
  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  تطوير املوارد البيداغوجية و التعليميةمديرية 
  
  

  الرمسية النشرة
 للتربيـة الوطنيـة 

  
  2012/2013اختبارات الفصل الثاين للسنة الدراسية.  
 تنظيم ملتقيات تكوينية ملفتشي التعليم االبتدائي يف التربية التحضريية.  
  وتنظيمها و عملها" رياضة و دراسة"إحداث أقسام.  
 اعتماد يف ميزانية تسيري وزارة التربية الوطنية إحداث باب ونقل.  
 الوطنية التربية وزارة تسيري إىل ميزانية اعتماد حتويل.  
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  الفهـرس
  الصفحة  
  اإلجراءات املتعلقة باختبارات الفصل الثاين .1
  

 13مؤرخ يف  33/0.0.3/2013و  68/0.0.2/2012منشور رقم 
إجراء اختبارات الفصل الثاين للسنة ب، يتعلق 2013فيفري 
  ........................................2012/2013الدراسية 

  
  اإلجراءات املتعلقة بالتربية التحضريية  .2
  

ملتقيات ، يتعلق بتنظيم 2013فيفري  6مؤرخ يف  32منشور رقم 
  ............تكوينية ملفتشي التعليم االبتدائي يف التربية التحضريية

  
  بإنشاء املؤسسات التعليميةاإلجراءات املتعلقة  .3
   

 1434صفر عام  أولمؤرخ يف  423-12مرسوم تنفيذي رقم 
يعدل و يتمم املرسوم التنفيذي ، 2012 ديسمرب سنة 15وافق ملا

 2املوافق  1412ربيع الثاين عام  25املؤرخ يف  420- 91رقم 
" رياضة و دراسة"و املتضمن إحداث أقسام  1991نوفمرب سنة 

   ....................)69/2012العدد . ر.ج( وتنظيمها و عملها
  
  بالتسيري املايلاإلجراءات املتعلقة  .4
  

 1434صفر عام  12مؤرخ يف  12-442مرسوم تنفيذي رقم 
اعتماد  يتضمن إحداث باب ونقل، 2012ديسمرب سنة  26وافق ملا

  )....1/2013العدد . ر. ج( يف ميزانية تسيري وزارة التربية الوطنية
  

 1434 عام صفر 12 يف مؤرخ 12-449 رقم رئاسي مرسوم
 ميزانية إىل اعتماد حتويل يتضمن، 2012 سنة ديسمرب 26 وافقملا

  ).............3/2013العدد . ر. ج( يةالوطن التربية وزارة تسيري
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    آخر ما صدر لإلعالم
  

 16 وافقملا 1434 عام صفر 2 يف مؤرخ 426-12 رقم رئاسي مرسوم
، 2012يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة  2012، سنة ديسمرب

        ).69/2012العدد . ر.ج(حسب كل قطاع 
  

 26 املوافق 1434 عام  صفر 12 يف مؤرخ 12-451 رقم تنفيذي مرسوم
، 2012لسنة  للتجهيز الدولة ميزانية توزيع نفقات يعدل ،2012 سنة ديسمرب
          ).3/2013العدد . ر.ج( قطاع  كل حسب
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  الشعبية اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية
 وزارة التربية الوطنية

  مديرية التعليم األساسي           
              68/0.0.2/2013: الرقم 

                            والتكنولوجي مديرية التعليم الثانوي العام
  33/0.0.3/2013:  الرقم

       
  إىل 

التربية السيدات والسادة مديري 
  بالواليات

السيدات والسادة مفتشي التربية 
  الوطنية

 السيدات والسادة مديري
  املؤسسات التعليمية جلميع األطوار 

  
إجـراء اختبـارات   : املوضوع 

الفصل الثاين للسـنة الدراسـية   
2012/2013.  

  
 16القرار الوزاري رقم  : املراجع

الـذي   2012جوان  19املؤرخ يف 
  الدخول املدرسي  حيدد تاريخ

  
  
  
  
  
  
  
  

ورزنامة العطل املدرسية للسنة 
  .2012/2013الدراسية 

  
إطار تنظـيم السـنة الدراسـية    

، ودف االستعمال 2012/2013
العقالين للزمن الدراسـي علـى   
مستوى املؤسسـات التعليميـة،   
يشرفين أن أفيدكم بأن اختبـارات  
الفصل الثاين من السنة الدراسـية  

يوم ابتداء من  ، جتري2012/2013
، يف كـل  2013مارس  03األحد 

املناطق اجلغرافية ومجيع املراحـل  
التعليمية، وتسـتثىن مـن ذالـك    
االختبارات الشهرية اخلاصة بتالميذ 

  . يمرحلة التعليم االبتدائ
  

 2013فيفري  13اجلزائر يف 
  عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه

  مدير التعليم األساسي
  براهيم عباسي

  عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه
مدير التعليم الثانوي العام 

  والتكنولوجي
  ميسوم. ع
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  مديرية التكوين
     2013/ 32/5.0.0: الرقم

  
  إىل

السيدات والسادة مديري التربية 
  بالواليات

  
تكوينية  تنظيم ملتقيات: املوضوع

ملفتشي التعليم االبتدائي يف التربية 
  .التحضريية

  
خمطط التكوين أثناء اخلدمة : املرجع

  .2012/2013للسنة الدراسية 
  

اء نيف إطار تنفيذ خمطط التكوين أث
ــنة الدراســية    ــة للس اخلدم

، يشرفين أن أعلمكم 2012/2013
أن مديرية التعليم األساسي ستنظم 

شـي  ملتقيات تكوينية ختـص مفت 
التعليم االبتدائي للغـة العربيـة يف   

حتضري التربية التحضريية، ترمي إىل 
التأطري املناسب للتوسيع التدرجيي 

تدعيم للتربية التحضريية من خالل 
تكوين النواة الوطنية للمكونني يف 
جمال التربية التحضريية، واملشـكلة  

تتوىل . من مفتشني للتعليم االبتدائي
طري وتنشـيط  عناصر هذه النواة تأ

ملتقيات تكوينية والئيـة خـالل   
ــية  ــنة الدراس  2012/2013الس

لتشمل كـل مفتشـي التعلـيم    
ــاالبتــدائي يف الواليــة،   ينذوال

يقومون بدورهم بنقل هذا التكوين 
إىل معلمي أقسام التربية التحضريية 
على مستوى مقاطعام يف وقـت  

 .الحق
  
أهداف ومضامني امللتقيـات   -1

ــة ــات  :التكويني ــدف امللتقي 
  :التكوينية للتربية التحضريية إىل

حتسني كفاءات مكوين املكونني  -
  يف جمال التربية التحضريية؛

معلمي التربية  داءاتآترقية  -
 .التحضريية

  
تتناول هذه امللتقيات التكوينية 

  :املضامني التالية
ملمح املريب يف طور التربية  -

 التحضريية؛
 التحضريية؛تنظيم قسم التربية  -
املساعي واالستراتيجيات يف بناء  -

ــة   ــم التربي ــات يف قس التعلم
 التحضريية؛

 األنشطة اإليقاعية والبدنية؛ -
تقييم التعلمات يف قسم التربية  -

.التحضريية
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  تنظيم امللتقيات التكوينية - 2
  :تنظم امللتقيات التكوينية حسب اجلدول اآليت

  
مستوى 
  املشاركون املعنيون  املدة والتاريخ  املكان  التنظيم

  التأطري  والعدد

امللتقى 
  الوطين

  : أيام 3  باتنة -دار املريب
مارس  7إىل  5من 

2013   

مفتش : النواة الوطنية
واحد من كل والية أو 

  مديرية تربية؛
  مشاركا 50: العدد

 أعضاء 04
من اموعة 
املتخصصة 

للتربية 
  التحضريية

امللتقيات 
  الوالئية

حيدد املكان حمليا 
على مستوى 
كل والية أو 
  مديرية تربية

  : أيام 3
خالل الفترة من 

 30 مارس إىل 10
  2013أفريل 

كل مفتشي التعليم 
االبتدائي باللغة العربية يف 

  الوالية أو مديرية تربية
عناصر النواة 

  الوطنية

املقاطعة 
  التفتيشية

حيدد املكان على 
 مستوى كل

  مقاطعة

  :أيام 3
خالل الفترة من 

 16 مارس إىل 17
   2013ماي 

كل املعلمني املكلفني 
بأقسام التربية التحضريية 
يف قطاع التربية الوطنية 
ويف القطاعات العمومية 
األخرى ويف القطاع 
اخلاص، املوجودين 

  .باملقاطعة

مفتشو 
  املقاطعات

  
   استدعاء املشاركني -3
  

تتوىل مديريات التربية إعالم 
املفتشني بتنظيم هذه العمليات 
واستدعائهم سواء إىل امللتقى 
الوطين أو إىل امللتقى الوالئي، مع 
اختاذ كافة اإلجراءات لتفريغهم من 

  .خمتلف املهام طيلة أيام التكوين
  
  

بالنسبة للمشاركني يف امللتقى 
مفتش  الوطين، يستحسن تعيني

التعليم االبتدائي الذي شارك يف 
امللتقى األول للتربية التحضريية 

 16و  15و  14الذي نظم أيام 
بعنابة، أو تعيني  2011نوفمرب 

مفتش آخر ممن ميكنه القيام مبهمة 
تأطري امللتقى الوالئي، وموافاة 

بأمسائهم  لوالية باتنةمديرية التربية 
  .يف أقرب اآلجال
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ــروف احتضــان  -4 ــوفري ظ ت
  التجمعات التكوينية

  
تعمل مديريات التربية على توفري 
كل مستلزمات العمل واإلقامة 
ملفتشي التعليم االبتدائي املشاركني 
يف عمليات التكوين وكذا املؤطرين 

  :طوال مدة العملية ومنها خصوصا
قاعات عمل وظيفية وصاحلة  -

 ألعمال األفواج؛
ف جتهيز مالئم وصاحل وكا -

 للعرض والطبع واالستنساخ؛
أمانة تقنية توضع حتت اإلشراف  -

املباشر ملؤطري كل عملية تكوينية، 
طيلة أيام التكوين، ترافق املكونني 
واملؤطرين وتسهر على السري اجليد 

 .لعملية التكوين
 
  تأطري امللتقيات الوالئية - 5
  

يؤطر امللتقيات التكوينية الوالئية 
 ستستفيدعناصر النواة الوطنية اليت 

من التكوين وتشارك يف امللتقى 
التكويين الذي سينظم مبدينة باتنة 

. 2013مارس  7و  6و  5أيام 
وميكن لعناصر الوالية أن تستعني 
بعناصر النواة الوطنية من الواليات 
األخرى ااورة، على أن تتكفل 

ية املنظمة بتكاليف تنقل الوال
  . املؤطرين

  

ــة   -6 ــي التربي ــوين معلم تك
  التحضريية 

  
ينظم السيدات والسادة مفتشو 
التعليم االبتدائي، كل يف مقاطعته، 
أياما دراسية وندوات تربوية، بعد 
امللتقيات الوالئية، لفائدة معلمي 
التربية التحضريية، تتناول نفس 
املضامني اليت متت معاجلتها يف 
امللتقيات التكوينية، وذلك خالل 

أفريل  16مارس إىل  17الفترة من 
ى أن متس هذه العمليات ، عل2013
املعلمني املكلفني بأقسام التربية كل 

التحضريية يف قطاع التربية الوطنية 
ويف القطاعات العمومية األخرى 
ويف القطاع اخلاص، املوجودين 

  . باملقاطعة
  
طيـة املاليــة للملتقيــات  التغ -7

  التكوينية
  
تتكفل مديريات التربية للواليات  -أ

مبصاريف تنقل مفتشـي التعلـيم   
االبتدائي الذين تعينهم ذهابا وإيابا 
ــات   ــيم امللتقي ــان تنظ إىل مك
التكوينية، سواء بالنسبة للملتقـى  
الــوطين أو بالنســبة للملتقيــات 

من ميزانية التكوين أثنـاء   الوالئية،
اخلدمة املرصودة لواليتهم لسـنة  

2013.  
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لواليـة  تكفل مديرية التربية ت –ب
املستقبلة للملتقـى الـوطين    باتنة

بالتنظيم والتحضري وتـوفري كـل   
ــة  ــل واإلقام ــتلزمات العم مس
للمشاركني واملؤطرين طوال مـدة  

  .العملية
  

أما بالنسبة ملصاريف اإلطعام 
واإليواء والتوثيق والتأطري، فتكون 

مديرية (على عاتق اإلدارة املركزية 
، )ارد املالية واملاديةتسيري املو

وسنوافيكم بسند الطلب املتعلق 
  .ذا الشأن

  
أحل على إعطاء هذه العملية األمهية 
اليت تستحقها والسهر على تنظيم 
التجمعات التكوينية يف اآلجال 
احملددة، والعمل على إشراك 
املعلمني املكلفني بأقسام التربية 
التحضريية من القطاعات العمومية 

من القطاع اخلاص يف األخرى و
  . هذه العملية التكوينية

  
كما أطلب منكم موافايت بتقرير 
مفصل عن سري هذه امللتقيات 
التكوينية وإرسال نسخة منه إىل 

  .مديرية التعليم األساسي
  

 2013 فيفري 06اجلزائر يف 
  عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه

  مدير التعليم األساسي
  براهيم عباسي

 12-423 رقم تنفيذي مرسوم
 1434 عام صفر أول يف مؤرخ

 ،2012 سنة ديسمرب 15 وافقملا
 التنفيذي رسومملا ويتمم يعدل
 ربيع 25 يف ؤرخملا 91-420 رقم

 نوفمرب 2 وافقملا 1412 عام الثاين
 إحداث تضمنملوا 1991 سنة

 وتنظيمها "ودراسة رياضة" أقسام
 . وعملها

 
  ،األول الوزير إنّ
 

 وزيرني ب شتركملا التقرير على بناء
 التربية ووزير الرياضةو  الشباب
  ،الوطنية

  
 سـيما  ال ،الدسـتور  على وبناء

 2) الفقرة 125 (و 85-3 ادتانملا
   ،منه
  
 ؤرخملا 95-07 رقم األمر قتضىمبو
 وافقملا 1415 عام شعبان 23 يف

 تعلقملوا 1995 سنة يناير 25
   ،تممملوا عدلملا ،بالتأمينات

 
 04-10 رقم القانون قتضىمبو
 عام الثانية مجادى 27 يف ؤرخملا

 2004سنة غشت 14 وافقملا 1425
   ،والرياضة البدنية بالتربية تعلقملوا
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 08-04 رقـم  القـانون  قتضىمبو
 1429 عـام  حمـرم  15 يف ؤرخملا
ــقملا ــاير 23 واف  2008 ســنة ين

 للتربية التوجيهي القانون تضمنملوا
   ،الوطنية

 
 رقم الرئاسي رسومملا قتضىمبو

 عام شوال 16 يف ؤرخملا 325-12
 2012 سنة سبتمرب 3 وافقملا 1433

   ،األول الوزيرني تعي تضمنملوا
 
 رقـم  الرئاسـي  رسومملا قتضىمبو

ــا 326-12 ــوال 17 يف ؤرخمل  ش
 ســبتمرب 4 وافــقملا 1433 عــام
ــنة ــمنملوا2012 س ــي تض ني تع
  ،احلكومة أعضاء

  
 رقـم  التنفيذي رسومملا قتضىمبو

 الثاين ربيع 25 يف ؤرخملا 420-91
 سـنة  نوفمرب 2 وافقملا 1412 عام

 أقسـام  إحـداث  تضمنملوا1991
 وتنظيمهــا "ودراســة رياضــة"

   ،وعملها
 
 رقـم  التنفيذي رسومملا قتضىمبو

 عـام  حمرم 18 يف ؤرخملا 03-10
 2010 سـنة  يناير 4 وافقملا 1431
 إىل الـدخول  شروط حيدد الذي

ــات ــة مؤسس ــيم التربي  والتعل
   ،ومحايتها واستعماهلا

 

   ،اجلمهورية رئيس موافقة وبعد
 

   يأيت ما يرسم
  
 هذا ويتمم يعدل : األوىل ادةملا
 رسومملا أحكام بعض رسومملا

 يف ؤرخملا 91-420 رقم التنفيذي
 2 وافقملا 1412 عام الثاين ربيع 25

 تضمنملوا 1991 سنة نوفمرب
 "ودراسة رياضة" أقسام إحداث

  . وعملها وتنظيمها
  
 
 أحكام وتتمم تعدل 2 : ادةملا
 رقم التنفيذي رسومملا من 5 ادةملا

 الثاين ربيع 25 يف ؤرخملا 420-91
 سنة نوفمرب 2 وافقملا 1412 عام

  : يأيت كما ،أعاله ذكورملوا 1991
 رياضة" أقسام تنشأ 5 : ادةملا"

 بقرار أعاله ذكورةملا" ودراسة
 الوطنية التربية وزيرني ب مشترك
 كلفملا والوزير اليةملا ووزير

 . بالرياضة
  ).....". تغيري بدون الباقي.......(

 
 13 ادةملا أحكام تعدل 3 : ادةملا

 91-420 رقم التنفيذي رسومملا من
 عام الثاين ربيع 25 يف ؤرخملا

 1991 سنة نوفمرب 2 وافقملا 1412
  : يأيت كما ،أعاله ذكورملوا
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 واهبملا إيواء يضمن 13 : ادةملا"
 وإطعامها ونقلها وجتهيزها الرياضية

 الرياضـي  التـأطري  إمكانية وكذا
 ضـمن " ودراسة رياضة" ألقسام

 حتديـدها  يف يشترك اليت الشروط
 ووزيـر  بالرياضـة  كلفملا الوزير

  ". الوطنية التربية ووزير اليةملا
 
 يف رسومملا هذا ينشر 4 : ادةملا

 اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة
ةميالدة قراطيعبيالش . 
  

 2012 ديسمرب 15 يف اجلزائر
  الوزير األول

  سالل الكملا عبد
 
   

  
 12-442 رقم تنفيذي مرسوم
 1434 عام صفر 12 يف مؤرخ

 ،2012 سنة ديسمرب 26 وافقملا
 اعتماد ونقل باب إحداث يتضمن

 التربية وزارة تسيري ميزانية يف
 . الوطنية

 
  ، األول الوزير إنّ
 

 ، اليةملا وزير تقرير على بناء
  

 سيما ال ،الدستور على وبناء
) 2 الفقرة( 125 و 85-3 ادتانملا

  ، منه

 84-17 رقم القانون قتضىمبو
 1404 عام شوال 8 يف ؤرخملا
 تعلقملوا 1984 سنة يوليو 7 وافقملا

  ، تممملوا عدلملا ،اليةملاني بقوان
 
 11-16 رقم القانون قتضىمبو
 1433 عام صفر 3 يف ؤرخملا
 2011 سنة ديسمرب 28 وافقملا

  ،2012 لسنة اليةملا قانون تضمنملوا
  
 ؤرخملا 12-03 رقم األمر قتضىمبو
 1433 عام األول ربيع 20 يف
 2012 سنة فرباير 13 وافقملا

 التكميلي اليةملا قانون تضمنملوا
  ، 2012 لسنة

 
 رقم التنفيذي رسومملا قتضىومب

 عام الثاين ربيع 8 يف ؤرخملا 99-12
 سنة مارس أول وافقملا 1433

 االعتمادات توزيع تضمنملوا 2012
 من الوطنية التربية لوزير صصةلمخا

 اليةملا قانون وجبمب التسيري ميزانية
  ، 2012 لسنة التكميلي

 
  ، اجلمهورية رئيس موافقة وبعد

 
  يأيت ما يرسم

  
 جـدول  يف حيدث : األوىل ادةملا

 الوطنية التربية وزارة تسيري ميزانية
، األول اجلزئي الفرع، 2012 لسنة
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، الرابـع  العنوان، ركزيةملا صاحلملا
 القســم، العموميــة التــدخالت

، والثقايف التربوي النشاط، الثالث
ــاب ــه ب ــه 43-03 رقم  وعنوان

ـ ا ستمرملاني التحس"  علـى  نظممل
 التكوين ونفقات الوالئي ستوىملا

ــا ــل م ــة قب ــات الترقي  ونفق
  ".االمتحانات

 
 سـنة  ميزانية من يلغى 2 : ادةملا

 ماليـري  مخسة قدره اعتماد 2012
 مليونـا  وستون وثالثة وسبعمائة

    دينـار  ألـف  وتسـعون منائة ومثا
 يف مقيــد )دج (5.763.890.000

 الوطنية التربية وزارة تسيري ميزانية
" أ" اجلـدول  يف بينةملا األبواب ويف

  . رسومملا ذا لحقملا
 

 سنة يزانيةمل خيصص 3 : ادةملا
 ماليري مخسة قدره اعتماد 2012

 مليونا وستون وثالثة وسبعمائة
 دينار ألف وتسعونمنائة ومثا

 يف يقيد )دج (5.763.890.000
 الوطنية التربية وزارة تسيري ميزانية

 "ب" اجلدول يف بينةملا األبواب ويف
  .رسومملا ذا لحقملا

  
 ووزير اليةملا وزير يكلف 4 : ادةملا

، خيصه فيما كلّ، الوطنية التربية
 يف ينشر الذي رسومملا هذا بتنفيذ

 اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة
ةميالدة قراطيعبيالش .  
 

 2012 ديسمرب 26 يف اجلزائر
  الوزير األول

 سالل الكملا عبد
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 "أ" لحقملا جلدولا
  )دج( امللغاة عتماداتالا  العناوين  األبواب رقم

  
  
  
  
  
  
  

  
  

08 – 37  
  
  
  
  
  
  
  
  

02 – 43  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  

22 – 31  
  

 
32 – 31  

  

  النفقات املختلفة السابع القسم صاحلملا وسائل الثالث العنوان ركزيةملا صاحلملا اجلزئي األول الفرع وحيد فرع األول الفرع الوطنية  التربية وزارة
  والثقايف التربوي النشاط الثالث القسم العمومية التدخالت الرابع العنوان   الثالث العنوان جمموع السابع  القسم جمموع ..........................................التربوية نظومةملا إصالح وتقييم مبتابعة متعلقة نفقات
  العمل مرتبات  -  وظفونملا األول القسم صاحلملا وسائل  الثالث العنوان والتقين األساسي والثانوي التعليم مؤسسات الثالث اجلزئي الفرع    األول اجلزئي الفرع جمموع الرابع العنوان جمموع الثالث القسم جمموع  ............................................الوطنية التربية ستخدميمل املستوىني وحتس ،ويف اخلارج اجلزائر يف املدى قصري التكوين نفقات - املركزية اإلدارة

  .......................... لغاةملجمموع االعتمادات ا  األول الفرع جمموع الثالث اجلزئي الفرع جمموع الثالث العنوان جمموع األول القسم جمموع                         .........تلفةلمخا نحملوا التعويضات - والتقين الثانوي التعليم مؤسسات  -  للدولة  التابعة الالمركزية صاحلملا     ................تلفةلمخا نحملوا التعويضات- األساسي التعليم مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

52.000.000 
52.000.000  
52.000.000 

  
  
  
  
  
  

  
178.000.000 
178.000.000 
178.000.000  
230.000.000  

 
  
  
  

  
 

  
  

3.460.000.000  
  
  

2.073.890.000 
5.533.890.000 
5.533.890.000 
5.533.890.000  

 5.763.890.000  
5.763.890.000  
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  "ب"اجلدول امللحق 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
01 – 36  

  
  
  
  
  
  
  
  

03 – 43  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 

12 – 32  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
21 – 31  

  
  
  

  التسيري إعانات السادس القسم صاحلملا وسائل الثالث العنوان ركزيةملا صاحلملا اجلزئي األول الفرع وحيد فرع األول الفرع الوطنية التربية وزارة
  والثقايف التربوي النشاط الثالث القسم العمومية التدخالت الرابع العنوان    الثالث العنوان جمموع السادس القسم جمموع  ...............بفرنسا اجلزائرية الدولية للمدرسة إعانة

  نحملوا عاشاتملا - وظفونملا الثاين القسم صاحلملا وسائل الثالث العنوان للدولة  التابعة  مركزيةالال  صاحلملا الثاين اجلزئي الفرع    األول اجلزئي الفرع جمموع الرابع العنوان جمموع الثالث القسم جمموع .........................................االمتحانات ونفقات للترقية سبقملا التكوين نفقات ،لوالئيا ستوىملا على نظمملا  للمستوى ستمرملاني التحس
 الثاين اجلزئي الفرع جمموع الثالث العنوان جمموع الثاين القسم جمموع ...................................اجلسدية واألضرار اخلدمة معاش - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

  العمل  مرتبات  -  وظفونملا األول القسم صاحلملا وسائل الثالث العنوان والتقين األساسي والثانوي التعليم مؤسسات الثالث اجلزئي الفرع 
      ...................للنشاط الرئيسي الراتب- األساسي التعليم مؤسسات  -  للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا

  
  
  
  
  
  
  

  
  
 

52.000.000 
52.000.000 
52.000.000  

  
  
  

                                                                                                                             
  
  
 

178.000.000 
178.000.000 
178.000.000 
230.000.000  

  
  
  
  
  
  

  
 

360.000.000 
360.000.000 
360.000.000 
360.000.000 

  
  
  
  
  
  

  
 

3.133.890.000  
  



15 
 

31 – 31  
  
  
  
  
  

 
  
  

31 – 33  
  

  األول القسم جمموع .............للنشاط الراتب الرئيسي -والتقين  الثانوي  التعليم مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية  صاحلملا
  االجتماعية التكاليف -  وظفونملا الثالث القسم     

     .......................جمموع االعتمادات املخصصة  األول الفرع جمموع الثالث اجلزئي الفرع جمموع الثالث العنوان جمموع الثالث القسم جمموع  ........................العائلية نحملا - والتقينالثانوي  التعليم مؤسسات - للدولة التابعة الالمركزية صاحلملا 

2.000.000.000 
5.133.890.000  

  
  
 
 
  
  

 
40.000.000 
40.000.000  

5.173.890.000 
5.173.890.000 
5.763.890.000 
5.763.890.000  

 

  
 12-449 رقم رئاسي مرسوم
  1434عام صفر 12 يف مؤرخ

 ،2012 سنة ديسمرب 26 وافقملا
 ميزانية إىل اعتماد حتويل يتضمن
 . الوطنية التربية وزارة تسيري

 
  ، اجلمهورية رئيس إنّ
 

  ، اليةملا وزير تقرير على بناء
 

 سيما ال، الدستور على وبناء
 الفقرة 125 ( و 77-8 ادتانملا

  ، منه )األوىل
 

 84-17 رقم القانون و مبقتضى
 1404 عام شوال 8 يف ؤرخملا
 تعلقملوا 1984 سنة يوليو 7 وافقملا

  ، تممملوا عدلملا، اليةملاني بقوان

 11-16 رقم القانون و مبقتضى
 1433 عام صفر 3 يف ؤرخملا
 2011 سنة ديسمرب 28 وافقملا

  ، 2012 لسنة اليةملا قانون تضمنملوا
 ؤرخملا 12-03 رقم األمر و مبقتضى

 1433 عام األول ربيع 20 يف
 2012 سنة فرباير 13 وافقملا

 التكميلي اليةملا قانون تضمنملوا
  ،2012 لسنة

  
 ؤرخملا الرئاسي رسومملا و مبقتضى

 وافقملا 1433 عام الثاين ربيع 8 يف
 تضمنملوا 2012 سنة مارس أول

 صصةلمخا االعتمادات توزيع
 من شتركةملا التكاليف يزانيةمل

 اليةملا قانون وجبمب التسيري ميزانية
  ،2012 لسنة التكميلي
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 رقم التنفيذي رسومملا و مبقتضى
 عام الثاين ربيع 8 يف ؤرخملا 99-12
 سنة مارس أول وافقملا 1433
 االعتمادات توزيع تضمنملوا 2012

 من الوطنية التربية لوزير صصةلمخا
 اليةملا قانون وجبمب التسيري ميزانية

  ،2012 لسنة التكميلي
  

  يأيت ما يرسم
 
 سنة ميزانية من يلغى : األوىل ادةملا

 وعشرون مائة قدره اعتماد 2012
 ) دج (120.000.000 دينار مليون
 شتركةملا التكاليف ميزانية يف مقيد
 نفقات37-91 " رقم الباب ويف

  ". جممع احتياطي - حمتملة
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سنة يزانيةمل خيصص 2 : ادةملا
 وعشرون مائة قدره اعتماد 2012
 )دج (120.000.000 دينار مليون
 التربية وزارة تسيري ميزانية يف يقيد

  ، وحيد فرع ،األول الفرع، الوطنية
  

 صاحلملا : األول اجلزئي الفرع
 وسائل : الثالث العنوان، ركزيةملا
 األدوات : الرابع القسم، صاحلملا

  رقم الباب ويف صاحلملا وتسيري
 حظرية - ركزيةملا اإلدارة" 90-34

 ". السيارات
  
 ووزير اليةملا وزير يكلف 3 : ادةملا

، خيصه فيما كل، الوطنية التربية
 يف ينشر الذي رسومملا هذا بتنفيذ

 اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة
ةميالدة قراطيعبيالش.  
  

 2012 ديسمرب 26 اجلزائر يف
  اجلمهورية رئيس

 بوتفليقة العزيز عبد
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