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ــــــــــــــــــــــــــ★

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 16-227 مــؤرخ في  مــؤرخ في 22 ذي الــقــعــدة ذي الــقــعــدة
1437 اHــــــوافق  اHــــــوافق 25 غــــــشـت ســــــنــــــة  غــــــشـت ســــــنــــــة u2016 يــــــحــــــددu يــــــحــــــدد عـــــام عـــــام 

القانون األساسي النموذجي  للمتوسطة.القانون األساسي النموذجي  للمتوسطة.
ــــــــــــــــــــــــــ

uإنّ الوزير األول
uبناء على تقرير وزيرة التربية الوطنية -

- وبـناء على الـدستـورu ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
u(الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتــضـى األمــر رقم 68-9 اHــؤرخ في 23 شــوال
عـــــام 1387 اHــــــوافق 23 يــــــنــــــايــــــر ســــــنــــــة 1968 واHــــــتـــــــعــــــلق

uدرسيةHبالبناءات ا
- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

uتممHعدل واHا uاليةHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

uتممHعدل واHا uباحملاسبة العمومية
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 04-20 اHـؤرخ في 13 ذي
القـعدة عام 1425 اHوافق 25 ديسـمبـر سنة 2004 واHـتعلق
بــالــوقــايــة من األخــطــار الــكــبــرى وتــســيــيــر الــكــوارث في

 uستدامةHإطار التنمية ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-04 اHــــؤرخ في 15
مـحـرم عام 1429 اHـوافق 23 يـنـايـر سـنـة 2008 واHــتـضـمن
القـانـون التـوجـيهي لـلـتـربيـة الـوطنـيـةu ال سيـمـا اHادة 83

uمنه
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 11 -10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

uبالبلدية
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 12- 07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

uادة 92 منهHال سيما ا uتعلق بالواليةHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-05 اHــــؤرخ في 14
رمـضـان عام 1434 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2013 واHـتـعلق

uبتنظيم األنشطة البدنية والرياضية وتطويرها

� ــــــــــــــــــــــــــ
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- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 10-03 اHـؤرخ
في 18 مــحـرم عـام 1431 اHـوافق 4 يـنـايـر سـنـة 2010 الـذي
يحدد شـروط الدخــول إلــى مؤسـسات التـربيـة والتـعليم

uواستعمالهـــــا وحمايتها

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 10-04 اHـؤرخ
في 18 مــحـرم عـام 1431 اHـوافق 4 يـنـايـر سـنـة 2010 الـذي
يــحـــدد كــيـــفــيـــات إعــداد اخلـــريـــطــة اHـــدرســيـــة وتــنـــفــيـــذهــا

uومراقبتها

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHـــــادة األولى :اHـــــادة األولى : تــــــطــــــبــــــيــــــقــــــا ألحـــــكـــــام اHــــادة 83 من
الــــــقــــــانــــــون رقم 08-04 اHـــــؤرخ في 15 مـــــحــــــرم عـــــام 1429
اHـوافق 23 يــنـايــر ســنـة 2008 واHــذكـور أعـالهu يـهــدف هـذا
اHــــرســــوم إلـى حتــــديــــد الـــــقــــانــــون األســـــاسي الــــنـــــمــــوذجي

للمتوسطة.

2 :  : اHــتــوســطـــة مـؤســســة عــمــومــيـــة لــلــتــربــيـة اHـادة اHـادة 
والـتعـلـيمu تمـكن الـتالميـذ من تـدعيم الـكـفاءات اHـكـتسـبة
فـي مــرحـــلـــة الـــتـــعــلـــيـم االبــتـــدائي وحتـــضـــيـــرهم Hـــواصـــلــة
الــتـــعــلــيم والــتـــكــوين فــيــمـــا بــعــد األســاسي. وهـي تــتــمــتع
بـــالـــشــــخـــصــــيـــة اHــــعـــنــــويـــــة واالســــتـــقـالل اإلداري واHـــالي

النسبي. 

3 :  : تـــوضع اHـــتـــوســـطـــة حتت وصـــايـــة الـــوزيـــر اHــادة اHــادة 
اHكلف بالتربية الوطنية.

4 : : طـــبـــــقـــــا ألحـــكـــــام الــــقـــانـــــون رقــم 12 -07 اHــادة اHــادة 
اHــــــــــــؤرخ فــي 28 ربـــــــــــيــع األول عـــــــــــام 1433 اHــــــــــوافــق 21
فــبــرايـــر ســنــة 2012 واHــذكــور أعالهu تــســاهم الــواليـة في

التكفل بالطلب االجتماعي للتربية.

اHـــــادة اHـــــادة 5 : : �ـــــنـع اســـــتـــــعـــــمـــــال هـــــيــــــاكل اHـــــتـــــوســـــطـــــة
وجتهيزاتها ألغراض تتنافى وطبيعة أهدافها.

الفصل الثانيالفصل الثاني
اإلجناز واإلنشاء واHهاماإلجناز واإلنشاء واHهام

اHــــادة اHــــادة  6 :  : يــــخـــضـع إجنـــاز اHــــتــــوســـطــــة Hــــتـــطــــلــــبـــات
الــــخـــــريـــطــــة اHـــدرســـيــــةu ويـــتم وفـق ¨ـــطــــيـــة لـــلــــبـــنـــاءات
اHـــدرســيـــة حتـــدد بــقـــرار من الـــوزيـــر اHــكـــلف بـــالـــتــربـــيــة

الوطنية.

- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 76-71 اHـــــؤرخ في 16
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1396 اHــــوافـق 16 أبــــريل ســــنــــة 1976

uعدلHا uدرسة األساسيةHتضمن تنظيم وتسيير اHوا

- و�ـقـتــضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14- 01 اHـؤرخ
في 3 ربـــيع األول عــام 1435 اHــوافق 5 يــنـــايــر ســـنــة 2014
الذي يحدد كيـفيات تسمية اHـؤسسات واألماكن واHباني

uالعمومية أو إعادة تسميتها

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

uعدلHا uأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-99 اHـؤرخ
في أول رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واHـتـعـلق بـســلـطـة الـتـعـيـY والـتــسـيـيـر اإلداري بـالـنـسـبـة
للموظفـY وأعوان اإلدارة اHركزية والـواليات والبلديات
واHـــؤســــســـات الـــعــــمـــومـــيــــة ذات الـــطـــابـع اإلداريu اHـــعـــدل

uتممHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-174 اHؤرخ
في 16 ذي الـقــعــدة عـام 1410 اHـوافق 9 يــونـيــو ســنـة 1990
الـذي يحدد كيفـيات تنظيم مـصالح التربيـة على مستوى

uتممHعدل واHا uالوالية وسيرها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 01-232 اHؤرخ
في 19 جــــمــــادى األولى عــــام 1422 اHــــوافق 9 غــــشت ســــنــــة
2001 واHــتـــضــمن إحلـــاق تــســـيــيــر االعـــتــمــادات اخملـــصــصــة

بـعنـوان نـفقـات مـستـخـدمي مـؤسسـات الـتعـلـيم األساسي
ومــــؤســـســــات الـــتــــعــــلـــيم الــــثــــانـــوي والــــتـــقــــني بــــاHــــصـــالح

uالالمركزية للتربية

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 06-133 اHؤرخ
في 5 ربـــيع األول عــام 1427 اHــوافق 4 أبـــريل ســـنـــة 2006
الــذي يـحــدد شــروط إحــداث اجلــمـعــيــات الــريــاضــيـة داخـل
Yمـؤســســات الــتـربــيـة والــتـعــلـيـــــــــم والـتــكـوين الــعـالــيـ
والــتــكــويـن والــتــعــلــيـم اHــهــنــيــY وتــشــكــيــلــهـــا وكــيــفــيــات

uتنظيمهــا وسيرها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-315 اHؤرخ
في 11 شـــوال عـــام 1429 اHــــوافق 11 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2008
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

uتممHعدل واHا uلألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 10-02 اHـؤرخ
في 18 مــحـرم عـام 1431 اHـوافق 4 يـنـايـر سـنـة 2010 الـذي

uتعلقة بإجبارية التعليم األساسيHيحدد األحكام ا
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كـما تـتوفر اHـتوسـطة عـلى سكـنات وظـيفـيةu و�كن
أن تتوفر على مطعم ومراقد. 

وتـــــزود اHــــتـــــوســــطـــــة كــــذلـك بــــوســـــائل تـــــعــــلـــــيــــمـــــيــــة
وجتهيزات تقنية وتربوية.

اHادة اHادة 11 : : تعمل اHتـوسطة بالنظام اخلارجي. و�كن
اHــتـــوســطــة أن تـــتــوفـــر عــلى الـــنــظـــام نــصف الـــداخــلي أو

النظام الداخلي.
كـمــا �ــكن اHــتـوســطــة أن تـشــتــرك مع مـتــوســطـة أو
عـدة مــتــوسـطــات في الــنــظـام نــصف الــداخـلـي أو الـنــظـام

الداخلي وفق مقتضيات اخلريطة اHدرسية.

اHـادة اHـادة 12 :  : يـجـب تـخـصـيص فــضـاءات مـهـيــأة لـفـائـدة
التالميذ اHعاقY حركيا عند إجناز اHتوسطة.

اHـادة اHـادة 13 : : تـقدم اHـتـوسـطـةu في إطار اسـتـكـمـال مدة
الـتـعـلـيم األســاسيu تـعـلـيـمـا مـتـوســطـا إجـبـاريـا يـسـتـغـرق

أربع ( 4) سنوات.

uفـي إطـار مــهــامــهـا uــتــوســطـةHـادة 14 : : تــسـتــقــبل اHـادة اHا
األطــــفــــال ذوي االحــــتــــيــــاجـــات اخلــــاصــــة طــــبــــقــــا لــــلــــشـــروط

اHنصوص عليها في التشريع والتنظيم اHعمول بهما.
تـــــوضح أحـــــكــــام هـــــذه اHـــــادةu عــــنـــــد احلـــــاجــــةu بـــــقــــرار
مشتـرك بY الوزيـر اHكلف بـالتـربية الـوطنيـة والوزير

اHكلف بالتضامن الوطني واألسرة وقضايا اHرأة .

اHـادة اHـادة 15 : : يـســتـفــيـد تـالمـيـذ اHــتـوســطـة مـن فـحـوص
طــــبـــيـــةu في إطـــار الــــوقـــايـــة وحـــفظ الـــصــــحـــة في الـــوسط

اHدرسي.
حتــدد كــيــفـــيــات تــنــظــيـم الــفــحــوص الـــطــبــيــة بــقــرار
مـشــتــرك بـY الــوزيـر اHــكــلف بـالــتــربـيــة الــوطـنــيــــــــــــة
والوزير اHكلف بالصحة والسكان وإصالح اHستشفيات.

 اHــــادة اHــــادة 16 :  : في إطــــار أحــــكــــام اHــــواد 27 و44 و45 من
الــــقـــــانــــون رقم 08 - 04 اHـــــؤرخ في 15 مــــحـــــرم عــــام 1429
اHــــوافق 23 يــــنــــايـــر ســــنـــة 2008 واHــــذكـــور أعـالهu تـــتــــولى

اHتوسطة على اخلصوصu ما يأتي :
- مــنح الـــتالمــيــذ تــعــلــيـــمــا �ــكــنــهم مـن الــتــحــكم في
قــاعـــدة أســاســـيـــة مــشـــتــركـــة من الـــكـــفــاءات الـــتــربـــويـــــــة

uوالثقافية
- تــلــقــY الــتالمــيـــذ مــعــارف وكــفــاءات أســاســيــة في
مجـال التأهـيلu تسمح لـهم �واصلـة الدراسة أو الـتكوين

ما بعد التعليم األساسي.

اHــادةاHــادة 7 : : طــــبــقـــا ألحــكـــام اHــادة 92 من الـــقـــانــون رقم
12-07 اHـــــؤرخ في 28 ربــــــيع األول عـــــام 1433 اHـــــوافق 21

فـبـرايـر سـنـة 2012 واHـذكور أعـالهu تـتـولى الـواليـة إجناز
اHتوسطة وصيانتها واحملافظة عليها.

اHــادة اHــادة 8 :  : تـــنــشـــأ اHـــتــوســـطـــة �ــرســـومu وتــلـــغى وفق
الشكل نفسه.

اHـادةاHـادة 9 : : تــغــطـي كل مــتــوســطــة مــقــاطــعــة جــغــرافــيــة
لـتسـجيل الـتالمـيذ الـتـابعـY لهـاu بـهدف حتـقـيق توزيـعهم

اHتوازن على اHرافق اHدرسية.
يــحــدد الــوزيــر اHــكــلف بــالــتــربـيــة الــوطــنــيــة مــجـال

اHقاطعة اجلغرافية.

اHـادةاHـادة 10 : : تـتـوفـر اHـتـوسـطـة خـصـوصاu عـلى اHـرافق
البيداغوجية واإلدارية اآلتية :

اجلناح البيداغوجيu اجلناح البيداغوجيu ويتكون من :

uحجرات الدراسة -

uدرجHا -

uمخابر للعلوم الطبيعية والعلوم الفيزيائية -

uمخابر لإلعالم اآللي -

 uورشة للتربية التشكيلية -

uوسيقيةHورشة للتربية ا -

uقاعة متعددة النشاطات -

- مكتبة وقاعة اHطالعة.

اجلناح اإلداريu اجلناح اإلداريu ويتكون من :

uمكاتب اإلدارة -

uقاعة األساتذة -

uقاعة االجتماعات -

uدرسيHقاعة التوثيق واإلعالم ا -

uقاعة األرشيف -

- احلجابة وقاعة االنتظار.

فضاءات تربويةuفضاءات تربويةu وتتكون من :

uمنشآت رياضية -

- فضاءات للنوادي الثقافية والعلمية.
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uتوسطةHضمان األمن في محيط ا -
- الــــســــهـــر عــــلـى تــــرقــــيــــة الــــنــــشــــاطــــات الــــتــــربــــويـــة
والـريـاضـيـة والثـقـافـيـة اHـكمـلـة لـفـائـدة تالميـذ اHـتـوسـطة

�ساهمة األولياء.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
تنظيم اHتوسطة وسيرهاتنظيم اHتوسطة وسيرها

22 : يـدير اHـتـوسطـة مديـرu ويسـيـرها مـجلس اHادة اHادة 
تربية وتسييرu وتزود �جـالس بيداغوجية وإدارية.

القسم األولالقسم األول
اHديراHدير

اHــــادةاHــــادة 23 : : يــــعـــY اHــــديـــر مـن بـــY أسـالك الـــتــــعــــلـــيم
بـــقـــرار من الـــســـلــطـــة اخملـــولـــة صالحـــيــات الـــتـــعــيـــuY وفق
الـــشــــروط احملـــددة في اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 315-08
اHــؤرخ في 11 شــوال عــام 1429 اHــوافق 11 أكــتــوبــر ســنـة

u2008 اHعدل واHتمم واHذكور أعاله. 

24 :  : زيــادة عـــلى اHــهــام الــقــانــونــيــة األســاســيــة اHـادة اHـادة 
اHــنــصــوص عــلـــيــهــا في اHــرســوم الـــتــنــفــيــذي رقم 315-08
اHـؤرخ في 11 شـوال عـام 1429 اHـوافق  11 أكــتـوبــر ســنـة
u2008 اHـــــعـــــدل واHـــــتـــــمم واHـــــذكـــــور أعـالهu يــــكـــــلـف مـــــديــــر

اHـتـوسـطـةu في إطـار االسـتـقاللـيـة الـنـسـبـيـة اHذكـورة في
اHادة 2 أعاله على اخلصوصu �ا يأتي :

- مــتــابـعــة تـنــفـيــذ "مـشــروع اHــؤسـســة" الـذي يــشـكل
بــرنـــامج عــمل اHـــتــوســطـــة الــذي يــعـــد في بــدايـــة كل ســنــة

u أدائها Yدراسية لتحس
uتنفيذ مداوال ت مجلس التربية والتسيير -

- إعداد مـشروع مـيزانـية اHـتوسـطة واألمـر بصرف
uالنفقات

 uتوسطةHالتصرف باسم ا -
 uإبرام الصفقات واالتفاقات -

- إعداد التقاريـر التقييمية الدورية وإرسالها إلى
السلطة الوصية.

uـــديــــر الــــذي تـــلــــحق به أمــــانـــةHــــادة 25 : : تــــســـاعــــد اHــــادةاHا
مصلحتان (2) :

- مـصــلـحـة بـيـداغـوجــيـةu ويـشـرف عـلـيــهـا اHـسـتـشـار
الـرئــيس لـلــتـربـيــة و/ أو اHـســتـشــار الـرئــيـسي لــلـتــربـيـة

uو/أو مستشار التربية
- مـصـلــحـة مـالـيـةu ويــشـرف عـلـيـهــا مـوظف اHـصـالح

االقتصادية اHكلف بالتسيير.

اHــادةاHــادة 17 : : تــــتـــوج نـــهـــايـــة الــــتـــمـــدرس في الــــتـــعـــلـــيم
اHـتـوسـط بـامـتـحـان نـهـائي يــخـول احلق في احلـصـول عـلى

شهادة التعليم اHتوسط.
يــحـدد الــوزيــر اHــكــلف بــالـتــربــيــة الــوطـنــيــة بــقـرار
كـيـفـيـات تـنـظـيم االمـتـحـان الـنـهـائي وطـبـيـعـة اخـتـبـاراته

وتتويجه.

الفصل الثالثالفصل الثالث
صالحيات مصالح التربية في مجال تسيير اHتوسطةصالحيات مصالح التربية في مجال تسيير اHتوسطة

اHـادةاHـادة 18 :  : في إطـار أحـكــام اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم
90 - 174 اHــــؤرخ في  16ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1410 اHــــوافق 9

يـونـيـو سـنة u1990 اHـعدل واHـتـمم واHذكـور أعالهu تـتولى
مــديــريــة الــتــربــيــة صالحــيــات إداريــة ومــالــيــة في مــجــال

تسيير اHتوسطة.

اHــــادة اHــــادة 19 : : تــــشـــمـل الـــصـالحـــيــــات اإلداريـــة Hــــديـــريـــة
التربية خصوصاu ما يأتي :

- تــوظــيف وتــســيــيــر اHــوظــفــY اHــنــتــمــY لألسالك
Yاإلداريــ YــســتـــخــدمــHاخلـــاصــة بــالـــتــربــيـــة الــوطــنــيـــة وا
والـــعـــمـــال اHـــهــــنـــيـــY واألعـــوان اHـــتـــعـــاقـــدينu وفق حـــاجـــة

uتوسطةHا
- إعــــــداد مــــــخـــــطـط تـــــســــــيــــــيـــــر اHــــــوارد الــــــبـــــشــــــريـــــة

للمتوسطة.

اHــــادة اHــــادة 20 : : تـــشــــمـل الـــصـالحـــيــــات اHــــالــــيـــة Hــــديــــريـــة
الــتـــربـــيـــة خــصـــوصـــاu الـــتــكـــفل بـــتـــســـديــد أجـــور وعالوات
اHـوظـفY واألعـوان الـعـامـلY بـاHـتـوسطـة طـبـقا لـلـتـشريع

والتنظيم اHعمول بهما.

الفصل الرابعالفصل الرابع
صالحيات الوالية في مجال تسيير اHتوسطةصالحيات الوالية في مجال تسيير اHتوسطة

21 :  : في إطــــــــار األحـــــــكـــــــام الــــــــتـــــــشـــــــريــــــــعـــــــيـــــــة اHــــــادة اHــــــادة 
والــتـــنـــظــيـــمــيـــة الـــمــعـــمـــول بــهـــا فـي مـــجــال إنـــجــاز
الـــمـــتــوســطـة وصــيــانــتــهـا واحملــافــظــة عــلـيــهــا وكــذا جتــديـد
تــــجـــهـــيــــزاتـــهــــا الـــمـــدرســــيـــةu تـــتــــولـى الـــواليــــة عـــلـى

اخلصوصu ما يأتي :
- إجنــاز اHــتــوســـطــة والــهــيــاكل األســاســيــة اHــرافــقــة
وفق ¨ـــطـــيـــة الــبـــنـــاءات اHـــدرســيـــة اHـــذكــورة فـي اHــادة 6

 uأعاله
- تزويد اHـتوسطة بـاألثاث اHدرسي واألدوات وكذا

uالتجهيزات والوسائل الضرورية حلسن سيرها
- ضــمــان صــيــانــة اHــتــوســطــة وهــيــاكــلــهــا األســاســيـة

 uرافقةHا
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uعن األساتذة ينتخبهم نظراؤهم Yثالثة (3) �ثل -
uأعضاء

- �ـثل واحـد(1) عن اHـشـرفـY الـتـربـويـY يـنـتـخـبه
uعضوا uنظراؤه

- �ـــثل واحـــد (1) عن الـــعـــمـــال اإلداريـــY يـــنــتـــخـــبه
uعضوا uنظراؤه

- �ـــثل واحـــد (1) عن الـــعـــمــال اHـــهـــنـــيــY يـــنـــتــخـــبه
uعضوا uنظراؤه

- رئيس جمعية أولياء التالميذ أو �ثلهu عضوا.

اHــادة اHــادة 29 :  : مــراعـــاة ألحـــكـــام اHــادة 33 أدنـــاهu يـــتــداول
مجلس التربية والتسيير على اخلصوصu فيما يأتي :

uؤسسةHمشروع ا -
uتوسطةHمشروع ميزانية ا -

uاحلساب اإلداري وحساب التسيير -
uادية لهاHالتنظيم العام للمتوسطة والوضعية ا -

- االقــتــراحــات اHــتـعــلــقــة بـالــتــســيـيــر الــبــيــداغـوجي
 uتوسطةHدرسية في اHوترقية احلياة ا

- قبول الهبات والوصايا.

اHـادة اHـادة 30 :  : يــجـتـمع مــجـلس الـتــربـيـة والـتــسـيـيـر في
دورة عادية ثالث (3) مرات في الـسنةu على األقلu واحدة
منـها في بـدايـة السـنة الـدراسيـةu بـناء عـلى استـدعاء من

رئيسه.
و�ـكــنه أن يـجـتـمـع في دورة غـيـر عـاديــةu بـنـاء عـلى

استدعاء من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه.
يرسل رئـيس اجملـلس االسـتـدعاءات وجـدول األعـمال
uعــلى األقل uإلى أعــضــاء اجملــلس خــمــســة عــشــر (15) يــومــا
قــــــبل تـــــاريـخ االجـــــتــــــمـــــاعu و�ـــــكـن أن يـــــقـــــلـص هـــــذا األجل
بـــالـــنــســـبــة لالجـــتـــمــاعـــات غــيـــر الــعـــاديــة دون أن يـــقل عن

ثمانية (8) أيام.

اHـــــادةاHـــــادة 31 : : ال تـــــصـح مـــــداوالت مــــــجـــــلـس الـــــتــــــربـــــيـــــة
والــتـسـيـيــر إال في اHـواضـيـع اHـسـجـلــة في جـدول األعـمـال
وبـــحـــضـــور أغـــلـــبـــيـــة أعـــضـــائهu وفي حـــالـــة عـــدم اكـــتـــمـــال
النـصابu يعقـد اجتمـاع آخر بعد انـقضاء أجل ثـمانية (8)

أيام.
وفي هــذه احلــالــةu تــصـح مــداوالت مــجــلس الــتــربــيــة

والتسيير مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.
تـتخـذ قـرارات مجـلس التـربيـة والـتسـييـر بأغـلبـية
أصــــوات األعــــضــــاء احلــــاضــــرينu وفي حــــالــــة تــــســــاوي عـــدد

األصواتu يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفقرة األولىالفقرة األولى
اHصلحة البيداغوجيةاHصلحة البيداغوجية

26 :  : زيــادة عـــلى اHــهــام الــقــانــونــيــة األســاســيــة اHـادة اHـادة 
اHــنــصــوص عــلـــيــهــا في اHــرســوم الـــتــنــفــيــذي رقم 315-08
اHـؤرخ في 11 شـوال عـام 1429 اHـوافق  11 أكــتـوبــر ســنـة
u2008 اHــعــدل واHــتـــمم واHــذكــور أعـالهu يــكــلف مـــســتــشــار

الـــتـــربــيـــة و/ أو اHـــســتـــشـــار الــرئـــيـــسي لـــلــتـــربـــيــة و/ أو
اHـســتـشـار الــرئـيسu حتت ســلـطــة اHـديـرu بــاإلشـراف عـلى

اHصلحة البيداغوجية.
و يتولى على اخلصوصu ما يأتي : 

uدرسيةHساهمة في ترقية احلياة اHا -
- تـفــعـيل األنــشـطـة الــثـقــافـيـة والــفـنــيـة والـريــاضـيـة

uوتدعيمها
uإعالم التالميذ وتوجيههم -

- مــراقــبــة مــواظــبــة الــتـالمــيــذ وعــمــلــهم ونــتــائــجــهم
u درسية ومتابعتهاHا

- السهر على تطبيق النظام الداخلي للمتوسطة.

الفقرة الثانيةالفقرة الثانية
اHصلحة اHاليةاHصلحة اHالية

27 : زيــادة عـــلى اHــهــام الــقــانــونــيــة األســاســيــة اHـادة اHـادة 
اHــتـعـلـقــة بـالـتـســيـيـر اHـالي واHــادي اHـنـصـوص عــلـيـهـا في
اHرسوم الـتنفيذي رقم 08-315 اHؤرخ في 11 شـوال عـام
1429 اHــــوافـق 11 أكــــتــــوبـــر ســــنـــة u2008 اHــــعــــدل واHـــتــــمم

واHـــذكـــور أعالهu يـــشـــرف مـــوظـف اHـــصـــالح االقـــتـــصـــاديـــة
اHــكــلف بــالــتـســيــيــرu حتت ســلــطــة اHـديــرu عــلى اHــصــلــحـة

اHالية.

القسم الثانيالقسم الثاني
مجلس التربية والتسييرمجلس التربية والتسيير

اHادة اHادة 28 : يتشكل مجلس التربية والتسيير من :
uرئيسا uتوسطةHمدير ا -

- اHـــســــتـــشــــار الـــرئــــيس لـــلــــتـــربــــيـــة أو اHــــســـتــــشـــار
 uنائب رئيس uالرئيسي للتربية أو مستشار التربية

uـكـلف بـالـتـسـيـيـرHـصـالح االقـتـصــاديـة اHمـوظف ا -
uعضوا

- اHسـتـشـار الرئـيـسي لـلتـوجـيه واإلرشـاد اHدرسي
واHـــــهــــنـي أو مــــســـــتــــشــــار الـــــتــــوجـــــيه واإلرشـــــاد اHــــدرسي

uعضوا uهنيHوا
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36 : : تــشــتــمل مــيــزانــيــة اHــتــوســطــة عــلى بــاب اHـادة اHـادة 
لإليرادات وباب للنفقات :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

uمنوحة من الدولةHالية اHاإلعانات ا -

- اإلعــــانــــات اHـــــمــــنــــوحــــــة من اجلــــمـــــاعــــــات احملــــلــــيــــة
uؤسسـات والهيئات العموميةHوا

uالهبات والوصايا -

- إيرادات مختلفة.

في باب النفقات :في باب النفقات :

uنفقات التسيير -

uنفقات التجهيز -

- جــمـــيع الــنـــفــقــــات الــضـــروريــة لــتـــحــقـــيق أهـــداف
اHتوسطـة وصيانـة أمالكهــا واحلفاظ عليها.

اHــــادة اHــــادة 37 : : يـــــلـــــتـــــزم الـــــمـــــديــــر بــــعــــمــــلــــيــــات صـــرف
الــنــفــقــات والــتــصــفــيــةu ويــصــدر أوامــر الــتــحـصــيـل
والـــتـــســـديـد فـي حــدود االعـتــمــادات اخملــصــصــة لــكل ســنـة

مالية.

اHــــادة اHــــادة 38 :  : يـــــعـــــدّ مـــــوظــف اHــــصــــالح االقــــتــــصــــاديــــة
اHــكـــلف بــالـــتــســـيــيــر اHـــالي واHـــادي مــشــروعــي احلــســـاب
اإلداري وحـــســـاب الـــتـــســـيـــيـــرu بـــصـــفـــته عـــونـــا مـــحـــاســـبـــا
مـــعـــتـــمـــداu ويـــضـــمـن تـــحـــصـــيـل اإليـــرادات وتـــســـديــد

الـنـفـقـات.
ويـعـرض اHـديـر احلـسـاب اإلداري وحـسـاب الـتـسـيـير
عــلـى الــوصــايــة مـــشــفــوعــY �الحـــظــات مــجــلـس الــتــربــيــة

والتسيير للموافقة عليهما.

الفصل السابعالفصل السابع
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHــــادة اHــــادة 39 : : تـــــلــــغـى جــــمـــــيع األحـــــكــــام اخملـــــالــــفـــــة لــــهــــذا
اHرسوم.

اHادة اHادة 40 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 22 ذي الـقــعـدة عـام 1437 اHـوافـق
25 غشت سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

اHــــــادة اHــــــادة 32 : : حتـــــــرر مـــــــداوالت مــــــجـــــــلـس الــــــتـــــــربـــــــيــــــة
والـتـســيـيـر في مـحــاضـرu وتـدون في ســجل خـاص يـرقـمه

ويؤشر عليه مدير اHتوسطة.

33 :  : ال تـــــكـــــون مـــــداوالت مــــجـــــلـس الــــتـــــربـــــيــــة اHــــادة اHــــادة 
والـتسيير اHـتعلقـة باHيزانيــة واحلسـاب اإلداري وقبـول
الهـبـات والوصايا قـابلة للتنـفيذu إال بعد موافـقة السلطة
(30) Yوتــصـبح نــافـذة بــعـد انــقـضــاء مـهـلــة ثالثـ uالـوصــيـة

يوما من تاريخ إرسالها.

القسم الثالثالقسم الثالث
اجملالس البيداغوجية واإلداريةاجملالس البيداغوجية واإلدارية

اHـادة اHـادة 34 :  : تـزود اHـتــوسـطـة بـاجملــالس الـبـيــداغـوجـيـة
واإلدارية اآلتية :

uوتـــــتــــولى عـــــلى اخلــــصــــوص uمــــجــــالـس الــــتــــعـــــلــــيم -
الـتــشــاور والــتــنــســيق بــY أسـاتــذة اHــادة الــواحــدة وعــنـد
االقتضاءu أساتـذة اHواد اHتقاربة في كل اHسائل اHتعلقة

uتقاربةHواد اHادة أو اHتعليم ا Yبتحس
- مـجالس األقـسـامu وتـتـولى على اخلـصـوصu تـقـييم

uوتقدير أعمال التالميذ خملتلف األقسام
- مـــــــجــــــلـس الــــــتـــــــنــــــســـــــيـق اإلداريu ويــــــتـــــــولى عـــــــلى
اخلـــصــوصu الـــتــشـــاور والـــتــنـــســـيق بـــY أعــضـــاء الـــفــريق
اإلداري فـي كل اHـــســــائل اHـــتـــعــــلـــقـــة بــــتـــحـــســـY تــــســـيـــيـــر

uتوسطة وظروف تمدرس التالميذHا
uويـــــتــــولـى عــــلـى اخلــــصــــوص uمـــــجــــــلـس الــــتـــــأديب -
اقــتـراح الـتـدابــيـر الـتـي مـن شــأنـهـا الـمــسـاهـمـة فـي
حتـــقــيـق الــنـــظــام بـــاHــتـــوســطـــة والــبت فـي األخــطـــاء الــتي
يــــرتـــكــــبـــهـــا الـــتالمــيـــذ والــنـــاجــمــة عـن اإلخالل بــالـــنــظــام
الــداخــلي وتـشــجــيع الــتالمــيـذ الــذين يــتـحــلــون بـالــســلـوك

احلسن. 
يـحـدد الــوزيـر اHـكــلف بـالـتــربـيـة الــوطـنـيـة تــشـكـيل

اجملالس البيداغوجية واإلدارية ومهامها.

الفصل السادسالفصل السادس
أحكام ماليةأحكام مالية

اHــــادة اHــــادة 35 : : تـــــخــــضـع الــــشـــــروط اHـــــتــــعـــــلـــــقــــة بـــــإعــــداد
تــقـديــرات اHـيــزانـيــة والـتــسـيــيــر اHـالي لــلـمــتـوســطـة إلى
أحــكـــام اHـــرســوم الـــتــنـــفـــيــذي رقم 01- 232 اHــؤرخ في 19
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اHـــــوافق 9 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001

واHذكور أعاله.


