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  املصالح املادية واملالية 

 

 

 

 

 :ألاولى.ادية واملالية من الدرةة الى مسلك تكوين مفتش ي املصالح امل الدخول مباراة  نوع املباراة 

  :واملالية.املصالح املادية  التخصص 

 :التكوين.                و املادي واملالي واملحاسباتي ملؤسسات التربية  يتعلق بالتدبير موضوع  الاخـــتبار 

 :3 املــعامـل 

 :ساعات  3     املــــــدة 

  أسئلة مفتوحة أو دراسة حالة أو أسئلة متعددة الاختيارات ..... املباراة:مواصفات 
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 (%وزن املحور ) تفصيل املحاور الرئيسية ةاملحاور الرئيسي

 املحور الرئيس ي ألاول:

التدبير املادي واملالي واملحاسباتي 

 ملؤسسات التربية والتكوين

  ملؤسسات التربية والتكوين التدبير املادي واملالي واملحاسباتي .1

  تحديد وتنظيم قواعد وأساليب ومساطر التدبير املادي ملؤسسات التربية 1الثانوي املجال :

 . والتكوين 

 تحديد وتنظيم قواعد وأساليب ومساطر التدبير املالي ملؤسسات التربية والتكوين2الثانوي  املجال :. 

  املحاسبة املعتمدة بمؤسسات التربية والتكوين: تحديد تقنيات وأنواع 3املجال الثانوي ،

 .ا في املجالواملسطرية املعمول بهوإلاجراءات والتدابير إلادارية  ،والجمعيات التابعة لها

%05 

 ثاني:املحور الرئيس ي ال

معارف عامة حول  التدبير املالي 

 وامليزانياتي

 التدبير املالي وامليزانياتي   .2

  مساطر إعداد وتنفيد امليزانية  : 1  الثانوي املجال . 

  الجهوية   للتربية والتكوين بصفتها  ألاكاديمياتر إعداد وتنفيد ميزانية مساط : 2الثانوي املجال

 . عمومية  اتمؤسس

   مخصصات وزارة التربية الوطنية   املسك املحاسباتي لتدبير : طرق و وسائل 3الثانوي املجال 

 وامليزانيات الجهوية .

%05 
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 لمباراة:ل خالل التحضيرالاستئناس بها  مراةع يمكن

  291غشت  .9بتاريخ  113..1.1والبحث العلمي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  املتعلق بمنظومة التربية والتكوين 71.15القانون إلاطار رقم.. 

   بمثابة  النظام العام للمحاسبة العمومية 1.35أبريل  21 بتاريخ  339.33املرسوم امللكي رقم.   
  بمثابة النظام ألاساس ي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه 2992يوليوز  15بتاريخ  2.92.353املرسوم رقم. 

  مفتش ي التعليم . عادة تنظيم مركز تكوينفي شأن إ 2990دجنبر  10بتاريخ  2-90-721املرسم رقم 

  رسية بمؤسسات التعليم العمومي .قسام الداللية واملطاعم املدصناف ومقادير املنح الدراسية الخاصة باألواملتعلق بتحديد أ .291غشت  95في الصادر  2-.1-333املرسوم رقم 

  مؤسسات التعليم .املتعلق بتدبير الدالليات  1.29ابريل  95القرار الوزيري بتاريخ 

  2917يونيو  2بتاريخ   139-13التنظيمي لقانون املالية   القانون . 

   بشان تدابير تحسين الفعالية والنجاعة في مجال الدعم الاجتماعي ، وإجراءات ترشيد املوارد املتاحة  2018غشت  .2بتاريخ  10/127املذكرة رقم.  

   بمثابة القانون ألاساس ي العام للوظيفة العمومية 1.70فبراير  22 بتاريخ  008-58-1ظهير شريف رقم. 

   23/93/1.3تعليمات وزير املالية املتعلقة بعمل شساعات املداليل والنفقات بتاريخ.. 
 في شأن التنظيم املالي واملحاسباتي لألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين  2997ماي   15بتاريخ    22470القرار رقم. 

  حول إحداث وعمل ومراقبة شساعات النفقات واملداليل املحدثة باملؤسسات العمومية 2990نونبر  23بتاريخ  2503عليمات وزير املالية رقم ت.  

   املتعلق بمراقبة نفقات الدولة 2990نونبر  2بتاريخ  1237.95.2املرسوم رقم.  

   الداللية. باألقسامروف إلاقامة بتحسين ظتدابير الخاصة املتعلقة بال7..1ماي  22بتاريخ  119مذكرة  

  العامةمتلكات املاملتعلق بمسك جرد  1.73نونبر  13بتاريخ  2979الدورية رقم.  

  حول التدبير املالي واملادي للمؤسسات التعليمية 1.35أكتوبر  23بتاريخ  1123واملذكرة الوزارية  1.33غشت  39بتاريخ  1990املذكرة رقم.  

 ظمة لتدبير حساب الخارج عن امليزانية، ومسك محاسبته.املذكرات املن 

  القاض ي بإحداث ألاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه 95.99القانون رقم. 

   املتعلق بتحديد مسؤولية آلامرين بالصرف واملراقبين واملحاسبين العموميين 31 – ..القانون رقم.  

   في شأن املراقبة املالية للدولة على املنشآت العامة وهيئات ألرى  2993نونبر11بتاريخ  99..3القانون. 

  بشأن التصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية 2992يوليوز  15بتاريخ   382 -02-2املرسوم رقم.   

  تتميمه ساس ي  الخاص بموظفي  وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره و( بمثابة النظام ألا 2993فبراير  19الصادر بتاريخ   2.02.854املرسوم رقم. 

  وقع تغييره وتتميمه.  املتعلق بالصفقات العمومية كما 2913مارس  29بتاريخ  .32-12-2املرسوم رقم 

   العمومي في شأن إحداث جمعية دعم مدرسة النجاح بمؤسسات التربية والتعليم .299ماي  29بتاريخ  53املذكرة رقم.  

   2921في شأن التدبير املالي لجمعيات دعم مدرسة النجاح في صيغته املحينة مارس  992913/21الدليل املسطري عدد . 

  وما بعدها بشأن مشروع املؤسسة . .299غشت  31بتاريخ  121املذكرة رقم 
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