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  .تعلیم العموميفي شأن التدبیر المالي لمؤسسات التربیة وال

  .بخصوص النظام العام للمحاسبة العمومیة

التي (والمذكرات األخرى في نفس الموضوع والمنظمة للداخلیات خالل العطل 
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  :المراجع 
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  جلهة اار البیضاء سطات

 أ"قسام التحضريیة �لمدارس واملعاهد العلیا  سطات

  قانون الداخلیة باألقسام التحضیریة للمدارس العلیا 

في إطار   على تلمیذ األقسام التحضیریة للمدارس العلیا تنظیم عملھ المدرسي، حیث تفرض علیھ شروط العیش بالداخلیة التحلي باألخالق واإلنضباط

علیھ أن یعلم أن عدم احترام القانون اآلتي  مقابلالفي 
لین بالمؤسسة سیعرض صاحبھ لعقوبات حسب القوانین الجاري 

ویعتبر القبول . اعتمادا على معاییر محددة ترتب بناء علیھا كل الطلبات

نضباط أو في حالة تخذت معھ إجراءات ازم باستقبال التلمیذ إذا ا
في أي وقت لیال ) عند الحاجة(یضع  المراسل رھن إشارة إدارة المؤسسة أرقام ھواتفھ للتمكن من االتصال بھ 

الولوج إلى المراقد ویستثنى من ) ما في ذلك التالمیذ الغیر القاطنین وأھل التالمیذ القاطنین
ویتم استقبال اآلباء واألمھات .  ذلك أھل التالمیذ القاطنین فقط عند الدخول المدرسي یوم استقبال التالمیذ قصد مساعدتھم على حمل أمتعتھم

مجبرون على احترام قواعد التعایش الفردیة والجماعیة واحترام مبادئ 

وتتم مسبقا من طرف ممثل للتالمیذ القاطنین عن  .عات التالمیذ في ما بینھم تخضع لترخیص رئیس المؤسسة أو من ینوب عنھ
  .والمنظمین والمعنیین باالجتماع) القاعة(للداخلیة حیث یتم تحدید موضوع االجتماع وتاریخھ وتوقیتھ ومكانھ 

كیف ما كان نوعھا أن تكون مجھولة المصدر حیث یجب وضعھا، قبل ذلك، بكتابة رئیس المؤسسة أو 

تغلق اآلالت ( إذا التزم التالمیذ باحترام بعضھم البعض حیث یمنع على كل منھم إصدار أي ضوضاء 

. وإال فلن تتحمل اإلدارة مسؤولیة ذلك للداخلیة) ة(
شھادة  على كل تلمیذ أصیب بمرض معد أن یبقى بالداخلیة إذ یجب علیھ مغادرة الداخلیة فورا لزیارة الطبیب وال یتم قبولھ إال إذا سلم لإلدارة

  .للداخلیة) ة(العام ) ة(دون موافقة الحارس 

 تتم معاینة حالة الغرفة قبل إسنادھا وبالتالي فكل إتالف فردي أو جماعي بھا أو بتجھیزاتھا یجب تعویضھ من طرف كل قاطنیھا ضف على ذلك

أفرشتھم ونظافة غرفتھم، فعلیھم عدم ترك بقایا الطعام داخلھا أو مراكمة المالبس المتسخة كما تمنع 

   .بھا قامةقصاءه من اإلإیلتزم كل تلمیذ بالسكن بالغرفة التي أسندت إلیھ وبشكل دائم وكل تخلف عن المبیت لمدة عشر لیال یتم بموجبھ 

  .جھزة الكھربائیة داخل المرقد
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قانون الداخلیة باألقسام التحضیریة للمدارس العلیا 

على تلمیذ األقسام التحضیریة للمدارس العلیا تنظیم عملھ المدرسي، حیث تفرض علیھ شروط العیش بالداخلیة التحلي باألخالق واإلنضباط

في من ھذه المساعدة المادیة ولكن یستفید التلمیذ من ھذا االمتیاز و
لین بالمؤسسة سیعرض صاحبھ لعقوبات حسب القوانین الجاري العام كما أن عدم احترام. سیعرضھ لعقوبات یمــــــــكن أن تصل إلى الطرد من المؤسسة

  . االیواء حسب الطاقة االستیعابیة

اعتمادا على معاییر محددة ترتب بناء علیھا كل الطلبات ةاالستیعابییتم القبول بالداخلیة بعد تقدیم طلب االیواء  وفي حدود الطاقة 
  . بالداخلیة ساري المفعول لمدة سنة دراسیة واحدة فقط ویمكن أن یتم تمدیده للسنة الموالیة

  . على كل تلمیذ أن یزود اإلدارة بملف للداخلیة یتم تحدید محتواه عند بدایة عملیة التسجیل

  . إن دفع واجبات التسجیل والتغذیة والذخیرة واجب على كل تلمیذ بدون استثناء

زم باستقبال التلمیذ إذا اویلت. ئلة التلمیذ بالنسبة للمؤسسةعلى عائلة التلمیذ أن تختار مراسال  یمثل عا
یضع  المراسل رھن إشارة إدارة المؤسسة أرقام ھواتفھ للتمكن من االتصال بھ . روف استثنائیة

ما في ذلك التالمیذ الغیر القاطنین وأھل التالمیذ القاطنینب( أي شخص غریب عن المؤسسة 
ذلك أھل التالمیذ القاطنین فقط عند الدخول المدرسي یوم استقبال التالمیذ قصد مساعدتھم على حمل أمتعتھم

  . ؤسسة في الموضوعواألولیاء حسب النظام المحدد من طرف الم

  . یمنع إیقاف سیارات التالمیذ أو ذویھم داخل المؤسسة

مجبرون على احترام قواعد التعایش الفردیة والجماعیة واحترام مبادئ  وھم. ال یمكن للتالمیذ الخروج عن قواعد اللیاقة والتصرفات الحسنة
  .    الجماعیة الحیاد األیدیولوجي والسیاسي واألخوة والتسامح ومعاییر السالمة الفردیة و

  .إن احترام جمیع العاملین بالمؤسسة  أمر واجب وضروري على كل تلمیذ وذویھ

عات التالمیذ في ما بینھم تخضع لترخیص رئیس المؤسسة أو من ینوب عنھ
للداخلیة حیث یتم تحدید موضوع االجتماع وتاریخھ وتوقیتھ ومكانھ ) ة

كیف ما كان نوعھا أن تكون مجھولة المصدر حیث یجب وضعھا، قبل ذلك، بكتابة رئیس المؤسسة أو  ألي ملصق أو نشرات إخباریة 
  . علیھا وختمھا

  )بالنسبة للقاطنین

إذا التزم التالمیذ باحترام بعضھم البعض حیث یمنع على كل منھم إصدار أي ضوضاء  ال یمكن العیش بمراقد الداخلیة إال
  ......).الصوتیة والموسیقیة أو تستعمل بسماعات لكتم الصوت كما تفتح وتغلق األبواب بھدوء

  . نتغلق المراقد على الساعة الحادیة عشر لیال ویخضع ھذا التوقیت للتغییر خالل شھر رمضا

(العام ) ة(یر عادي على التلمیذ إخبار معلم الداخلیة أو الحارس 
على كل تلمیذ أصیب بمرض معد أن یبقى بالداخلیة إذ یجب علیھ مغادرة الداخلیة فورا لزیارة الطبیب وال یتم قبولھ إال إذا سلم لإلدارة

دون موافقة الحارس  )یسلم لزوما نظیر مفتاح القفل للحارس العام(او القفل 
تتم معاینة حالة الغرفة قبل إسنادھا وبالتالي فكل إتالف فردي أو جماعي بھا أو بتجھیزاتھا یجب تعویضھ من طرف كل قاطنیھا ضف على ذلك

  . اإلجراءات التأدیبیة التي یمكن أن تتخذ ضدھم

أفرشتھم ونظافة غرفتھم، فعلیھم عدم ترك بقایا الطعام داخلھا أو مراكمة المالبس المتسخة كما تمنع إن قاطني كل غرفة مسؤولون عن تنظیم 
  .  الكتابة والملصقات على الجدران

یلتزم كل تلمیذ بالسكن بالغرفة التي أسندت إلیھ وبشكل دائم وكل تخلف عن المبیت لمدة عشر لیال یتم بموجبھ 
جھزة الكھربائیة داخل المرقدكلیا استعمال الموقد الغازي وكل األیمنع منعا 

  . یمنع منعا كلیا التدخین في المراقد كما تمنع حیازة او استھالك أي مادة ممنوعة

  .اإلناث كما یمنع منعا كلیا ولوج الفتیات مراقد الفتیانیمنع منعا كلیا ولوج الذكور مراقد 

قانون الداخلیة باألقسام التحضیریة للمدارس العلیا 

  :تمھید
على تلمیذ األقسام التحضیریة للمدارس العلیا تنظیم عملھ المدرسي، حیث تفرض علیھ شروط العیش بالداخلیة التحلي باألخالق واإلنضباط

  . احترام الغیر

یستفید التلمیذ من ھذا االمتیاز و ،ففي حدود الطاقة االستیعابیة للداخلیة
سیعرضھ لعقوبات یمــــــــكن أن تصل إلى الطرد من المؤسسة

  .بھا العمل
  

I ( العام ام النظ: الفصل األول  

  :یستفید كل التالمیذ من : 1المادة 

  التغذیة؛  - 

االیواء حسب الطاقة االستیعابیة  - 
یتم القبول بالداخلیة بعد تقدیم طلب االیواء  وفي حدود الطاقة :  2المادة 

بالداخلیة ساري المفعول لمدة سنة دراسیة واحدة فقط ویمكن أن یتم تمدیده للسنة الموالیة
على كل تلمیذ أن یزود اإلدارة بملف للداخلیة یتم تحدید محتواه عند بدایة عملیة التسجیل:  3المادة 
إن دفع واجبات التسجیل والتغذیة والذخیرة واجب على كل تلمیذ بدون استثناء:  4المادة 
على عائلة التلمیذ أن تختار مراسال  یمثل عا : 5المادة 

روف استثنائیةمرض أو عند أي ظ
 . أو نھارا

أي شخص غریب عن المؤسسة على یمنع منعا كلیا :  6المادة 
ذلك أھل التالمیذ القاطنین فقط عند الدخول المدرسي یوم استقبال التالمیذ قصد مساعدتھم على حمل أمتعتھم

واألولیاء حسب النظام المحدد من طرف الم
یمنع إیقاف سیارات التالمیذ أو ذویھم داخل المؤسسة:  7المادة 
ال یمكن للتالمیذ الخروج عن قواعد اللیاقة والتصرفات الحسنة:  8المادة 

الحیاد األیدیولوجي والسیاسي واألخوة والتسامح ومعاییر السالمة الفردیة و
إن احترام جمیع العاملین بالمؤسسة  أمر واجب وضروري على كل تلمیذ وذویھ:  9المادة 
عات التالمیذ في ما بینھم تخضع لترخیص رئیس المؤسسة أو من ینوب عنھإن طلبات اجتما: 10المادة 

ة(العام ) ة(طریق السید الحارس 
ألي ملصق أو نشرات إخباریة یمكن  ال: 11المادة 

علیھا وختمھا االطالعمن ینوب عنھ قصد 

II ( النظام بالمراقد : الفصل الثاني)بالنسبة للقاطنین
ال یمكن العیش بمراقد الداخلیة إال: 12المادة 

الصوتیة والموسیقیة أو تستعمل بسماعات لكتم الصوت كما تفتح وتغلق األبواب بھدوء
تغلق المراقد على الساعة الحادیة عشر لیال ویخضع ھذا التوقیت للتغییر خالل شھر رمضا

یر عادي على التلمیذ إخبار معلم الداخلیة أو الحارس في حالة مرض أو تعب غ:  13المادة
على كل تلمیذ أصیب بمرض معد أن یبقى بالداخلیة إذ یجب علیھ مغادرة الداخلیة فورا لزیارة الطبیب وال یتم قبولھ إال إذا سلم لإلدارة ویمنع

  .طبیة تثبت شفائھ

او القفل  ، یمكن تغییر الغرفةال  :14المادة 
تتم معاینة حالة الغرفة قبل إسنادھا وبالتالي فكل إتالف فردي أو جماعي بھا أو بتجھیزاتھا یجب تعویضھ من طرف كل قاطنیھا ضف على ذلك: 15المادة 

اإلجراءات التأدیبیة التي یمكن أن تتخذ ضدھم
إن قاطني كل غرفة مسؤولون عن تنظیم :  16المادة 

الكتابة والملصقات على الجدران
یلتزم كل تلمیذ بالسكن بالغرفة التي أسندت إلیھ وبشكل دائم وكل تخلف عن المبیت لمدة عشر لیال یتم بموجبھ :  17المادة 
یمنع منعا حفاظا على سالمة القاطنین :  18المادة 
یمنع منعا كلیا التدخین في المراقد كما تمنع حیازة او استھالك أي مادة ممنوعة:  19المادة 
یمنع منعا كلیا ولوج الذكور مراقد :  20المادة 



ي تعتبر الغرفة مكانا مشتركا بین تلمیذین أو أكثر وبالتالي فزیارة أحدھم قد تزعج اآلخرین لذا یجب أن تكون ھذه الزیارات جد محدودة وف : 21المادة 
  . حدود عدم اإلزعاج

اإلدارة غیر مسؤولة عما قد یحدث من سرقة أو ضیاع أدوات خاصة بالداخلیة أو  ألنأو تركھا بالغرف  ینبغي تجنب إحضار األمتعة النفیسة:  22المادة 
  . بالمؤسسة

 ممثلي التالمیذ :  23المادة 

 . لتمثیل كل التالمیذ) أحدھما من القاطنین(من طرف زمالئھم  اثنینیتم بكل قسم انتخاب ممثلین 

   



  مجلس الداخلیة:  24المادة 

یعقد مجلس الداخلیة ین وكل شخص تكون في حضوره منفعة ومجلس الداخلیة كل من الحارس العام للداخلیة والمقتصد وممثلي التالمیذ القاطنیضم   
 .اجتماعاتھ مرة كل دورة أو بطلب من اإلدارة أو بطلب من ثلثي ممثلي التالمیذ على األقل لمناقشة كل ما یھم شؤون التالمیذ بالداخلیة

  

III(  النظام بالمطعم: الفصل الثالث  
  قائمة التغذیة) 1

في حدود المیزانیة المخولة لھذا الغرض حیث یعقد أول  التغذیةیجتمع مجلس الداخلیة دوریا وكلما دعت الضرورة لذلك قصد إعداد قوائم  : 25المادة 
   .اجتماع عند الدخول المدرسي

  مواعید الوجبات)  2

  الوجبات والتي تعتبر إلزامیة حسب الجدول التاليتحدد مواعید  : 26المادة 

  

 الوجبات )ماعدا األحد(أیام األسبوع  یوم األحد

 9hو  8hما بین 
  باقي أیام األسبوع

 7h50mnو  7h15mnما بین 
  اإلثنین
 7h45mnو  7h10mnمابین 

 الفطور

 الغذاء 13h15mnو  12h30mnما بین  13h20mnو  12h45ما بین 

 العشاء 20h15mnو  19h30ما بین  20h15mnو  19h30ما بین 

  

یمكن أن تحدث و. لحضور وجبة الغذاء 13h15mnالساعة  ایتعدوأال  13hوالساعة  12hعلى التالمیذ المنشغلین بحصص التأطیر الشفوي بین الساعة 
  . تغییرات في ھذه المواعید عند كل ضرورة أو خالل شھر رمضان

  النظام والواجبات) 3

ویحرم كل من لم ) حسب الطریقة المعمول بھا (زم حضور أحد الوجبات أن یعلن عن ذلك عتقصد ترشید االستھالك وجب على كل تلمیذ ال ی : 27المادة 
  .یحضر أحد الوجبات دون إشعار من وجبة الغذاء أو العشاء الموالیة

  . وأرضیة المطعمالمائدة وأن یحرصوا على نظافة اللیاقة یلتزموا بقواعد من قبیل الخدمات الحرة وعلى التالمیذ أن یعد النظام داخل المطعم :  28المادة 

 .یعاقب علیھو....) لصحون أو غیرھاا كسر أو إتالف(تصرف عنیف  أي ال یقبل : 29المادة 

   .یمنع منعا كلیا التدخین بالمطعم : 30المادة 

  .أو تحویلھا من مكانھامعدات المطبخ ال یسمح بإخراج الطعام خارج المطعم كما یمنع إخراج  : 31المادة 

IV(  النظام العام بالمرافق األخرى للداخلیة)قاعة الصالة، المقصف، الساحات، الممرات ، أماكن الصرف الصحي (...  
  

  . على التالمیذ السھر على احترام النظام العام والحرص على العنایة بمرافق وتجھیزات الداخلیة وكل اتالف أو ضرر یعاقب علیھ : 32المادة 

  .یمنع منعا كلیا حمل أي مادة أو أداة تشكل خطرا على السالمة أو على مرافق الداخلیة  : 33المادة 

 .مؤطراوجب على كل نشاط ریاضي أن یكون   : 34المادة 

......) دروس أو أشغال توجیھیة أو أشغال تطبیقیة أو تأطیر شفوي أو أشغال المبادرة الشخصیة المؤطرة( خارج األنشطة التربویة الرسمیة   : 35المادة 

لحارس العام للداخلیة، تحت مسؤولیة ا) حسب النظام المعمول بھ في ھذا الشأن(یمكن للتالمیذ المطالعة في غرفھم أو في القاعات المخصصة لذلك، 
  .....).كراسي، مقاعد، ممسحات(مع السھر على نظافتھا وعدم تحویل مكان معداتھا 

V( نظام الخرجات وعطل نھایة األسبوع والعطل المدرسیة  
    

  )ماعدا عطلة نھایة األسبوع والعطل المدرسیة(نظام الخرجات من الداخلیة   : 36المادة 

شریطة عدم تقاطعھا مع أیة حصة تربویة كما یمكن أن تكون لمدة ساعة بعد وجبة  مساءاإلى السابعة  بعد الزوالتمتد فترة ھذه الخرجات من الرابعة 
م أو للداخلیة بعد التوقیع في سجل الخرجات من طرف األب أو األ) ة(العام ) ة(ما عدا ذلك فكل خرجة  تكون بطلب رخصة من الحارس . العشاء

  . الولي أو المراسل

   )ال تتعدى یومین(نظام عطل نھایة األسبوع والعطل المدرسیة القصیرة  : 37المادة 

مبرمجة، یمكن للتلمیذ مغادرة الداخلیة بعد إشعار  تربویةأو خالل عطلة نھایة األسبوع بعد انتھاء آخر حصة ) ال تتعدى یومین(خالل العطل القصیرة   
لتبریر ذلك  مضطروبعد عودتھ فإن التلمیذ . فإن لم یفعل فإن اإلدارة غیر مسؤولة عما قد یحدث لھ خارج المؤسسة ،للداخلیة مسبقا )ة(العام) ة(الحارس

  . بحضور األب أو األم أو الولي أو المراسل

      .إلى غایة الثامنة لیالتمتد الخرجات یوم األحد 

  .تصل أو تتعدى فترتھا ثالثة أیام مع احتساب عطلة نھایة األسبوعتغلق الداخلیة خالل  العطل التي  : 38المادة 
 

VI(  اإلجراءات التأدیبیة  
سسة أو كل مخالفة للقانون الداخلي أو تقصیر في الواجبات تؤدي إلى أحد العقوبات التأدیبیة التالیة كطلب االعتذار أو تقدیم خدمة نافعة للمؤ:  39المادة 

  .مجلس القسم االستثنائي التخاذ القرار المناسب الذي قد یصل إلى الطرد المؤقت أو النھائياإلنذار أو التوبیخ ویعرض في حالة التمادي على 
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 أ"قسام التحضريیة �لمدارس واملعاهد العلیا  سطات

  3لیة

...................................................  

....................................................... :.....................................  
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