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تفصيل املحاور الرئيسية

املحاور الرئيسية
1.1

 .1املح حح ححور ال ححرئ ححي ح ح ح ح ح ح

و

ال حعححوا ح ح امل ححح ححا ح ح ح ح ح ح ححات حيح ححة
والتح ح ،وط ححة قو ر

فح ححا

العمومي .

العوا

وزن املحور
()%

املحا بية و الت ،وطة

 املجا الثا وي 1العوا املنظمة للمحا ة املالية مؤ سات التعليم العمومي .
 املجا الثا وي 2العوا املنظمة للمحا ة املادطة مؤ سات التعليم العمومي .
 املجا الثا وي 3املت خلون في الت ،و داري واملالي واملادي مؤ سات التعليم العموميق ومسؤولياتهم.
2.1

50%

ر الا فا العمومي

 املجا
 املجا
 املجا
 املجا

الثا وي1
الثا وي 2
الثا وي 3
الثا وي 4

الصفعات العمومية .
الخوالة .
ن الطلب .
الععود والاتفاقيات .

 1.2أ لوب الت ،و امل اشر وخصائصه

 .2املحور الرئي ح الثاني ر
ت ح ح ح،ححو الحخ ح ح مح ححة الحعحمححومحيح ححة
عطاع التو ية الو نية.

 املجا الثا وي 1
 املجا الثا وي 2

التنظيم داري.
التنظيم املالي.

50%

 2.2أ لوب املؤ سة العمومية وخصائصه .
 املجا الثا وي  1التنظيم داري.
 املجا الثا وي  2التنظيم املالي.
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مراجع يمكن االستئناس بها خالل التحضير للمباراة:

القانون إلاطار رقم  71.15املتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.1..111بتاريخ  9.غشت 991.؛
املذكرة الوزارية رقم  197×1.بتاريخ  90أكتوبر  991.في شأن الارتقاء باملمارسة التربوية في مجال التوجيه املردري ي وامليني واجااميي بالاانويا إلادردادةة والاانويا التأهيلية؛
املرسوم امللكي رقم  119.33بتاريخ  91أبريل  1.35بماابة النظام العام للمحاسبة العمومية؛
القرار الوزاري رقم  939×1.بتاريخ  95أكتوبر  991.بشأن التوجيه املردري ي وامليني واجااميي؛
املرسوم رقم  9.99.153بتاريخ  15ةوليوز  9999بماابة النظام ألاساي ي اجخاص بمؤسسا التربية والتعليم العمومي ،كما وقع تغييره وتتميمه؛
املذكرة رقم  197/10بتاريخ  9.غشت  2018بشان تردابير تحسين الفعالية والنجادة في مجال الرددم الاجتماعي  ،وإجراءا ترشيرد املوارد املتاةة؛.
املذكرة الوزارية رقم  999×15بتاريخ  11مارس  9915في شأن تنظيم العمل بالقطادا املردرسية للتوجيه؛
ظهير شريف رقم  1-58-008بتاريخ  92فبراةر  1.70بماابة القانون ألاساي ي العام للوظيفة العمومية؛.
تعليما وزير املالية املتعلقة بعمل شسادا املرداخيل والنفقا بتاريخ 1.3./91/93؛
القرار رقم 22470بتاريخ  15ماي  9997في شأن التنظيم املالي واملحاسباتي لألكادةميا اجاهوية للتربية والتكوين؛
تعليما وزير املالية رقم  2503بتاريخ  93نونبر  9990ةول إةرداث ودمل ومراقبة شسادا النفقا واملرداخيل املحردثة باملؤسسا العمومية؛
املرسوم رقم  1917.95.9بتاريخ  2نونبر  9990املتعلق بمراقبة نفقا الردولة؛
املذكرا املتعلقة بتأهيل وتردبير ألاقسام الرداخلية ومنها (املذكرة  119بتاريخ  99ماي  – 1..7املذكرة رقم  119بتاريخ  92أكتوبر )9991؛
الردورية رقم  9979بتاريخ  13نونبر  1.71املتعلق بمسك جرد ممتلكا املؤسسا التعليمية؛
املذكرة رقم  1990بتاريخ  19غشت  1.33واملذكرة الوزارية  1191بتاريخ  93أكتوبر  1.35ةول التردبير املالي واملادي للمؤسسا التعليمية .؛
النصوص املنظمة لتردبير ةساب اجخارج دن امليزانية ،ومسك محاسبته؛
القانون رقم  95.99القاض ي بإةرداث ألاكادةميا اجاهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه.
القانون رقم  31 – ..املتعلق بتحردةرد مسؤولية آلامرين بالصرف واملراقبين واملحاسبين العموميين .؛؛
القانون  3..99بتاريخ 11نونبر 9991في شأن املراقبة املالية للردولة دلى املنشآ العامة وهيئا أخرى؛
املرسوم رقم  2-02- 382بتاريخ  15ةوليوز  9999بشأن اختصاصا وتنظيم وزارة التربية الوطنية؛.
املرسوم رقم  2.02.854الصادر بتاريخ  19فبراةر  )9991بماابة النظام ألاساي ي اجخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ،كما وقع تغييره و تتميمه.؛
املرسوم رقم  12.-19-9بتاريخ  99مارس  9911املتعلق بالصفقا العمومية كما وقع تغييره وتتميمه؛
املذكرة رقم  51بتاريخ  99ماي  999.في شأن إةرداث جمعية ددم مردرسة النجاح بمؤسسا التربية والتعليم العمومي؛
الردليل املسطري دردد  91/999911في شأن التردبير املالي جامعيا ددم مردرسة النجاح في صيغته املحينة مارس 9991؛
املذكرة رقم  191بتاريخ  11غشت  999.وما بعردها بشأن مشروع املؤسسة؛
املقرر الوزاري في شأن تنظيم السنة الردراسية؛
مذكرة رقم  905 ×91في شأن تعميم العمل بمشروع املؤسسة املنردمج بتاريخ  3أكتوبر 9991؛
ألانظمة ألاساسية اجخاصة بأطر ألاكادةميا اجاهوية للتربية والتكوين الصادرة في  17مارس 991.؛
مرسوم رقم  1..111بتاريخ  5غشت  991.بتحردةرد أصناف ومقادةر املنح الردراسية اجخاصة بالقسام الرداخلية واملطادم ...؛
قرار وزير التربية الوطنية في شأن تحردةرد مجاال مهام أطر الرددم إلاداري والتربوي والاجتماعي املؤرخ في  92نونبر 9999؛
املذكرة الوزارية دردد  953. /91الصادرة بتاريخ  95ةوليوز  9991بشأن ادتماد نظام املطعمة لتجويرد خردمة الاطعام بالرداخليا واملطادم بالاانوي إلادردادي والتأهيلي؛
الردليل املسطري املتعلق بنظام املطعمة.
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