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 التدبير المادي والمالي للمؤسسات التعليمية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تفصيل المحاور أو المجاالت أو األبعاد الرئيسية المحاور أو المجاالت أو األبعاد الرئيسة 

 مساطر صرف النفقات العمومية ومراقبتها  المحور الرئيسي األول:   .1
 الشساعة ... –سندات الطلب  –الصفقات العمومية  :1. المجال  الفرعي1.1
 األجهزة المتدخلة في صرف النفقات العمومية: 2. المجال الفرعي1.2
  صرف النفقات العمومية مراقبة االفتحاص المالي  و : 3. المجال الفرعي  3.1

 الميزانية وقواعد التدبير المالي  المحور الرئيسي الثاني:  .2

 إعداد وتنفيذ الميزانية  : 1. المجال الفرعي1.2
ساب الح)  ميزانية المؤسسات التعليمية :القواعد المنظمة لتدبير : 2. المجال الفرعي2.2

ت  ة ، االعتمادات المحولة لحساب المؤسسا، االعتمادات المفوضالخارج عن الميزانية
 التعليمية  ....(

والتكوين  القواعد المنظمة لميزانيات  األكاديميات الجهوية للتربية:  3. المجال الفرعي 3.2
 بصفتها مؤسسات عمومية 

  المحاسبة المالية والمادية المحور الرئيسي الثالث:  .3

) ن بمؤسسات التربية والتكويالمالية  نظمة للمحاسبةالقواعد الم: 1. المجال الفرعي1.3
 المؤسسات التعليمية ، مراكز التكوين، النيابات ، األكاديميات (

) ين بمؤسسات التربية والتكو  لمحاسبة المادية القواعد المنظمة ل :2. المجال الفرعي2.3
 (المؤسسات التعليمية ، مراكز التكوين، النيابات ، األكاديميات 

ناء وميين أثمالمالية لآلمرين بالصرف والمحاسبين العيات لالمسؤو  :3. المجال الفرعي3.3
 ممارستهم لمهامهم في مجال التدبير المالي  
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 مراجع يمكن اعتمادها للتحضير لالمتحانات المهنية :
 

 

 ؛سي العام للوظيفة العمومية بمثابة القانون األسا 1958فبراير  24بتاريخ  1-58-008 ظهير شريف رقم  -

 لقانون المالية؛   7-98بتنفيذ  القانون التنظيمي  رقم  1998نونبر  26بتاريخ  138-98-1 ظهير رقم  -

 القاضي بإحداث األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ؛ 07.00القانون رقم  -

 والمراقبين والمحاسبين العموميين؛  المتعلق بتحديد مسؤولية اآلمرين بالصرف  61 – 99القانون رقم  -

 ؛وهيئات أخرى العمومية  المؤسساتفي شأن المراقبة المالية للدولة على  2003نونبر11بتاريخ  69.00القانون  -

 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ؛ 62-99القانون رقم  -

  ؛ لمحاسبة العموميةالعام لنظام ال بمثابة  1967أبريل  21بتاريخ   330.66المرسوم الملكي  رقم  -

   ما كتربية والتعليم العمومي، ال  بة النظام األساسي الخاص بمؤسساتبمثا  2002يوليو   17بتاريخ  2.02.376لمرسوم رقم ا -              

 وقع تغييره وتتميمه؛               

 نظيم وزارة التربية الوطنية؛  بشأن اختصاصات وت 2002يوليوز  17بتاريخ   382 -02-2المرسوم  رقم  -

    بة النظام األساسي  الخاص بموظفي( بمثا2003فبراير  10)  1423 ذي الحجة 8 الصادر في  2.02.854المرسوم رقم  -             

 كما وقع تغييره وتتميمه ؛ ،وزارة التربية الوطنية               

 المتعلق بالصفقات العمومية ؛  2013مارس  20بتاريخ  349-12-2المرسوم رقم  -

 ؛في شأن المصادقة على دفتر الشروط اإلدارية العامة 2000ماي  04بتاريخ  2. 99. 1087مرسوم رقم ال -

  ؛بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية والالتمركز اإلداري  2005دجنبر  2بتاريخ   1369 -05 -2المرسوم رقم  -

 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة ؛ 2008نونبر  4بتاريخ  2-07-1235المرسوم رقم  -

 بمسك جرد ممتلكات المؤسسات التعليمية المتعلق 1953نونبر  16بتاريخ  2050رقم  المنشور -
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 ؛في شأن التنظيم المالي والمحاسباتي لألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين   2005ماي   17بتاريخ   -22470رقمالقرار  -

 بتحديد النظام المرجعي الفتحاص الكفاءة التدبيرية للمصالح اآلمرة بالصرف ؛  2008دجنبر  19بتاريخ  08-2292قرار لوزير االقتصاد والمالية رقم   -

 ؛26/03/1969شساعات المداخيل والنفقات بتاريخ  بعمل وزير المالية المتعلقة  تعليمات  -

 العمومية ؛  حول إحداث وسير ومراقبة  شساعات النفقات والمداخيل المحدثة بالمؤسسات  2008نونبر  26يخ بتار  4786تعليمات وزير المالية رقم  -

 حول التدبير المالي للمؤسسات التعليمية؛  1967أكتوبر  26بتاريخ   1123والمذكرة الوزارية   1966غشت  30بتاريخ   1008رقم  لمذكرة ا -

 ؛لخارج عن الميزانية ، ومسك محاسبته المذكرات المنظمة لتدبير حساب ا -

 وما قبلها ؛   1995ماي  22بتاريخ  110المذكرات المتعلقة بالداخليات ) مذكرة  -

 بشأن مشروع المؤسسة ؛ 2009غشت  31بتاريخ  121المذكرة رقم  -

 ة والتعليم العمومي . بمؤسسات التربي في شأن إحداث جمعية دعم مدرسة النجاح 2009ماي  20بتاريخ  73المذكرة رقم  -

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


