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 ١١ربيع الثاني عام  ١440هـ
 ١٩ديسمبر سنة  20١٨م

قرارات ،مقّررات ،آراء
وزارة التكوين والتعليم اﳌهنيﲔ
ق ـرار م ـؤّرخ ﰲ  26صفر عام  ١440اﳌوافق  4نوفمبر
سنة  ،20١٨يحدد دفتر الشروط اﳌتعلق بإنشاء
اﳌؤسسة اﳋاصة لـ ـلـ ـت ـك ـوي ـن أو ال ـت ـع ـل ـي ـم اﳌه ـني
وفتحها ومراقبتها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير التكوين والتعليم اﳌهنيﲔ،
إ ّ
– ﲟقتضى اﳌـرسوم الرئاسي رقم  2٤٣-١٧اﳌؤّرخ ﰲ 25

ذي القعدة عام  ١٤٣8اﳌوافق  ١٧غشت سنة  2٠١٧واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،
– وﲟقتضى اﳌ ـرسـ ـوم التنفيذي رقم  8٧-٠٣اﳌؤّرخ ﰲ

 ٣٠ذي اﳊجة عام  ١٤2٣اﳌوافق  ٣مارس سنة  2٠٠٣الذي
يحدد صﻼحيات وزير التكوين والتعليم اﳌهنيﲔ،
– وﲟقتضى اﳌ ـرسـ ـوم التنفيذي رقم  ١62-١8اﳌؤّرخ

ﰲ 2٩رمضان عام  ١٤٣٩اﳌ ـوافق  ١٤يونيو سنة  2٠١8الذي

يحدد شروط إنشاء اﳌؤس ـسة اﳋاصة للتكوين أو التعليم
اﳌهني وفتحها ومراقبتها،
– وﲟقتضى القرار اﳌؤّرخ ﰲ  2٤جمادى اﻷوﱃ عام
 ١٤2٣اﳌوافق  ٤غشت سنة  2٠٠2الذي يحدد دفتر الشروط
اﳌتعلق بإحداث مؤسسة خاصة للتكوين اﳌهني وفتحها،

 -١است ـ ـم ـ ـارة ط ـ ـلب اﻻع ـ ـت ـ ـم ـ ـاد ﻹنشاء مؤسسة خـ ـاصة
ل ـل ـت ـك ـوي ـن أو ال ـت ـع ـل ـي ـم اﳌهـني وعـنـد اﻻقـتضاء ،طـلب إنشاء
ملحقة ،ﳑلوءة وﳑضاة ،واﳌرفقة باﳌلحق رقم ،١
 -2دفتر الشروط هذا مصادق عليه وﳑضى من قبل
اﳌؤسس،
 -٣الوثائق :
 (١.٣بالنسبة للمؤسس :
أ( الشخص الطبيعي :
– مستخرج من عقد اﳌيﻼد،
– شهادة اﳉنسية اﳉزائرية،
– مستخرج من سجل السوابق القضائية رقم .٣
ب( الشخص اﳌعنوي :
– مستـ ـخـ ـرج مـ ـن عـ ـقـ ـد اﳌيـ ـﻼد أو نسخـ ـة مـ ـن ب ـط ـاق ـة
التعريف الوطنية للوكيل اﳌفوض للشخص اﳌعنوي،
– شهادة إقامة باﳉزائر للوكيل اﳌفوض،
– نسخة من القانون اﻷساسي للشخص اﳌعنوي.
وﰲ حالة وجود اتفاقية مع الطرف اﻷجنبي :
– نسخـ ـة مـ ـن ات ـف ـاق ـي ـة الشراك ـة اﳌب ـرم ـة م ـع ال ـط ـرف
اﻷجنبي طبقا للتشريع اﳌعمول به،
– نسخة من القانون اﻷساسي للشخص اﳌعنوي اﻷجنبي

يقّرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  8من اﳌرسوم
التنفيذي رقم  ١62-١8اﳌؤّرخ ﰲ  2٩رمضان عام  ١٤٣٩اﳌوافق

 ١٤ي ـون ـي ـو سن ـة  2٠١8ال ـ ـ ـذي يـ ـ ـحـ ـ ـدد شروط إنشاء اﳌؤسسة

الشريك .
 (2.٣بالنسبة للمدير :
– مستخرج من عقد اﳌيﻼد،

اﳋاصة ل ـل ـت ـكـويـن أو الـتـعـلـيـم اﳌهـني وفـتـحـهـا ومـراقـبـتـهـا،

– شهادة اﳉنسية اﳉزائرية،

يهدف هذا القرار إﱃ ﲢديد دفتر الشروط اﳌتعلق بإنشاء

– مستخرج من سجل السوابق القضائية رقم ،٣

اﳌؤسسة اﳋاصة لـ ـلـ ـت ـك ـوي ـن أو ال ـت ـع ـل ـي ـم اﳌه ـني وف ـت ـح ـه ـا
ومراقبتها.
الفصل اﻷول
شروط إنشاء مؤسسة خاصة
اﳌادة  : 2يقدم اﳌؤسس طلب اﻻعتماد ﻹنشاء مؤسسة

– شهادة طبية تثبت سﻼمة الصحة اﳉسدية والعقلية،
– أن يثبت إما بشهادة تعليم أو تكوين عال أو شهادة
معترف ﲟعادلتها ،وشهادة عمل تثبت خبرة مهنية ﻻ تقل
عن خمس ) (5سنوات ﰲ اﳌجاﻻت اﳌرتبطة بالتكوين أو
التعليم أو التربية،

خ ـاصـة للتك ـوي ـن أو التعلـ ـيـم اﳌهـ ـني ،مؤرخـ ـا وﳑضـ ـيا إﱃ

– أو شهادة عمل تثبت شغل منصب مدير مؤسسة

اﳌديرية الوﻻئية للتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ مكان تواج ـد

ع ـمومية للتكوين اﳌهني أو الت ـعليم اﳌهني تابعة لوزارة

اﳌؤسسة.

التكوين والتعليم اﳌهنيﲔ ﳌدة ﻻ تقل عن خمس ) (5سنوات.

يرفق طلب اﻻعتماد ﲟلف تقني يتضمن ما يأتي :

وتشترط الوثائق نفسها بالنسبة ﳌدير اﳌلحقة.
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 (٣.٣بالنسبة للهياكل القاعدية :
– نسخة من عقد ملكية أو إيجار ﳌدة تساوي ،عﲆ
اﻷقل ،مدة التكوين القصوى اﶈددة ﰲ دفتر الشروط هذا،
– رسالة التزام مصادق عليها تثبت أن اﳌباني موجهة
لغرض التكوين أو التعليم اﳌهني،
– شهادة مطابقة لقواعد اﻷمن تسّلمها مصالح اﳊماية
اﳌدنية،
– شه ـادة م ـط ـاب ـق ـة لـقـواعـد الـنـظـافـة يسّلـمـهـا اﳌجـلس
الشعبي البلدي للمقاطعة،
– مخطط تهيئة اﶈل ،ﳑضى ومختوم من طرف
مهندس معماري معتمد،
– شهادة مطابقة للمقاييس التقنية ﰲ مجال البناء
تسّلمها هيئات اﳌراقبة التقنية للبناء بالنسبة للمنشآت
القاعدية اﳌوجودة.
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– التـ ـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ـ ـي ـ ـة أو اﳌ ـ ـ ـقـ ـ ـر الـ ـ ـرئي ـسي للمؤس ـ ـ ـ ـسة وعند
اﻻقتضاء اﳌلحقة أو اﳌلحقات التابعة لها،
– الشعب اﳌهنية والتخصصات للتكوين اﳌهني،
– الفروع والتخصصات للتعليم اﳌهني،
– ن ـم ـط ال ـت ـك ـوي ـن ومست ـوي ـات ال ـتأه ـي ـل اﳌست ـه ـدف ـة
بالنسبة للتكوين اﳌهني،
– دورات التعليم اﳌستهدفة بالنسبة للتعليم اﳌهني،
– محتوى برامج التكوين والتعليم اﳌهنيﲔ،
– مؤهﻼت مستخدمي التأطير البيداغوجي للتكوين
اﳌهني والتعليم اﳌهني،
– اﳌدة واﳊجم الساعي للتكوين ،ﲟا ﰲ ذلك التربصات
ﰲ الوسط اﳌهني للتكوين اﳌهني،
– اﳌدة واﳊجم الساعي للتعليم ﲟا ﰲ ذلك فترات
التكوين ﰲ الوسط اﳌهني للتعليم اﳌهني.

اﳌادة  : ٣طبقا ﻷحكام اﳌادة  ٤من اﳌرسوم التنفيذي

اﳌادة  : 6يجـ ـ ـ ـب أن تستج ـ ـ ـيب مبان ـ ـ ـي اﳌؤسسـ ـ ـ ـة

رقم  ١62-١8اﳌؤّرخ ﰲ  2٩رمضان عام  ١٤٣٩اﳌوافق ١٤
يونيو سنة  2٠١8واﳌذكور أعﻼه ،يمكن اﳌؤسسة اﳋاصة

اﳋاصة وملحقاتها وكذا التجهيزات التقنية والبيداغوجية

إنشاء ملحقة أو عدة ملحقات ﰲ إقليم الوﻻية التي توجد
فيها هذه اﳌؤسسة.
تخضع اﳌلحقة إﱃ نفس الشروط البيداغوجية ونفس
الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ـام ال ـ ـق ـ ـان ـ ـوني واﳉب ـ ـائي ال ـ ـذي ت ـ ـخضع ل ـ ـه اﳌؤسسة
اﻷصلية.
يودع طلب فتح ملحقة مرفقا ﲟلف تقني عﲆ مستوى
اﳌديرية الوﻻئية للتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ.
تكون آجال دراسة طلب فتح ملحقة وكيفيات الطعن
هي نفسها بالنسبة لطلب اﻻعتماد للمؤسسة اﻷصلية.
ي ـ ـك ـ ـون إنشاء م ـ ـل ـ ـحـ ـقـ ـة ﲟوجب قـ ـرار تـ ـكـ ـمـ ـيﲇ لـ ـقـ ـرار
اﻻعتماد اﻷصﲇ.
اﳌادة  : 4يمكن اﳌؤسسة اﳋاصة أن تقدم ما يأتي :
– تـ ـكـ ـويـ ـن أوﱄ مـ ـتـ ـوج بشه ـادة أو تأه ـيﲇ ﰲ ال ـن ـم ـط
اﳊضوري،
– تكوين متواصل تأهيﲇ،
– تعليم مهني ﰲ إطار مسار التعليم اﳌهني.
اﳌادة  : 5طبقا ﻷحكام اﳌادة  8من اﳌرسوم التنفيذي
رقم  ١62-١8اﳌؤّرخ ﰲ  2٩رمضان عام  ١٤٣٩اﳌوافق ١٤
يونيو سنة  2٠١8واﳌذكور أعﻼه ،يجب أن يتضمن اﳌلف
التقني لطلب اﻻعتماد ما يأتي :

اﳌكيفة مع التكوين أو التعليم اﳌهني اﳌضمون من قبل
اﳌؤس ـ ـ ـ ـسة اﳋ ـ ـ ـاص ـ ـ ـة للشـ ـروط اﳌطلوبة ﰲ مجال اﳌساحة
واﳌقاييس التقنية.
اﳌادة  : 7تخضع مباني اﳌؤسسة اﳋاصة وملحقاتها
إﱃ مراقبة مسبقة من قبل :
– اﳌصلحة اﳌؤهلة للمديرية الوﻻئية للتكوين والتعليم
اﳌهنيﲔ التي تقدر مدى احترام الشروط اﳌذكورة ﰲ اﳌادة
 6أعﻼه،
– اللجنة البلدية اﳌختصة ﰲ مجال النظافة والوقاية
الصحية.
يجب أن ﲢظى تدابير اﻷمن ﲟوافقة مسبقة من قبل
اﳌصالح اﳌختصة للحماية اﳌدنية.
اﳌادة  : ٨تلزم اﳌؤسسة اﳋاصة باحترام الشروط
اﳌتعلقة باﳌوقع واﳌساحة ،والتي تتمثل فيما يأتي :
 (١فيما يخص موقع اﳌؤسسة اﳋاصة  :يجب أن
يكون هيكل اﳌؤسسة اﳋاصة اﳌقترحة لﻺنشاء :
– مـ ـخصصا حصريـ ـا ومـ ـكـ ـيـ ـفـ ـا ﻷنشطـ ـة ال ـت ـك ـوي ـن أو
التعليم اﳌهني اﳌستهدفة،
– ب ـ ـع ـ ـي ـ ـدا عـ ـن كـ ـل إزعـ ـاج مـ ـن شأنـ ـه أن يؤثـ ـر ﰲ أمـ ـن
اﳌتربصﲔ والتﻼميذ وﰲ صحتهم البدنية والعقلية،
– مطابقا ﳌقاييس البناء والتعمير والصحة والنظافة
واﻷمن وفقا للتنظيم اﳌعمول به.
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 (2ﰲ مجال مساحة الهياكل القاعدية للمؤسسة اﳋاصة :
 -١.2بالنسبة للمؤسسة اﳋاصة للتكوين اﳌهني :
• اﳌرافق البيداغوجية
اﳌساحة

اﳌرافق
قاعة التدريس

اﳊد اﻷدنى للمساحة  ٤٠م 2أو قاعتان للدراسة 2٠ ،م 2لكل قاعة ،ما يعادل 2
لكل متربص

قاعة الدروس التطبيقية

اﳊـ ـ ـد اﻷدنى للمس ـ ـاحة  6٠م 2أو قاعتان ٣٠ ،م 2لـ ـ ـكل قـ ـ ـ ـ ـاعة ،ما يعـ ـ ـ ـ ـ ـادل  ٣م 2لكل
متربص

الورشة

مساحة  ١٠٠م) 2هذه اﳌساحة يمكن تعديلها حسب التخصص(

قاعة متعددة اﻷغراض

اﳊد اﻷدنى للمساحة اﳌطلوبة هو 25

مكتبة مع رصيد وثائقي وقاعة مطالعة

يمكن تعديل اﳌساحة حسب طاقة استيعاب اﳌؤسسة

م2

م2

• اﳌرافق اﻹدارية
اﳌساحة

اﳌرافق
مكتب اﳌدير

اﳊد اﻷدنى للمساحة اﳌطلوبة ١2

م2

مكتب التسيير الدراسي واﻷرشيف

اﳊد اﻷدنى للمساحة اﳌطلوبة ١6

م2

مكتب التسيير التقني والبيداغوجي

يمكن تعديل اﳌساحة حسب احتياجات اﳌؤسسة

مكتب التسيير اﻹداري واﳌاﱄ

يمكن تعديل اﳌساحة حسب احتياجات اﳌؤسسة

 -2.2ﰲ مجال اﳌؤسسة اﳋاصة للتعليم اﳌهني :
• اﳌرافق البيداغوجية
اﳌساحة

اﳌرافق
قاعة التدريس

مساحة قدرها  5٠م 2أو قاعتان للدراسة25 ،م 2لكل قاعة ،ما يعادل ١,6م 2لكل تلميذ

قاعة علوم )الفيزياء أو الكيمياء(

مساحة قدرها  62م ،2ما يعادل  2م 2لكل تلميذ

قاعة اﻹعﻼم اﻵﱄ

مساحة قدرها 5٠م ،2ما يعادل ١,6م 2لكل تلميذ

طاقم تقني )ورشة(

 ١٠٠م 2لكل فرع أو تخصص حسب اﳊالة

قاعة متعددة اﻷغراض

اﳊد اﻷدنى للمساحة 25

مكتبة مع رصيد وثائقي وقاعة مطالعة

يمكن تعديل اﳌساحة حسب طاقة استيعاب اﳌؤسسة

م2
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• اﳌرافق اﻹدارية

اﳌساحة

اﳌرافق
مكتب اﳌدير

اﳊد اﻷدنى للمساحة اﳌطلوبة ١2

م2

مكتب التسيير الدراسي واﻷرشيف

اﳊد اﻷدنى للمساحة اﳌطلوبة ١6

م2

مكتب التسيير التقني والبيداغوجي

يمكن تعديل اﳌساحة حسب احتياجات اﳌؤسسة

مكتب التسيير اﻹداري واﳌاﱄ

يمكن تعديل اﳌساحة حسب احتياجات اﳌؤسسة

اﳌصالح اﳌشتركة ﳌؤسسة التكوين أو التعليم اﳌهني
اﳌساحة

اﳌرافق

م2

العيادة

اﳊد اﻷدنى للمساحة اﳌطلوبة ٤٠

صرف صحي منفصل بالنسبة للجناح
البيداغوجي

اثنان ) (2منفصﻼن )واحد للذكور وواحد لﻺناث(

صرف صحي منفصل بالنسبة للجناح
اﻹداري

اثنان ) (2منفصﻼن )واحد للرجال وواحد للنساء(

النادي

اﳊد اﻷدنى للمساحة اﳌطلوبة ٤٠

فضاء لﻼستراحة

اﳊد اﻷدنى للمساحة اﳌطلوبة 2٠

م2
م2

اﳌادة  : ٩يجب أن يكون رفض طلب اﻻعتماد ﻹنشاء
مؤسسة خاصة للتكوين أو التعليم اﳌهني معلﻼ ،ويبّلغ إﱃ
صاحبه.

– تقرير اﳌصالح التقنية اﳌؤهلة للمديرية الوﻻئية
للتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ اﳌعد تبعا ﳌراقبة مسبقة ﲤت
ﰲ عﲔ اﳌكان.

يمكن اﳌؤسس طلب إعادة دراسة ملفه أمام اللجنة
الوﻻئية ﰲ أجل أقصاه ثﻼثون ) (٣٠يوما من تاريخ الرفض.
وتلزم هذه اﻷخيرة بعد رفع التحفظات ،بإعادة دراسة اﳌلف
ﰲ أجل ﻻ يتجاوز شهرا واحدا.

اﳌادة  : ١١يجب أن يحمل اﳋتم وكذا التأشير الداخﲇ
واﳋارجي لﻺشارات اﻹشهارية للمؤسسة اﳋاصة العبارة
الوحيدة اﻵتية “مؤسسة خاصة للتكوين أو التعليم اﳌهني
اﳌعتمدة من وزارة التكوين والتعليم اﳌهنيﲔ ،ثم تليها
تسميتها ورقم وتاريخ القرار الوزاري لﻼعتماد والشعب
اﳌهنية اﳌتوفرة طبقا لهذا القرار وكذا عنوانها”.

وﰲ حالة الرفض بعد إعادة الدراسة ،يمكن أن يقدم
طعنا لدى الوزير اﳌكلف بالتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ ﰲ
أجل شهر واحد ،ابتداء من تاريخ التبليغ بالرفض.
الفصل الثاني
فتح اﳌؤسسة اﳋاصة
اﳌادة  : ١0طـ ـ ـبـ ـ ـ ـقا ﻷحـ ـ ـكـ ـ ـ ـام اﳌ ـ ـ ـ ـادة  ١6مـ ـ ـ ـن اﳌ ـ ـ ـرسوم
التـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـف ـ ـي ـ ـذي رقـ ـ ـم  ١62-١8اﳌـ ـ ـ ـؤّرخ ﰲ  2٩رمـ ـضان عام ١٤٣٩
اﳌوافق  ١٤يونيو سنة  2٠١8واﳌذكور أعﻼه ،يرتبط فتح
اﳌؤسـ ـ ـ ـسة اﳋـ ـ ـاصـ ـ ـة بت ـ ـرخ ـ ـيص فتح يسلمه اﳌدير الوﻻئي
للتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ ،عﲆ أساس :
– إثبات تسجيل اﳌؤسسة اﳋاصة ﰲ السجل التجاري
)مستخرج من السجل التجاري( ﲢت رمز ﳑارسة نشاط
التكوين اﳌهني اﳊصري عنوانه “مؤسسة خاصة للتكوين
اﳌهني”،

الفصل الثالث
سير اﳌؤسسة اﳋاصة
القسم اﻷول
مدير اﳌؤسسة اﳋاصة
اﳌادة  : ١2يدير اﳌؤسسة اﳋاصة مدير تتوفر فيه
الشروط اﳌنصوص عـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـا ﰲ اﳌادة  ١٧مـ ـ ـن اﳌرسوم
التـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـفـ ـ ـيـ ـ ـ ـذي رقـ ـ ـم  ١62-١8اﳌـ ـ ـؤّرخ ﰲ  2٩رمضان عام ١٤٣٩
اﳌوافق  ١٤يونيو سنة  ،2٠١8واﳌذكور أعﻼه.
اﳌادة  : ١٣يجب تبليغ اﳌديرية الوﻻئية للتكوين
والتعليـ ـ ـم اﳌهنـ ـ ـيﲔ بكـ ـ ـل تغيي ـ ـ ـر للمديـ ـ ـر ﰲ أجـ ـل ﻻ يتجاوز
شهرا واحدا.
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القسم الثاني
أدوات التسيير
اﳌادة  : ١4تلزم اﳌؤسسة اﳋاصة بفتح ومسك يومي
ﻷدوات الـ ـتسيـ ـيـ ـر الـ ـبـ ـيـ ـداغـ ـوجي ل ـل ـت ـك ـوي ـن اﳌه ـني اﳌت ـوج
بشهادة وشهادة تأهيل وتعليم مهني ،وهي :
 -١سجل التسجيل للمتربصﲔ أو التﻼميذ ﰲ طور
التكوين،

 ١١ربيع الثاني عام  ١440هـ
 ١٩ديسمبر سنة  20١٨م

– شهادة التعليم اﳌهني من الدرجة الثانية أو شهادة
التعليم اﳌهني بالنسبة للطور الثاني من التعليم اﳌهني.
اﳌادة  : ١7تل ـ ـ ـزم اﳌ ـ ـ ـؤس ـ ـسة اﳋاصـ ـ ـ ـة ف ـ ـ ـور التـ ـ ـسجيل
النهائي ﰲ تكوين مهني أو تعليم مهني ﲟا يأتي :
 -١بالنسبة للتكوينات اﳌتوجة بالشهادة :
– إبرام عقد تكوين أو تعليم يحدد حقوق وواجبات

 -2ملفات اﳌتربصﲔ أو التﻼميذ ﰲ طور التكوين
)اﳌلفات اﻹدارية واﳌلفات التقنية(،

كﻼ الطرفﲔ مع اﳌتربص أو التلميذ حسب اﳊالة أو مع
الوصي الشرعي عندما يكون اﳌتربص أو التلميذ قاصرا.

 -٣عقد التكوين اﳌبرم مع اﳌتربص أو التلميذ،

يرفق نموذج عقد التكوين أو التعليم باﳌلحق رقم .2

 -٤مـ ـحـ ـاضر فـ ـتـ ـح الـ ـتـ ـكـ ـويـ ـن اﳌهـ ـني اﳌت ـوج بشه ـادة

– إيداع نسخة من محضر فتح التكوين عﲆ مستوى

وشهادة التأهيل،

اﳌديري ـ ـ ـ ـة الوﻻئية للتكويـ ـ ـن والتعليـ ـ ـم اﳌهن ـ ـ ـ ـيﲔ ﰲ أج ـ ـ ـل

 -5محاضر فتح الطورين  ١و 2من التعليم اﳌهني،
 - 6دفتر يومي لكل فرع ومادة من التكوين والتعليم

ﻻ يتجاوز شهرين ) (2ابتداء من تاريخ انطﻼق التكوين،
مرفقا ﲟلف يتضمن عﲆ اﳋصوص ما يأتي :
* شه ـ ـادة م ـ ـدرسيـ ـة تـ ـثـ ـبت اﳌستـ ـوى الـ ـدراسي لـ ـكـ ـل

اﳌهنيﲔ،
 -٧وضع ـي ـة ت ـق ـي ـيـم السداسيـات واﳌراقـبـة اﳌستـمـرة
)كشف نقاط السداسيات(،
 -8دفتر شهادات التكوين اﳌهني أو التعليم اﳌهني،
 -٩محاضر نهاية التكوين اﳌهني أو التعليم اﳌهني،
 - ١٠جدول التوقيت اﻷسبوعي للفرع،

متربص وتلميذ،
* نسخة كشف النقاط للفصل الثالث لتلميذ السنة
الرابعة متوسط مع تقدير ناجح إﱃ الطور ما بعد اﻹلزامي أو
نسخة من مقرر إعادة التوجيه من الطور الثانوي بالنسبة
للطور اﻷول من التعليم اﳌهني،
* نسخة من شهادة التعليم اﳌهني من الدرجة الثانية

 - ١١جدول توقيت اﳌكّون.

أو شهادة التعليم اﳌهني بالنسبة للطور الثاني من التعليم

اﳌادة  : ١5طبقا ﻷحكام اﳌادة  25من اﳌرسوم التنفيذي

اﳌهني،

رقم  ١62-١8اﳌؤّرخ ﰲ  2٩رمضان عام  ١٤٣٩اﳌوافق ١٤
يونيو سنة  2٠١8واﳌذكور أعﻼه ،تلزم اﳌؤسسة اﳋاصة
بإرسال تقرير سداسي عن نشاطاتها إﱃ اﳌديرية الوﻻئية
للتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ اﳌعنّية.
القسم الثالث
كيفيات التسجيل لﻼلتحاق بتكوين مهني
أو تعليم مهني
اﳌادة  : ١6يخضع التسجيل لﻼلتحاق بالتكوين اﳌهني
أو الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ـم اﳌه ـني إﱃ ن ـفس الشروط واﳌع ـاي ـي ـر اﶈددة
ﲟوجب ال ـت ـن ـظ ـي ـم اﳌع ـم ـول ب ـه واﳌط ـبـقـة ﰲ اﳌؤسسات
العمومية للتكوين اﳌهني أو التعليم اﳌهني ،وﻻ سيما منها :
– شروط السن واﳌستوى الدراسي للمترشح،
– القدرات اﳉسدية والذهنية للمترشح اﳌطلوبة ﰲ
التخصص موضوع التكوين أو التعليم ﳌمارسة اﳌهنة،
– شرط قبول تﻼميذ السنة الرابعة متوسط ﰲ الطور
ما بعد اﻹلزامي أو شرط إعادة توجيه تﻼميذ الطور الثانوي
نحو الطور اﻷول من التعليم اﳌهني،

* نسخـ ـة مـ ـن عـ ـقـ ـد الـ ـت ـك ـوي ـن أو ال ـت ـع ـل ـي ـم اﳌب ـرم بﲔ
الطرفﲔ،
* شهادة ميﻼد،
* صورتان شمسيتان.
 -2بالنسبة للتكوينات اﳌهنية التأهيلية :
– إبرام عقد تكوين تأهيﲇ أوﱄ يحدد حقوق وواجبات
كﻼ الطرفﲔ مع اﳌتربص أو مع الوصي الشرعي عندما
يكون اﳌتربص قاصرا،
– إيداع نسخة من محضر فتح التكوين عﲆ مستوى
اﳌديري ـ ـ ـة الوﻻئي ـ ـة للتكوي ـ ـ ـن والتعلي ـ ـم اﳌهنـ ـ ـيﲔ ﰲ أج ـ ـل
ﻻ يت ـ ـ ـجـ ـ ـاوز ثﻼث ـ ـﲔ ) (٣٠يومـ ـ ـا من ب ـ ـداي ـ ـة كل تكوين ،مرفقا
ﲟلف يتضمن عﲆ اﳋصوص ما يأتي :
* طلب خطي،
* شه ـ ـادة م ـ ـدرسيـ ـة تـ ـثـ ـبت اﳌستـ ـوى الـ ـدراسي لـ ـكـ ـل
متربص،

 ١١ربيع الثاني عام  ١440هـ
 ١٩ديسمبر سنة  20١٨م
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* نسخة من عقد التكوين التأهيﲇ اﻷوﱄ اﳌبرم بﲔ
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* شهادة ميﻼد،
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ي ـرف ـق ن ـم ـوذج است ـم ـارة ال ـت ـرخ ـيص بإضاف ـة أو إلـغـاء
تخصصات أو فروع باﳌلحق رقم .٣
إذا لم تفتح اﳌؤسسة فروعا ﰲ التكوين اﻷوﱄ اﳌتوج

* صورتان شمسيتان.
اﳌادة  : ١٨يجب أن تبّلغ اﳌؤسسة اﳋاصة باﻷسعار
التي تطبقها عﲆ اﳌتربصﲔ والتﻼميذ إﱃ علم اﳉمهور
كتابيا وعن طريق التعليق وبكل وسيلة إعﻼم واتصال.
القسم الرابع
التنظيم البيداغوجي ﻷطوار التكوين أو التعليم
اﳌهني
اﳌادة  : ١٩يجب أن يحتوي برنامج التكوين اﳌهني
اﻷوﱄ عﲆ دروس ن ـظ ـري ـة وت ـط ـب ـي ـق ـي ـة وأع ـم ـال ت ـط ـب ـيـقـيـة
وتربص تطبيقي ﰲ الوسط اﳌهني.
يجب أن يحتوي برنامج التعليم اﳌهني عﲆ البرامج

بشهـ ـادة ﻷكـ ـثـ ـر مـ ـن سنـ ـة واحـ ـدة ،تـ ـقـ ـوم اﳌصلـ ـح ـة اﳌؤه ـل ـة
للمديرية الوﻻئية للتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ بإلغاء منتظم
لهذا التكوين.
اﳌادة  : 25يجب أن تكون شروط توظيف اﳌكونﲔ
اﳌكلفﲔ بتأطير أطوار التكوين أو التعليم اﳌهني مطابقة
عى اﻷقل ،مع تلك اﳌطلوبة ﰲ التنظيم اﳌعمول به واﳌطبق
عﲆ اﻷساتذة الذين توظفهم اﳌؤسسات العمومية للتكوين
والتعليم اﳌهنيﲔ.
يجب عﲆ اﳌكونﲔ الذين يتم توظيفهم إمضاء عقد
سنوي خﻼل بداية التكوين اﳌهني لكل سنة ،مع تعهدهم
بالتكفل بالتكوين طيلة السنة.

اﳌضم ـون ـة ﰲ مسار ال ـت ـع ـل ـي ـم ال ـذي ي ـتضم ـن ت ـع ـل ـي ـم ـا ع ـل ـم ـي ـا
وتكنولوجيا وتأهيليا ،وكذا فترات التكوين ﰲ الوسط اﳌهني.
اﳌادة  : 20يجب أن يتناسب محتوى برامج التكوين
اﳌهني أو التعليم اﳌهني اﳌتوج بشهادة مع تلك اﳌعمول
بها ﰲ اﳌؤسسات العمومية للتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ.

الفصل الرابع
تتويج التكوين اﳌهني أو التعليم اﳌهني
اﳌادة  : 26يجب عﲆ متربصي وتﻼميذ اﳌؤسسات
اﳋاصة اﳌشاركة ﰲ امتحانات نهاية التكوين التي تنظمها

اﳌادة  : 2١يجب أن يستجيب تنظيم التكوين اﻷوﱄ

اﳌؤسسات العمومية للتكوين اﳌهني أو التعليم اﳌهني

التأهيﲇ إﱃ اﳌقاييس البيداغوجية اﳌطبقة ﰲ اﳌؤسسات

للحصول عﲆ الشهادة ،طبقا ﻷحكام اﳌادة  2٧من اﳌرسوم

العمومية للتكوين اﳌهني.
اﳌادة  : 22ين ـ ـ ـظـ ـ ـم التك ـ ـ ـوين التـ ـ ـأهـ ـ ـ ـ ـيﲇ حسب الطلب

الـتـنـفـيـذي رقـم  ١62-١8اﳌؤّرخ ﰲ  2٩رمضان ع ـ ـ ـام ١٤٣٩
اﳌوافق  ١٤يونيو سنة  2٠١8واﳌذكور أعﻼه.

بط ـ ـ ـ ـلب مـ ـ ـن اﳌـ ـ ـؤس ـ ـسات لص ـ ـالح الع ـ ـ ـمال ﰲ إط ـار التكوين

اﳌادة  : 27يتوج التكوين اﻷوﱄ التأهيﲇ بشهادة

اﳌتواصل ،ويجب أن يكون موضوع اتفاقية بﲔ اﳌؤسسة
واﳌؤسسة اﳋاصة.
اﳌادة  : 2٣ﻻيمكن اﳌؤسسة اﳋاصة إضافة تخصصات
جديدة ﰲ التكوين اﳌهني أو فروع جديدة ﰲ التعليم اﳌهني
ﻻ ب ـع ـد ال ـت ـرخ ـيص اﳌسب ـق ب ـال ـف ـتـح الـذي تسّلـمـه اﳌصلـحـة
إ ّ
اﳌؤهلة للمديرية الوﻻئية للتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ.

تأهيل مهني تسلمها اﳌؤسسة العمومية للتكوين اﳌهني.
يتّوج التكوين التأهيﲇ حسب الطلب اﳌنظم ﰲ إطار

التكوين اﳌتواصل بشهادة التكوين تسّلمها اﳌؤسسة اﳋاصة
للتكوين اﳌهني.
اﳌادة  : 2٨تلزم اﳌؤسسة اﳋاصة ﲟنح اﳌتربص

يجب أن تستوﰲ مسبقا إضافة تخصصات جديدة ﰲ

والتلميذ شهادة تكوين مهني أو تعليم مهني تتضمن عﲆ

الـ ـتـ ـكـ ـوي ـن أو ف ـروع ج ـدي ـدة ﰲ ال ـت ـع ـل ـي ـم ،الشروط ال ـت ـق ـن ـي ـة

اﳋصوص تسمية اﳌؤسسة اﳋاصة ،ورقم وتاريخ قرار

والبيداغوجية اﳌنصوص عليها ﰲ دفتر الشروط هذا وتلك

اﻻعتماد والتخصص اﳌتبع واﳌدة مع ﲢديد فترة التكوين.

اﳌنصوص عليها ﰲ التنظيم اﳌعمول به ﰲ اﳌؤسسات
العمومية للتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ.
اﳌادة  : 24ﻻ يمكن اﳌؤسسة اﳋاصة إلغاء تخصص
ﰲ التكوين اﳌهني أو فرع ﰲ التعليم اﳌهني الذي تضمنه
ﻻ بعد انقضاء مدة هذه التكوينات.
إ ّ
يـ ـجب إبـ ـﻼغ مصلـ ـحـ ـة اﳌديـ ـريـ ـة الـ ـوﻻئـ ـيـ ـة لـ ـلـ ـتـ ـك ـوي ـن
والتعليم اﳌهنيﲔ بإلغاء تخصص أو فرع ﰲ مدة أقصاها
ثمانية ) (8أيام.

الفصل اﳋامس
مراقبة اﳌؤسسة اﳋاصة
اﳌادة  : 2٩طبقا ﻷحكام اﳌادة  26من اﳌرسوم التنفيذي
رقـ ـم  ١62-١8اﳌؤّرخ ﰲ  2٩رمضان ع ـ ـ ـام  ١٤٣٩اﳌوافـ ـق ١٤

يـ ـ ـون ـ ـ ـي ـ ـو سـ ـ ـن ـ ـة  2٠١8واﳌـ ـ ـ ـذكـ ـ ـور أع ـ ـ ـ ـﻼه ،ي ـ ـتم تفتيش تقني

وبـ ـ ـيداغوجي وم ـ ـ ـراقـ ـ ـ ـبة مست ـ ـ ـ ـمرة ومفـ ـ ـ ـاجئة عﲆ مس ـ ـ ـتوى
اﳌؤسسات اﳋاصة من قبل سلك اﳌفتشﲔ اﳌؤهلﲔ لقطاع
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الـتـكـويـن والـتـعـلـيـم اﳌهـنـيﲔ واﳌصالـح اﳌؤهـلـة لـلـمـديرية

اﳌلحق اﻷول

الوﻻئية للتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ وكذا اﳌصالح التابعة
استمارة طلب اﻻعتماد ﻹنشاء مؤسسة خاصة

لﻺدارة اﳌركزية.
ب التفتيش واﳌراقبة عﲆ :
ينص ّ

للتكوين أو التعليم اﳌهني واستمارة إنشاء ملحقة

– احترام بنود دفتر الشروط هذا ،ﻻ سيما فيما يخص
مست ـوى دخ ـول اﳌت ـرشحﲔ ل ـل ـت ـك ـوي ـن وال ـبـرنـامج واﳊجـم

الوﻻية ................................................................................. :

الساعي اﳌضمون حقيقة ،والتكوين التطبيقي للمتربصﲔ

اﳌرجع ................................................................................ :

أو التﻼميذ ونظام التقييم،

تاريخ اﻹيداع ....................................................................... :

– شروط سير التكوين والتعليم اﳌضمونﲔ.

وصل رقم  .................. :اﳌؤّرخ ﰲ .......................................

الفصل السادس

تكوين ملف طلب اﻻعتماد

أحكام مختلفة
اﳌادة  : ٣0طبقا ﻷحكام اﳌادة  ١٩من اﳌرسوم التنفيذي
رقم  ١62-١8اﳌؤّرخ ﰲ  2٩رمضان عام  ١٤٣٩اﳌوافق ١٤
يونيو سنة  2٠١8واﳌذكور أعﻼه ،تلزم اﳌؤسسة اﳋاصة
باكتتاب تأمﲔ لتغطية اﳌسؤولية اﳌدنية للمستخدمﲔ
واﳌتربصﲔ والتﻼميذ.
اﳌادة  : ٣١طبقا ﻷحكام اﳌادة  2٤من اﳌرسوم التنفيذي
رقـ ـم  ١62-١8اﳌؤّرخ ﰲ  2٩رمضان ع ـ ـ ـام  ١٤٣٩اﳌوافـ ـق ١٤

يونيو سنة  2٠١8واﳌذكور أعﻼه ،تخضع مشاريع التعاون

بﲔ اﳌؤسسة اﳋاصة والهيئات واﳌؤسسات اﻷجنبية إﱃ
ترخ ـ ـ ـيص مس ـ ـ ـبق م ـ ـن الوزي ـ ـر اﳌك ـ ـ ـلف بالتكـ ـ ـ ـوين والت ـ ـ ـعليم
اﳌهنيﲔ الذي يعرض مشروع التعاون عﲆ الوزير اﳌكلف
بالشؤون اﳋارجية.
اﳌادة  : ٣2طبقا ﻷحكام اﳌادة  ٣٤من اﳌرسوم التنفيذي
رقم  ١62-١8اﳌؤّرخ ﰲ  2٩رمضان عام  ١٤٣٩اﳌوافق ١٤
يونيو سنة  ،2٠١8واﳌذكور أعﻼه ،تلزم اﳌؤسسة اﳋاصة
بإب ـرام ات ـف ـاق ـيـة مـع مؤسسة عـمـومـيـة لـلـتـكـويـن أو الـتـعـلـيـم

 (١بالنسبة للمؤسس :
أ( الشخص الطبيعي :
– مستخرج من عقد اﳌيﻼد،
– شهادة اﳉنسية اﳉزائرية،
– مستخرج من سجل السوابق القضائية رقم .٣
ب( الشخص اﳌعنوي :
– مست ـ ـخ ـ ـرج مـ ـن عـ ـقـ ـد اﳌيـ ـﻼد أو نسخـ ـة مـ ـن بـ ـطـ ـاقـ ـة
التعريف الوطنية للممثل القانوني للشخص اﳌعنوي،
– شهادة إقامة باﳉزائر للممثل القانوني،
– نسخة من القانون اﻷساسي للشخص اﳌعنوي.
ﰲ حالة وجود شراكة مع طرف أجنبي :
– نسخـ ـة مـ ـن اتـ ـفـ ـاقـ ـيـ ـة الشراك ـة اﳌب ـرم ـة م ـع ال ـط ـرف
اﻷجنبي ،طبقا للتشريع اﳌعمول به،
– نسخ ـ ـة م ـ ـن ال ـ ـق ـ ـانـ ـون اﻷساسي لـ ـلشخص اﳌعـ ـنـ ـوي

اﳌهني يعينها اﳌدير الوﻻئي للتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ.

اﻷجنبي الشريك.

يجب أن تعّد هذه اﻻتفاقية ﰲ أجل ثﻼثة ) (٣أشهر،
ابتداء من تاريخ مقرر فتح اﳌؤسسة.

 (2بالنسبة للمدير:

الفصل السابع
أحكام نهائية
اﳌادة  : ٣٣تتعرض اﳌؤسسة اﳋاصة اﳌعنية إﱃ
عقوبات إدارية يمكن أن تصل إﱃ سحب قرار اﻻعتماد ﰲ
حالة عدم احترام دفتر الشروط هذا واﳌثبت قانونا من

– مستخرج من عقد اﳌيﻼد،
– شهادة اﳉنسية اﳉزائرية،
– مستخرج من سجل السوابق القضائية رقم ،٣
– شهـ ـ ـادة طـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ـة ت ـ ـث ـ ـبت سﻼم ـ ـة الصح ـ ـة اﳉسدي ـ ـة
والعقلية،

طرف اﳌديريات الوﻻئية اﳌكلفة بالتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ

ما بشهادة تعليم أو تكوين عا ٍ
ل أو شهادة
– أن يثبت إ ّ

اﳌادة  : ٣4ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الرسمّية

ع ـ ـ ـن خ ـ ـم ـ ـ ـس ) (5سـ ـ ـ ـنوات ﰲ اﳌـ ـ ـجاﻻت اﳌرتبطة بالتكوين

أو سلك التفتيش.

معترف ﲟعادلتها ،وشهادة عمل تثبت خبرة مهنية ﻻ تقل

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  26صفر عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ٤نوفمبر

سنة .2٠١8

أو التعليم أو التربية،
– أو شهادة عمل تثبت شغل منصب مدير مؤسسة
عمومية للتكوين أو التعليم اﳌهني تابعة لوزارة التكوين

مح ـمد مباركي

والتعليم اﳌهنيﲔ ﳌدة ﻻ تقل عن خمس ) (5سنوات.
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اﳌلحق اﻷول )تابع(
بطاقة التعريف
 -١بالنسبة للمؤسس :
 - ١.١بالنسبة للشخص الطبيعي :
اللقب  .......................................................................................... :اﻻسم ................................................................................... :
تاريخ ومكان اﻻزدياد ................................................................................................................................................................. :
اﳉنسية .................................................................................................................................................................................... :
العنوان ...................................................................................................................................................................................... :
الهاتف ........................................................................................................................................................................................ :
البريد اﻹلكتروني ...................................................................................................................................................................... :
 - 2.١بالنسبة للشخص اﳌعنوي :
اﻻسم التجاري للهيئة ................................................................................................................................................................. :
وضعية الهيئة ............................................................................................................................................................................. :
اسم ولقب اﳌسؤول اﳌخولة له كل اﳊقوق لتمثيل الشخص اﳌعنوي ..................................................................................... :
اتفاقية الشراكة مع الطرف اﻷجنبي ........................................................................................................................................... :
تاريخ ومكان ازدياد اﳌسؤول اﳌخولة له كل اﳊقوق لتمثيل الشخص اﳌعنوي ..................................................................... :
اﳉنسية ...................................................................................................................................................................................... :
العنوان ........................................................................................................................................................................................ :
الهاتف............................................................................................أو الفاكس ............................................................................ :
البريد اﻹلكتروني ...................................................................................................................................................................... :
 - ٣.١بالنسبة ﳌدير اﳌؤسسة :
اﻻسم واللقب ............................................................................................................................................................................... :
تاريخ ومكان اﻹزدياد ................................................................................................................................................................. :
اﳉنسية ...................................................................................................................................................................................... :
العنوان ........................................................................................................................................................................................ :
الهاتف ........................................................................................................................................................................................ :
البريد اﻹلكتروني ....................................................................................................................................................................... :
شهادات التعليم أو التكوين العاﱄ اﳌتحصل عليها أو شهادة معترف ﲟعادلتها :
)تعداد اﳌؤسسات ،وسنوات التخرج والتخصص(
– ....................................................................................................................................................................................................
– ....................................................................................................................................................................................................
عند اﻻقتضاء اﳋبرة كمدير مؤسسة عمومية تابعة لوزارة التكوين والتعليم اﳌهنيﲔ :
)تعداد اﳌؤسسات(
– ....................................................................................................................................................................................................
– ....................................................................................................................................................................................................
اﳋبرة اﳌهنية :
)ﲢديد الهيئات اﳌستخدمة واﳌناصب اﳌشغولة واﳌدة(
– ....................................................................................................................................................................................................
– ....................................................................................................................................................................................................
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 ١١ربيع الثاني عام  ١440هـ
 ١٩ديسمبر سنة  20١٨م

اﳌلحق اﻷول )تابع(
تعريف اﳌؤسسة
 -١التسمية ................................................................................................................................................................................ :
 -2مكان تواجد اﳌؤسسة اﳌنجزة أو ﰲ طور اﻹنجاز :
الشارع  ................................................................................. :الرقم ........................................................................................... :
البلدية  .................................................................................. :الدائرة ........................................................................................ :
الوﻻية  ................................................................................... :الرمز البريدي ........................................................................... :
الهاتف  .................................................................................. :الفاكس ...................................................................................... :
 -٣النظام القانوني للقاعات :
– إيجار  ................................................................................ :مدة وفترة اﻹيجار ..................................................................... :
ملكية خاصة ............................................................................................................................................................................... :
 -4أنماط التكوين أو التعليم اﳌرتقبة :
– ....................................................................................................................................................................................................
– ....................................................................................................................................................................................................
– ....................................................................................................................................................................................................
 -5أوقات العمل اﳌقررة :
صباحا  :من ...................................................................................إﱃ ........................................................................................ :
مساء  :من  ....................................................................................إﱃ ....................................................................................... :
وصف القاعات
 -١بالنسبة للتكوين اﳌهني :
 -١.١القاعات البيداغوجية :

القاعات

الرقم
1

قاعة التدريس

2

قاعة الدروس التطبيقية

3

الورشة

4

قاعة متعددة اﻷغراض

5

مكتبة مع رصيد وثائقي وقاعة مطالعة

اﳌساحة

 -2.١القاعات اﻹدارية :

القاعات

الرقم
1

مكتب اﳌدير

2

مكتب التسيير الدراسي واﻷرشيف

3

مكتب التسيير التقني والبيداغوجي

4

مكتب التسيير اﻹداري واﳌاﱄ

اﳌساحة
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اﳌلحق اﻷول )تابع(

 -2بالنسبة للتعليم اﳌهني :
 -١.2القاعات البيداغوجية :

اﳌساحة

القاعات

الرقم
1

قاعة التدريس

2

قاعة العلوم ) الفيزياء والكيمياء(

3

قاعة اﻹعﻼم اﻵﱄ

4

طاقم تقني )ورشة(

5

قاعة متعددة اﻷغراض

6

مكتبة مع رصيد وثائقي وقاعة اﳌطالعة

 -2.2القاعات اﻹدارية :

اﳌساحة

القاعات

الرقم
1

مكتب اﳌدير

2

مكتب التسيير الدراسي واﻷرشيف

3

مكتب التسيير التقني والبيداغوجي

4

مكتب التسيير اﻹداري واﳌاﱄ

 -٣اﳌصالح اﳌشتركة للتكوين أو التعليم اﳌهني :

اﳌساحة

القاعات

الرقم
1

العيادة

2

مراحيض منفصلة للجناح البيداغوجي

3

مراحيض منفصلة للجناح اﻹداري

4

النادي

5

فضاء لﻼستراحة

مستخدمو التأطير
 -١اﳌستخدمون اﻹداريون :

الرقم
1

2

3

العدد

التأهيل

اﳌنصب اﳌشغول

اﳌﻼحظة
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اﳌلحق اﻷول )تابع(

 -2اﳌكّونون :

الصفة
الرقم

الشهادة

التخصصات

الرتبة
متعاقد

مؤقت

دائم

1
2
3
 -٣التجهيزات التقنية والبيداغوجية ،ﲟا ﰲ ذلك الوسائل التعليمية :
ﲢديد التجهيزات

التعداد

اﳋصائص التقنية اﻷساسية

 -4التكوين اﳌهني اﳌقرر :
الرقم الشعب اﳌهنية

التخصص

مستوى التأهيل شروط اﻻلتحاق

مدة التكوين

تتويج التكوين

1
2
3

 -5التعليم اﳌهني اﳌقرر :
الرقم

الفرع

التخصص

مستوى التأهيل شروط اﻻلتحاق

مدة التعليم

الشهادة اﳌسّلمة

1
2
3

حّرر بـ ................ﰲ .............
التاريخ والتوقيع..................
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اﳌلحق اﻷول )تابع(
استمارة طلب إنشاء ملحقة

الوﻻية :
تاريخ اﻹيداع ................................................................................................................................................................................ :
وصل رقم  ...................................... :مؤرخ ﰲ ......................................................................................................................... :
مؤسسة اﻹرتباط ........................................................................................................................................................................ :
مكّمل قرار اﻹعتماد رقم  ................................................................... :اﳌؤرخ ﰲ ...................................................................... :
اﳌرجع ........................................................................................................................................................................................ :
بطاقة التعريف
 -١اﳌلحقة :
– التسمية ................................................................................................................................................................................... :
– اﳌوقع ...................................................................................................................................................................................... :
– العنوان ..................................................................................................................................................................................... :
– عنوان مؤسسة اﻻرتباط .......................................................................................................................................................... :
– البلدية ...................................................................................................................................................................................... :
– الدائرة ...................................................................................................................................................................................... :
– الوﻻية ...................................................................................................................................................................................... :
– الرمز البريدي .......................................................................................................................................................................... :
– الهاتف ..................................................................................................................................................................................... :
– الفاكس ..................................................................................................................................................................................... :
– العنوان اﻹلكتروني .................................................................................................................................................................. :
 -2بالنسبة ﳌدير اﳌلحقة :
اﻹسم واللقب .............................................................................................................................................................................. :
تاريخ ومكان اﻻزدياد .................................................................................................................................................................. :
اﳉنسية ...................................................................................................................................................................................... :
العنوان ........................................................................................................................................................................................ :
الهاتف ........................................................................................................................................................................................ :
البريد اﻹلكتروني ....................................................................................................................................................................... :
شهادات التعليم أو التكوين العليا اﳌتحصل عليها أو شهادة معترف ﲟعادلتها :
)تعداد اﳌؤسسات ،وسنوات التخرج والتخصص(
– ....................................................................................................................................................................................................
– ....................................................................................................................................................................................................
عند اﻻقتضاء ،اﳋبرة كمدير مؤسسة عمومية للتكوين أو التعليم اﳌهني تابعة لوزارة التكوين والتعليم اﳌهنيﲔ :
)تعداد اﳌؤسسات(
– ....................................................................................................................................................................................................
– ....................................................................................................................................................................................................
اﳋبرة اﳌهنية :
)ﲢديد الهيئات اﳌستخدمة واﳌناصب اﳌشغولة واﳌدة(
– ....................................................................................................................................................................................................
– ....................................................................................................................................................................................................
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وصف القاعات
 -١بالنسبة للتكوين اﳌهني :
 -١.١القاعات البيداغوجية :

القاعات

الرقم
1

قاعة التدريس

2

قاعة الدروس التطبيقية

3

الورشة

4

قاعة متعددة اﻷغراض

5

مكتبة مع رصيد وثائقي وقاعة مطالعة

اﳌساحة

 -2.١القاعات اﻹدارية :

القاعات

الرقم
1

مكتب اﳌدير

2

مكتب التسيير الدراسي واﻷرشيف

3

مكتب التسيير التقني والبيداغوجي

4

مكتب التسيير اﻹداري واﳌاﱄ

اﳌساحة

 -2بالنسبة للتعليم اﳌهني :
 -١.2القاعات البيداغوجية :

القاعات

الرقم
1

قاعة التدريس

2

قاعة العلوم ) الفيزياء والكيمياء(

3

قاعة اﻹعﻼم اﻵﱄ

4

طاقم تقني )ورشة(

5

قاعة متعددة اﻷغراض

6

مكتبة مع رصيد وثائقي وقاعة مطالعة

اﳌساحة
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 -2.2القاعات اﻹدارية :

اﳌساحة

القاعات

الرقم
1

مكتب اﳌدير

2

مكتب التسيير الدراسي واﻷرشيف

3

مكتب التسيير التقني والبيداغوجي

4

مكتب التسيير اﻹداري واﳌاﱄ

 -٣اﳌصالح اﳌشتركة للتكوين أو التعليم اﳌهني :

اﳌساحة

القاعات

الرقم
1

العيادة

2

مراحيض منفصلة للجناح البيداغوجي )واحد للذكور وواحد لﻺناث(

3

مراحيض منفصلة للجناح اﻹداري )واحد للرجال وواحد للنساء(

4

النادي

5

فضاء لﻼستراحة
مستخدمو التأطير

 -١اﳌستخدمون اﻹداريون :

الرقم

العدد

اﳌﻼحظة

اﳌنصب اﳌشغول

التأهيل

1
2
3
 -2اﳌكونون :
الصفة
الرقم

التخصص

الشهادة

الرتبة

مؤقت

متعاقد

دائم
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 -٣التجهيزات التقنية والبيداغوجية ،ﲟا ﰲ ذلك الوسائل التعليمية :
ﲢديد التجهيزات

التعداد

اﳋصائص التقنية اﻷساسية

 -4التكوين اﳌهني اﳌقرر :
الرقم الشعب اﳌهنية

التخصص
اﳌقرر

مستوى التأهيل شروط اﻻلتحاق

مدة التكوين

تتويج التكوين

1

2

3

 -5التعليم اﳌهني اﳌقرر :
الرقم

الفرع

التخصص

مستوى التأهيل شروط اﻻلتحاق

مدة التعليم

الشهادة اﳌسلّمة

1

2

3

حّرر بـ ................ﰲ .............
التاريخ والتوقيع..................
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اﳌلحق الثاني
نموذج عقد التكوين أو التعليم اﳌهني
)اﳌرجع  :اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١62-١8اﳌؤرخ ﰲ 2٩رمضان عام  ١٤٣٩اﳌوافق  ١٤يونيو سنة  2٠١8الذي يحدد شروط
إنشاء اﳌؤسسة اﳋاصة بالتكوين أو التعليم اﳌهني وفتحها ومراقبتها ،ﻻ سيما اﳌادة  ٣5منه(.

بﲔ اﳌمضيﲔ أسفله :
اﳌؤسسة اﳋاصة للتكوين أو التعليم اﳌهني الكائن مقرها )العنوان بالكامل(.......................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
اﳌمثلة من طرف ......................................................................................................................................................................
و
اسم ولقب اﳌتربص أو التلميذ ،اﳌعّين أدناه) ،اﳌتربص أو التلميذ(..........................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
الساكن بـ )العنوان بالكامل للمتربص أو التلميذ(........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
رقم وتاريخ قرار اعتماد اﳌؤسسة اﳋاصة...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
اﳌادة اﻷوﱃ  :الهدف :
تنفي ـ ـ ـذا له ـ ـ ـ ـذا العقـ ـ ـد ،تلتـ ـ ـ ـزم اﳌؤسسـ ـ ـة اﳋاصـ ـ ـة للتكويـ ـ ـن أو التعليـ ـ ـم اﳌهن ـ ـي بتنظي ـ ـ ـم نش ـ ـ ـاط التكوي ـ ـ ـن أو التعلي ـ ـ ـم
اﳌسّمـ ـ ـى ..................................................................... :ذي اﳌستوى...........................................................................................
من مدونة الﱡشعب اﳌهنية وتخصصات التكوين اﳌهني أو دليل فروع وتخصصات التعليم اﳌهني.
اﳌادة  : 2طبيعة وخصوصية التكوين :
يهدف التكوين اﳌذكور ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه ،اﳌدة ................................................شهر ،من....................................................
إﱃ  ................................................................................ابتداءا من ................................................................................................
إﱃ اﳊصول عﲆ شهادة) ...........................................................................................ش.ت.م.م،ش.ك.م،ش.ت.م،ش.ت،ش.ت.س(.
ومن أجل اﳊصول عﲆ هذه الشهادة يجب عﲆ اﳌتربص أو التلميذ أن يشارك ﰲ امتحانات نهاية التكوين التي تنظمها
اﳌؤسسات العمومية للتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ ،طبقا ﻷحكام اﳌادة  2٧من اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١62-١8اﳌؤرخ ﰲ2٩
رمضان عام  ١٤٣٩اﳌوافق  ١٤يونيو سنة  2٠١8واﳌذكور أعﻼه.
اﳌادة  : ٣شروط اﻻلتحاق بالتكوين أو التعليم اﳌهني :
يجب عﲆ اﳌتربص أو التلميذ أن يتوفر عﲆ الشروط اﻵتية :
– السن :
• بالنسبة ﳌتربص التكوين اﳌهني
• بالنسبة لتلميذ التعليم اﳌهني
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– تبرير اﳌستوى الدراسي بشهادة مدرسية ،بالنسبة ﳌتربص التكوين اﳌهني.
– بالنسبة لتلميذ التعليم اﳌهني  :شرط قبول التﻼميذ ﰲ طور ما بعد اﻹجباري أو إعادة التوجيه من الطور الثانوي لتلميذ
التعليم اﳌهني مثبت بكشف النقاط للفصل الثالث من السنة الرابعة متوسط أو مقرر إعادة التوجيه من الطور الثانوي أو أن
يكون متحصﻼ عﲆ شهادة التعليم اﳌهني من الدرجة الثانية أو شهادة التعليم اﳌهني بالنسبة للطور الثاني من التعليم
اﳌهني.
– شرط القدرات اﳉسدية والذهنية بالنسبة للمتربص والتلميذ.
اﳌادة  : 4تنظيم التكوين أو التعليم اﳌهني :
ينظم التكوين أو التعليم اﳌهني ﰲ النمط اﳊضوري ،عﲆ مستوى اﳌؤسسة اﳋاصة للتكوين أو التعليم اﳌهني،
الكائن مقرها ب ـ ـ..............................................................................................................................................................................
ويحتوي :
– برنامج ومدة التكوين واﳊجم الساعي للتكوين النظري والتطبيقي،
– مدة وكيفيات تنظيم التربص التطبيقي وفترات التكوين ﰲ الوسط اﳌهني،
– الوسائل اﳌادية والبشرية،
– الوسائل التقنية والبيداغوجية،
– كيفيات التقييم واﳌراقبة اﳌستمرة للمعارف.
اﳌادة  : 5أحكام مالية :
يحدد مبلغ التكوين أو التعليم اﳌلزم به اﳌتربص أو التلميذ طوال مدة التكوين أو التعليم ب ـ ....................................:دج
باﳊروف  .................................................................وباﻷرقام..........................................................مع احتساب جميع الرسوم.
يلتزم اﳌتربص أو التلميذ بدفع اﳌبلغ اﳌذكور أعﻼه ،حسب كيفيات الدفع اﻵتية :
– يسدد اﳌتربص أو التلميذ أول دفعة بقيمة  .......................دج التي ﻻ يمكن أن تتعدى قيمة  %٣٠من اﳌبلغ اﻹجماﱄ ،أي :
قيمة.....................دج بعد مهلة اﻻنسحاب اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  6من هذا العقد.
– يقسط دفع الرصيد اﳌتبقي عﲆ امتداد ،..............حسب الدفعات اﻵتية :
– دفعة ...................دج................................
– دفعة ...................دج................................
– دفعة ...................دج................................
اﳌادة  : 6مهلة اﻻنسحاب :
يكون لدى اﳌتربص أو التلميذ مهلة قدرها  ١5يوما لﻼنسحاب ،ابتداء من تاريخ إمضاء هذا العقد ،ويبلّغ مؤسسة التكوين
بذلك عن طريق رسالة موصى عليها مرفقة بوصل استﻼم.
اﳌادة  : 7حقوق وإلتزامات الطرفﲔ :
يلزم اﳌتربص أو التلميذ باﻻطﻼع عﲆ النظام الداخﲇ للمؤسسة الذي يوّقع عليه ،ويتعهد باحترامه.
تسّلم اﳌؤسسة للمتربص أو التلميذ شهادة تكوين أو تعليم تخول له اﳊق ﰲ اﻻستفادة عﲆ اﳋصوص من اﳋدمة
الوطنية والصناديق اﻻجتماعية.
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تلزم اﳌؤسسة باكتتاب تأمﲔ لتغطية اﳌسؤولية اﳌدنية للمتربص أو التلميذ.
تلزم اﳌؤسسة بضمان تنصيب اﳌتربص أو التلميذ ﰲ تربص تطبيقي أو خﻼل فترة التكوين ﰲ الوسط اﳌهني.
اﳌادة  : ٨انقطاع التكوين أو التعليم :
ﰲ حالة انقطاع مسبق للتكوين أو التعليم ،سواء بفعل ناجم عن اﳌؤسسة اﳋاصة للتكوين أو التعليم اﳌهني ،أو التخﲇ
عن التربص من طرف اﳌتربص ،أو التلميذ لسبب آخر غير القوة القاهرة اﳌعترف بها قانونا ،يفسخ هذا العقد حسب :
الشروط اﻵتية .................................................................................................................................................................... :
والكيفيات اﳌالية اﻵتية .................................................................................................................................................. :
إذا تعذر عﲆ اﳌتربص أو التلميذ متابعة التكوين أو التعليم بسبب قوة قاهرة معترف بها قانونا ،يتم فسخ عقد
التكوين أو التعليم اﳌهني.
وﰲ هذه اﳊالة ،تدفع فقط تكاليف اﳋدمات اﳌقدمة حسب القيمة النسبية للفترة الزمنية اﳌنصوص عليها ﰲ هذا
العقد.
اﳌادة  : ٩تسوية النزاعات :
ﰲ حالة انعدام حل وّدي ﳌعارضة أو نزاع ،يجب أن تطبق إجراء من اﻹجراءات اﻵتية :
– تسوية ودية بوساطة من مصلحة اﳌديرية الوﻻئية للتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ،
– إخطار اﳌفتشية العامة للوزارة اﳌكلفة بالتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ.
وﰲ حالة استنفاذ اﻹجراءات اﳌذكورة أعﻼه ،يعرض النزاع عﲆ اﶈكمة اﳌختصة.
اﳌادة  : ١0أحكام نهائية :
يبرم هذا العقد ب ـ ـ ................................................نسخة )باللغتﲔ العربية والفرنسية( ،ﳌدة ...............................شهر،
ابتداء من ..................................................الذي يغطي مدة التكوين أو التعليم اﳌهني.
تسّلم نسخة من العقد لكﻼ الطرفﲔ ،وترسل نسخة منه إﱃ اﳌديرية الوﻻئية للتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ.
حّرر بـ ................ﰲ .............

عن اﳌتربص أو التلميذ

عن اﳌؤسسة اﳋاصة

)اسم و لقب اﳌمضي(

)اسم وصفة اﳌمضي وختم اﳌؤسسة(
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استمارة ترخيص بإضافة أو إلغاء تخصصات أو فروع

تسمية اﳌؤسسة اﳋاصة ........................................................................................................................................................... :
رقم وتاريخ قرار اﻻعتماد ...........................................................................................................................................................:
العنوان ........................................................................................................................................................................................ :
الهاتف ........................................................................................................................................................................................ :
الفاكس ........................................................................................................................................................................................ :
 -١إضافة التخصصات :
 -١.١التخصصات اﳌراد إضافتها للتكوين اﳌهني :

التخصص

مستوى التأهيل
اﳌستهدف

مدة
التكوين

شروط
اﻻلتحاق

طاقة استيعاب
اﳌتربصﲔ اﳌتوّقعة

تتويج
التكوين

مﻼحظات

 -2.١الفروع اﳌراد إضافتها ﰲ التعليم اﳌهني :
الفرع

مستوى التأهيل
اﳌستهدف

مدة
التكوين

شروط
اﻻلتحاق

طاقة استيعاب
التﻼميذ اﳌتوّقعة

تتويج
التكوين

مﻼحظات
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 -٣.١التجهيزات التقنية والبيداغوجية :
ت ـ ـ ـحديد التجهيزات التقنية والبيداغوجية اﳌطلوبة لكل تخصص أو فرع مضاف مرتقب.

تـ ـ ـحديد التجهيزات

العدد

يزات
اﳌم ّ

التخصص اﳌعني

حالة التجهيزات

تبرير مﻼءمة إضافة التخصصات أو الفروع اﳌرتقبة
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
ﻻ بعد الترخيص اﳌسبق بالفتح الذي تسّلمه
ﻻ تتم اﳌوافقة عﲆ إضافة تخصص أو عدة تخصصات أو فروع جديدة إ ّ
اﳌصلحة اﳌؤهلة للمديرية الوﻻئية للتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ.
 – 2إلغاء التخصصات أو الفروع :
– التخصص أو الفرع اﳌراد إلغاؤه ............................................................................................................................................:
.......................................................................................................................................................................................................
– عدد اﳌتربصﲔ أو التﻼميذ ﰲ طور التكوين .......................................................................................................................... :
.......................................................................................................................................................................................................
– تاريخ بداية التكوين أو التعليم ............................................................................................................................................... :
.......................................................................................................................................................................................................
– تاريخ نهاية التكوين أو التعليم ............................................................................................................................................... :
.......................................................................................................................................................................................................
– مستوى التأهيل اﳌستهدف ..................................................................................................................................................... :
.......................................................................................................................................................................................................
– أذكر سبب أو أسباب اﻹلغاء ................................................................................................................................................... :
.......................................................................................................................................................................................................
ﻻ تتم اﳌوافقة عﲆ إلغاء تخصص أو عدة تخصصات أو فروع إﻻ بعد ﲢقق اﳌصلحة اﳌؤهلة للمديرية الوﻻئية للتكوين
والتعليم اﳌهنيﲔ ،من انقضاء التكوين أو التعليم اﳌقترح إلغاؤه.

