسبات  - الم الر الةمركزية التابعة للدولبة

الراتببببب الر يسببببي  -والتقنببببي التعلببببيم النببببانو. 

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

 

 

 

11-33 

 

33-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31-21 

 

31-22 

 

31- 23 

 

 

 

31-31 
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 )تابا( قحالجدول المل

 

 خصصةالم االعتمادات

 )دج(
 العـنــاويــن

رقم 

 األبواب

 

 

500.000.000 

 

 

 

100.000.000 

3.236.750.000 

 

 

 

 

570.000.000 

 

15.000.000 

 
250.000.000 

835.000.000 

4.071.750.000 

4.071.750.000 

4.223.750.000 

4.223.750.000 

مؤسسبات  - الم الر الةمركزية التابعة للدولبة

التعويضببات والمببنر  - والتقنببي النببانو.التعلببيم 

 ......................................المختلفة.........

مؤسسبات  -الم الر الةمركزية التابعة للدولبة 

المسببببببتخدمون  -والتقنببببببي  النببببببانو.التعلببببببيم 

عبا لي  مبنر ذات طبابا - واتبالر - المتعاقدون

 ..................واشتراكات الضمان االجتماعي.

 مجموع القسم األول

 

 القسم الثالث

 التّاليف االجتماعية - الموظفون

مؤسسبات  - الم الر الةمركزية التابعة للدولبة

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

مؤسسبات  - ةالم الر الةمركزية التابعة للدولب

 ........ة...عا ليالمنر ال - والتقني النانو.التعليم 

مؤسسبات  - الم الر الةمركزية التابعة للدولبة

 ...الضمان االجتماعي - والتقني النانو.التعليم 

 مجموع القسم النالث  

 مجموع العنوان النالث

 مجموع الفرع الجز ي النالث

 مجموع الفرع األول

  ...........................لمخصصة ا تاالعتمادا مجموع

3132- 

 

 

31- 33 

 

 

 

 

 

 

 

33-23 

 

33-31 

 

33-33 
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 مـــيكــرب
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 مـــيكــرب
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 مـــيكــرب
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 الشعبية الديمقراطية الجزائرية مهوريةالج
 الوطنية التربية وزارة

 
 املــدرسيــــــة للمطبوعــــات الوطــــين الديـــوان

 البيداغوجي والنشر للتوزيع الوالئي املركز

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

 
 اشتـراك بطاقـة

 
 

ـــــا ــــة مسيــــةالر  النشــــر  يف االشــــ ا  أطلــــ  أسفلـــــ  املمضــــي أن     الوطنيــــة لل بي
 :التالية املعلومات حس  20.... املدنية للسنة

 
 : ....................................................... االسم. 
 : ....................................................... اللق . 
 ............: ........................................... العنوان. 
 : ....................................................... اهلاتف. 
 : ................................................... النسخ عدد. 
 

 .دج 200 قيمت  بريدي بصك الطل  هذا يرفق
 

 اإلمضاء                                           
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