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  2000 جويلية دورة إختبار

  

   مديرو الثانويات:النمط

  

  :األسئلة

  :السؤال األول

ما هي الترتيبات واإلجراءات المادية والمالية التي يقوم بها مدير المؤسسة 

  ؟لتحضير دخول مدرسي ناجح

  :السؤال الثاني

سسة أن يقوم بها في ميدان ما هي اإلجراءات الوقائية التي ينبغي لمدير المؤ

  ؟النظافة والصحة المدرسية

  :السؤال الثالث

من حيث التعريف واإلنشاء " والمتابعة،ماذا تعرف عن وحدة الكشف 

  ؟"والدور

  

  :األجوبة

  :الجواب األول

الترتيبات واإلجراءات المادية والمالية التي يقوم بها مدير المؤسسة 

  :لتحضير دخول مدرسي ناجح تتمثل في

  :على الصعيد المالي  .أ 

  . جوان30مراقبة وضبط السجالت إلى غاية  -

إنجاز وضعية اإلعتمادات المالية المتبقية في كل بند من بنود الميزانية  -

  .الديون وحالة

 وحاجيات كل مصلحة وذلك بناءا على ما تقرر ةتحضير الوسائل الالزم -

حة في  كل مصلاحتياجاتفي مجلس التنسيق اإلداري الذي يقدر ويحدد 
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 مثل شراء دفاتر النصوص وسجالت ،إعدادها وتحضيرها للدخول المدرسي

الدخول والخروج وكل الوثائق والكشوف والمحاضر اإلدارية والمالية 

والبيداغوجية والتربوية الالزمة والضرورية قصد الشروع في العمل الفعلي 

  .أثناء الدخول المدرسي مباشرة

  :على الصعيد المادي  .ب 

 ، وأثناء إحدى جلسات مجلس التنسيق اإلداري،لعطلة الصيفيةقبل موعد ا

كتصليح التجهيزات (تحصر األشغال واألعمال واإلصالحات الواجب القيام بها 

وتحدد المستلزمات لشرائها من مواد ) الخ.. .والوسائل والطاوالت والكراسي

لدهن   إضافة إلى ا،)كمواد البناء من رمل وإسمنت وجبس(الصيانة والترميم 

وطالء السبورات وكذا المطعم وتعيين األماكن التي تتطلب الترميمات مع 

الشروع في العمل مباشرة بعد خروج التالميذ وحسب المهمة المستندة لكل 

 حيث  نجد المؤسسة بعد خروج التالميذ في نشاط دؤوب كأنها ليست في ،عامل

 هذا الوقت من العطلة  ألن مثل هذه األشغال ال يتم القيام بها إال في،عطلة

 على أن تنتهي كل هذه ، حيث تكون المؤسسة خالية من التالميذ،الصيفية

 لتكون المؤسسة مهيئة وجاهزة الستقبال ،األعمال قبل الدخول المدرسي الجديد

 كما ال ننسى أهم عملية والتي يجب القيام بها قبل كل دخول مدرسي ،التالميذ

قنوات صرف المياه لتكون كل الظروف  وكذا ،وهي تنظيف خزان المياه

 وبالتالي لم يبق سوى تحديد رزنامة ،مساعدة الستقبال دخول مدرسي جديد ناجح

استقبال التالميذ حسب المستويات والبد من اتخاذ التدابير الالزمة للتكفل األحسن 

  . والتأكد من أن كل الترتيبات الخاصة قد أعدت وأنجزت،بالتالميذ المسجلين

  

  :اب الثانيالجو

اإلجراءات الوقائية التي ينبغي لمدير المؤسسة أن يقوم بها في ميدان 

  :النظافة والصحة المدرسية هي

  :في ميدان النظافة  .أ 
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 عن 21/11/1983 الصادر في 495المنشور الوزاري المشترك رقم 

وزارة التربة والتعليم األساسي وكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني يحدد 

  : نلخصها في ما يلي،راءات الوقائية الواجب اتخاذها في مجال النظافةاإلج

القيام بعمليات يومية تتناول نظافة كل المحالت وتوابعها بالماء وباستعمال  -

  .الخ.. .مواد التنظيف والمواد المطهرة كالجافيل والكريزيل ومزيل الروائح

ألقسام صة في اتهوية المحالت بفتح النوافذ خالل كل عملية تنظيف وخا -

  .والمراقد

  .توفير اإلنارة الطبيعية واإلنارة االصطناعية والتدفئة في جميع المحالت -

االعتناء بالساحات وأماكن اللعب والمرافق الرياضية الصحية كالمغاسل  -

  .والمراحيض

العمل في المؤسسات التي تتمتع بالنظام الداخلي على توفير أفضل  -

لية للتالميذ وليتحقق ذلك فالبد من توفير الماء الشروط إلقامة مناسبة بالداخ

بصفة دائمة والحرص على وظيفية المرشاة والمراحيض والمغاسل 

  .والبياضة

باإلضافة لعمليات التنظيف اليومية التي تشمل كل المحالت دون استثناء  -

فالمطعم والمطبخ والمخازن والمواد الغذائية التي يمكن أن تكون مصدر 

  : التالميذ تتطلب اتخاذ تدابير وإجراءات خاصة تتمثل فيخطورة على صحة

االهتمام بتنظيف األواني ببالغ األهمية باستعمال الماء الساخن والجافيل  -

  .وتنشيفها واستعمال األواني الزجاجية

التأكد من جودة المواد الغذائية التي تستلمها المؤسسة وخاصة عندما يتعلق  -

ها وبالبيض وكذا مراقبة مدى صالحية المواد األمر بمادة اللحوم بكل أنواع

  .الغذائية المعلبة ومدى احترام شروط التخزين والتبريد

 شروط تحضير الوجبات الغذائية المقدمة للتالميذ من حيث الكمية احترام -

والنوعية ومن حيث التوازن الغذائي بتقديم وجبة متوازنة حسب الحاجيات 

  .الخ.. . الجهد المبذول، الجنس،الحقيقية للجسم حسب السن

  :في ميدان الصحة المدرسية  .ب 
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في ميدان الصحة المدرسية اإلجراءات الوقائية التي ينبغي لمدير المؤسسة 

  :أن يقوم بها هي

 المؤرخ 408طبقا للمنشور الوزاري رقم (فتح السجل الصحي لكل تلميذ  -

  ).15/01/1990في 

 المؤرخ في 409قم طبقا للمنشور الوزاري ر(فتح ملف صحي لكل تلميذ  -

15/01/1990.(  

 المؤرخ في 410طبقا للمنشور الوزاري رقم (تشكيل المجلس الصحي  -

15/01/1990.(  

  .إنجاز البطاقة الصحية للمؤسسة وإرسال التقارير الثالثية -

  .توفير جميع شروط الصحة -

  .الحرص على الفحص الطبي الدوري الخاص بعمال المطبخ -

  .فحوص الطبيةتنظيم التالميذ المعنيين بال -

  .تطبيق التوجيهات الخاصة بالوقاية -

 كثيرا في إنشاء مراقبة النظافة باعتبارها اإلجراء الوقائي األساسي يساعد -

  .بيئة صحية سليمة

  .إعداد دروس التربية الصحية -

  .تشكيل النوادي الصحية في المؤسسة -

  

  :الجواب الثالث

  :تعريف وحدة الكشف والمتابعة  .أ 

ة هي هياكل مهيئة ومجهزة أنشئت في إطار التنظيم وحدة الكشف والمتابع

 المؤرخ 01الجديد للصحة المدرسية على أساس تعليمات المنشور الوزاري رقم 

 المتضمن مخطط إعادة تنظيم الصحة المدرسية قصد التكفل 06/04/1994في 

بصحة التالميذ والمعلمين في وسطهم التربوي والمهني من خالل مراقبة الحالة 

  .ة لكل واحد منهمالصحي
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  :إنشاء وحدة الكشف والمتابعة  .ب 

تنشأ وحدة الكشف والمتابعة بمقرر مدير التربية ومدير الصحة والحماية 

 وباقتراح من مدير القطاع الصحي المؤهل محليا ويكون ،االجتماعية بالوالية

مقرها بالمؤسسة في محالت تتوفر فيها الشروط الستعمالها كوحدة الكشف 

 ومن جملة الشروط أن يكون لها مدخل مستقل الستقبال تالميذ القطاع ،والمتابعة

التابعين للوحدة وفي حالة ما إذا لم يتوفر هذا الشرط فالبلدية هي التي تقوم 

بتخصيص محل إلنشاء وحدة الكشف والمتابعة وتتولى تهيئتها وصيانتها 

 وإن لم ،متنقلة وإذا انعدم المحل على مستوى البلدية تخصص عيادة ،وحراستها

تتوفر هذه العيادة المتنقلة فتجرى فحوص الكشف باألقسام يحرضها المدير 

  .تحضيرا مالئما

  :دور وحدة الكشف والمتابعة  .ج 

  :يتمثل دور وحدة الكشف والمتابعة فيما يلي

إجراء فحص طبي منظم يمس كل التالميذ مع إعطاء األولوية لتالميذ  -

   :السنوات التالية

  .عة من التعليم األساسياألولى والتاس �

  .األولى من التعليم الثانوي �

  .وضع متابعة دقيقة لألمراض المكتشفة بهدف تحسين التكفل بها -

تشخيص مدقق للحالة الصحية للتالميذ وكذا الحاالت النفسية والتربوية  -

  .واالجتماعية والعمل على معالجتها

  .مشاكل والمعوقاتالتكفل بالتالميذ المصابين بالعاهات والتالميذ ذوي ال -

  .فتح ملف صحي لكل تلميذ ويحفظ في المؤسسة تحت مسؤولية المدير -

  .مسك سجل الصحة المدرسية -
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  2001 جويلية إختبار دورة

  

   مديرو الثانويات:النمط

  

  :األسئلة

  :السؤال األول

  .والنفقاتأذكر واشرح باختصار دور اآلمر بالصرف في تنفيذ اإليرادات 

  :السؤال الثاني

  .أذكر أنواع الجرد وهدف مسكه

  :السؤال الثالث

  .أذكر الوثائق المكونة لملف اإلصالحات الكبرى

 :السؤال الرابع

 .تعرض بالتفصيل إلى الجانب المادي للدخول المدرسي

  

  :األجوبة

  :الجواب األول

يتمثل دور اآلمر بالصرف في القيام بإجراءات اإلثبات والتصفية لإليرادات 

 . والتصفية واألمر بالصرف للنفقاتتزامااللوإجراءات 

  :بالنسبة لإليـــرادات  .أ 

  . هو اإلجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الديناإلثبات -

التصفية هو اإلجراء الذي يتم بموجبه تحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة  -

 .العموميعلى المدين لفائدة الدائن 

 :بالنسبة للنفقات  .ب 

 .ي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين هو اإلجراء الذااللتزام -

التصفية هو اإلجراء الذي يسمح بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية  -

 .العموميةوتحديد المبلغ الصحيح للنفقات 
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 .العموميةاألمر بالصرف هو اإلجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات  -

  

 :الجواب الثاني

  :أنواع الجرد هي  .أ 

  .العامالجرد  -

 .جرد المكتبة -

 .الدائملجرد ا -

 .جرد األشياء المنجزة -

لهذا الجرد كل المواد واألشياء وحتى المواشي الحية  يخضع :الجرد العام �

 األول والمواد الغير مستهلكة بمجرد االستعمالباستثناء المواد المستهلكة بمجرد 

  . دج للوحدة300.00 األول التي تقل قيمة شرائها عن االستعمال

للكتب فقط مهما كان ثمن شرائها د هو مخصص  هذا الجر:جرد المكتبة �

  . دج300.00باستثناء المجالت الدورية والوثائق حتى وإن فاقت قيمة شرائها 

 دج 300.00 يخضع لهذا الجرد كل المواد التي تقل قيمتها عن :الجرد الدائم �

  .لو األاالستعمالوالمواد المستهلكة بمجرد 

 هذا النوع من الجرد في مؤسسات  نجد:جرد األشياء المنجزة أو المصنوعة �

التعليم التقني فقط ويتعلق األمر باألشياء المنجزة من طرف التالميذ أثناء 

  .حصص األعمال التطبيقية في ورشات هذه المؤسسات

تهدف عمليات الجرد إلى معرفة أهمية وكثافة اإلرث المنقول لكل هيئة 

 وحفظه وصيانته وتسمح عمومية وكيفية استعماله في كل زمان وظروف تسييره

  :أيضا بمعرفة مصدره الذي يمكن أن يكون على إحدى الطرق التالية

  . من ميزانية التسييراقتناء -

 . من ميزانية التجهيزاقتناء -

 .هبة ووصية أو تنازل -

 .المؤسسةإنجاز عن طريق  -
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  :الجواب الثالث

  :الوثائق المكونة لملف اإلصالحات الكبرى هي

  .تقرير رئيس المؤسسة -

 .تصميم أو رسم بياني لنوعية األشغال -

أو من بطاقة فنية للعملية أو العمليات تعد من طرف مهندس معماري  -

 .طرف مديرية البناء

محضر مداولة مجلس التوجيه والتسيير بالنسبة للثانويات ومجلس التربية  -

 .والتسيير بالنسبة لإلكماليات

  

 :الجواب الرابع

التحضير ب األساسية التي يرتكز عليها يعتبر التحضير المادي من الجوان

 حيث ال يمكن ضمان سيرورة العمل في مختلف المصالح ،لدخول مدرسي ناجح

دون تحضير مختلف الوثائق والسجالت والكشوف بعد حصرها في جلسات مجلس 

جدول اإلصالحات بالنسبة للبناءات والتجهيزات المتوفرة التنسيق اإلداري مع إنجاز 

 المواد اقتناءت والقاعات المخصصة والمخابر ودراسة طرق بمختلف الورشا

  .األولية بالنسبة للتعليم التقني والوسائل التعليمية األخرى الالزمة
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  2002  جويليةإختبار دورة

  

   مديرو الثانويات:النمط

  

  :األسئلة

  .عرف الجرد مع ذكر كيفية مسكه بإيجاز .1

  .ات التعليم التقنيالج بشيء من التفصيل الصيانة في ورشع .2

 :لآلمر بالصرف دور في المراقبة المالية والمادية .3

 . ذلك بإيجازاشرح -

   :المصلحة الداخلية .4

  .تعريفها -

 .أهميتها -

 .تنظيمها -

  

  :األجوبة

 المؤرخ في 455-91 الثانية من المرسوم التنفيذي رقم ةالجرد حسب الماد .1

ل الوصفي والتقويمي  المتعلق بجرد األمالك الوطنية يعني التسجي23/11/1991

عامة التابعة للدولة والوالية والبلدية والتي تحوزها لجميع األمالك الخاصة وال

والهياكل التي تنتمي إليها أو التي تخصص للمؤسسات مختلف المنشآت والمؤسسات 

  .والهيئات العمومية

  :بإيجاز يمسك الجرد حسب الكيفية التالية

  :الجرد العام  .أ 

  .الجرد الذي يحدد نموذج سجل 21/04/1987خ في  القرار المؤراحترام -

 ويكون الترقيم ،تسجيل كل شيء على خط مستقل ويعطى له رقم مستقل -

 .انقطاعمتسلسال ودون 
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وصف الشيء المجرود بدقة ويجب كتابة رقم الجرد عليه وعلى الفاتورة  -

 .)في حالة شرائه من طرف المؤسسة(

يينه وله إلى المؤسسة ومكان تعتاريخ التكفل بالتسجيل أي تاريخ دخذكر  -

 .وقيمته

األشياء المنقولة المركبة من عدة قطع والمشكلة لوحدة واحدة تجرد تحت  -

قطع  ولكن عند اقتناء ، هكذا وفي نفس الوقتاقتنائهارقم واحد في حالة 

 .تغيير على حدى يجب جردها تحت أرقام مختلفة

ثالثة نسخ لكل محل إنجاز بطاقة الجرد ملخصة لألشياء المجرودة على  -

 .وتوضع نسخة في المحل نفسه

يعتبر كل شيء مجرود موجود ما دام لم يسجل أي مالحظة في العمود  -

السابع الخاص بخروج الشيء مع العلم أن األشياء المجرودة ال تسقط من 

الجرد إال في حالة التحطيم أو الضياع أو السرقة أو عندما تكون قابلة 

 .لإلسقاط وفقا للتنظيم المعمول به

  :تبةجرد المك  .ب 

 30/07/1997 المؤرخ في 143بية الوطنية رقم وزارة الترإن منشور 

مسك السجل بغرض تسجيل كل المؤلفات والكتب ينص على ضرورة 

في المكتبات باستثناء المجالت والدوريات مهما والموسوعات العلمية المتواجدة 

 ينبغي لذلك استعمال سجل من نفس الشكل للسجل الرسمي .شراءهاكان ثمن 

  .21/07/1987ر المؤرخ في  القراالذي تم تحديده في

 2145المنشور المذكور سالفا أبقى على الترتيبات الواردة في المنشور رقم 

لكل ) بيضاء وصفراء( والمتعلقة بإنجاز بطاقتين 13/12/1963المؤرخ في 

  .التصنيف في المكتبةكتاب ويسجل عليهما رقم الجرد ورقم 

  :الجرد الدائم .ج 

اقات المخزون حيث تفتح لكل مادة من الجرد الدائم يتم مسكه بواسطة بط

تستوفي شروط تسجيلها ضمن الجرد العام بطاقة تسجل عليها  المواد التي ال
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يوميا حركات الدخول والخروج لهذه المادة قصد معرفة الكمية أو العدد الباقي 

  .في المخزن في كل وقت

 تهالكاالس تنجز ورقة ،إضافة لبطاقات المخزون الخاصة بالمواد الغذائية

اليومية التي تبين بوضوح كل مدخول أو مخروج يوميا من مختلف المواد 

  .الغذائية وأسعارها وتعداد المستفيدين منها حسب أصنافهم وتكلفة الوجبات

الصيانة في ورشات التعليم التقني تتم وفق كيفيتين متكاملتين هما الصيانة  .2

 .لعالجيةا الوقائية والصيانة

تهدف إلى المحافظة على اآلالت والتجهيزات العلمية  و:الصيانة الوقائية  .أ 

  : وينقسم هذا النوع من الصيانة إلى،وفق مقاييس معينة إلطالة عمر استعمالها

  .من الغبار وبقايا المصنوعاتالت آل بالتنظيف الجيد ل:صيانة مستمرة -

 تتمثل في القيام بعملية تجديد التشحيم التي تتم وفق :صيانة دورية -

 :التالية  المراحل 

  . تنفيذ التشحيم ومراقبة التشحيم،تحضير التشحيم �

أو فصلية بعد قيام الفريق اإلداري بزيارة تفقدية صيانة شهرية  �

 .لمختلف التجهيزات رفقة المختصين

للفريق في نهاية السنة الدراسية بعد الزيارة التفقدية العامة  �

 .اإلداري رفقة مختصين كذلك

  :الصيانة العالجية  .ب 

اآللة أو الجهاز العلمي إلى درجة لم تفد فيه الصيانة د وصول تتم عن

بإعادة اآللة الوقائية وأصبحت معطلة جزئيا أو كليا ويتم هذا النوع من الصيانة 

إلى العمل بصفة مؤقتة من طرف مختص ثم العمل على تصليحها بصفة نهائية 

م باإلجراءات اإلدارية وإذا كانت إصابة اآللة عميقة فتجدد جزئيا أو كليا بعد القيا

  .الخاصة

العمليتان السالفتا الذكر تبقيان مبتورتين ودون جدوى إن لم يصن المحل 

  . هذه اآلالت الثمينة والقيمةهاالذي نصبت في) الورشات(
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  .يمارس اآلمر بالصرف الرقابة المالية والمادية بصفة مستمرة .3

 :الرقابة المالية لآلمر بالصرف  .أ 

 المتعلق 02/03/1992  المؤرخ في176 رقم حدد القرار الوزاري

مؤسسات التعليم الثانوي دور المدير في هذا المجال كما مديري بتنظيم مهام 

  :يلي

 االلتزامات يتابع المدير بصفته اآلمر بالصرف وضعية :28المادة رقم  -

  .بانتظام ويراقب التواريخ المحددة لاللتزامات وخصوصية اإلعتمادات

 المدير مسك المدونات الحسابية وتداول األموال والمواد  يراقب:29المادة  -

 .التابعة للمؤسسة ويقوم دوريا بمراقبة صندوق المال والعتاد

 27/07/1997 المؤرخ في 268-97كما أكد المرسوم التنفيذي رقم 

الذي يحدد اإلجراءات المتعلقة بااللتزامات بالنفقات العمومية وتنفيذها 

بالصرف ومسؤولياتهم على دور األمر بالصرف ويضبط صالحية اآلمرين 

  : كما يلي07في عملية المراقبة في المادة 

يمارس اآلمر بالصرف المراقبة قبل أي أمر بالصرف أو إذن بالدفع "

يخص العمليات التي يقوم بها الموظف المكلف بهيكل التسيير المعني وتحت 

  ".المسؤولية الخاصة بهذا األخير

  :يلي قبة على الخصوص ماوتتناول هذه المرا

  .إثبات القيام بالخدمة وصحة حسابات التصفية -

من األبواب والمواد الخاصة القيام بحسم النفقات بدقة من األبواب والمواد  -

 .بها وحسب طبيعتها وغرضها

 .الطبيعة اإلبرائية للتسديد -

  :الرقابة المادية لآلمر بالصرف  .ب 

  :جاالت اآلتيةترتكز الرقابة المادية بشكل أساسي في الم

 إن رقابة المخازن موكلة بالدرجة األولى لرئيس المؤسسة :المخازن �

 المتداولين على الخدمة االقتصاديةوالمسير المالي وموظفي المصالح 
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 حتى تتسم بالنجاعة والفعالية يجب أن تكون ميدانية ودائمة ،الداخلية

  .ومجسدة كل مرة بتأشيرة أو توقيع

   :ى جميع الجوانبوتتمثل هذه الرقابة عل

  .تنظيم المخزن وترتيب المواد في الرفوف المخصصة لهذا الغرض -

 . واإلنارةالتهويةمراقبة نظافة المحالت ومدى توفير شروط  -

 .تفقد مدى صالحية استعمال غرف التبريد -

 .فحص بعض المواد للتأكد من صالحيتها لالستهالك -

واد الموجودة التأكد من وجود بطاقات المخزون لكل مادة من الم -

 .بالمخزن وكيفية مسكها ومتابعتها من طرف رئيس المخزن

مراقبة مدى تطابق الكميات أو العدد المسجل في بطاقات المخزون  -

 التي يمسكها االستهالكالممسوكة من طرف رئيس المخزن وورقة 

 المكلف بمصلحة النفقات وكذا مع الكميات االقتصاديةموظف المصالح 

 .فعال في المخزنوالعدد الموجود 

   :المكتبة والمخابر والورشات �

عية للجرد العام وبطاقات تحتوي هذه المحالت على سجالت فر

محتوياتها كما توجد بها سجالت لخروج هذه المواد واألجهزة جرد لكل 

 وتمكن الرقابة الميدانية ،والمعدات ألجل استعمالها في الدروس التطبيقية

جود الفعلي لهذه المواد واألجهزة والمعدات مدير المؤسسة التأكد من الو

  .وسالمتها وصالحيتها

  :فحص الجرد للممتلكات المنقولة �

 455-91 من المرسوم التنفيذي رقم 28 و 27تطبيقا للمادتين 

 المؤرخ في 143 وللمنشور رقم 23/11/1991المؤرخ في 

  إن فحص الممتلكات المنقولة يتمثل في التأكد من وجودها30/07/1997

  .إسقاطهاترتيبها أو ومعاينة حالتها للمحافظة عليها أو إعادة 

  :تهدف عملية فحص الجرد إلى معاينة كل منقول مسجل بالجرد عند

  .تأسيس الجرد ألول مرة -
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 .نهاية كل سنة -

 .عملية تسليم المهام ما بين اآلمرين بالصرف أو المسيرين الماليين -

  :المصلحة الداخلية .4

خلية هي عبارة عن مهام تسند لموظفي المصالح  المصلحة الدا:تعريفها  .أ 

 وتعتبر جهاز فعال في تنظيم وتنشيط الحياة ، الذين يتداولون عليهااالقتصادية

  .اليومية للمؤسسة

  :أهميتها  .ب 

  .توزيع وتنظيم أعمال أعوان الخدمات -

 .متابعة ومراقبة األعمال والعمال -

 .نسيق اإلداريمتابعة إنجاز البرامج المسطرة خالل جلسات مجلس الت -

 .تجهيزات من حيث النظافة والصيانةمراقبة محالت المؤسسة وكذا ال -

 .تلبية حاجات المجموعة التربوية -

 .توفير األمن واالستقرار والظروف المالئمة لتمدرس التالميذ -

 .تحسين ظروف إيوائهم وتغذيتهم في حالة وجود النظام الداخلي -

حسب طبيعة المؤسسة وأهميتها وكثافة  يتم تنظيم المصلحة الداخلية :تنظيمها  .ج 

 المؤرخ في 67-17-855مستخدميها وهنا تجدر اإلشارة إلى المنشور رقم 

 . الذي يتناول تنظيم مصلحة االقتصاد داخل المؤسسات التربوية05/06/1967
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  2003 جويلية إختبار دورة
  

   مديرو الثانويات:النمط
  

  :األسئلة

 ؟يفتي اآلمر بالصرف والمحاسبين العمومييني وظفانما هو المقصود بت .1

 ؟متى يتم فحص الجرد العام للممتلكات المنقولة .2

 ؟متى يقام الجرد الشامل للمخازن .3

 ؟ما هو المقصود بتحويل الممتلكات المنقولة للمؤسسة .4

 ما هي الوثائق التي يتكون منها ملف الترميمات الكبرى الذي يحول إلى مديرية  .5

 ؟التربية

 ؟ مسؤولية اآلمرين بالصرف في الجانب المالي والماديفيما تتمثل .6
  

  :األجوبة

 المتعلق بالمحاسبة العمومية يكرس 15/08/1990 المؤرخ في 21-90القانون  .1

 التي 55ي بين وظيفتي اآلمرين بالصرف والمحاسبين كما جاء في المادة فانمبدأ الت

  :تنص على ما يلي

  ."المحاسب الماليتتنافى وظيفتي اآلمر بالصرف مع وظيفة "

والمقصود من ذلك هو أن الشخص الذي يملك قرار إنشاء اإليرادات والنفقات ال 

  .يمكن أن يكون نفس الشخص الذي يقوم بتحصيل اإليرادات وتسديد النفقات
  

  :يتم فحص الجرد العام للممتلكات المنقولة عند .2

  .تأسيس الجرد -

 .نهاية كل سنة -

 .رين بالصرف أو المحاسبين الماليينعملية تسليم المهام ما بين اآلم -
  

  :يقام الجرد الشامل للمخازن في الحاالت التالية .3

 .عند نهاية السنة -
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 .في حالة تغيير اآلمر بالصرف أو المحاسب المالي -

 .في حالة تغيير مسؤول المخزن -
  

 المؤرخ 143المقصود بتحويل الممتلكات المنقولة حسب المنشور الوزاري رقم  .4

  :هو 30/07/1997في 

تحويل منقوالت من مؤسسة إلى أخرى بصفة نهائية بمقتضى مقرر  -

  .تصدره مديرية التربية

تحويل داخلي للمنقوالت بتغيير مكان تعيينه داخل نفس المؤسسة ويكون  -

  .ذلك بقرار اآلمر بالصرف
  

  :يتكون ملف الترميمات الكبرى الذي يحول إلى مديرية التربية من .5

  .طلب مدير المؤسسة -

لمالئمة لرئيس المؤسسة مصادق عليه من طرف مجلس التوجيه تقرير ا -

 .والتسيير

 .بطاقة فنية تقييمية منجزة من طرف المصالح التقنية -

 .التصاميم المختلفة وحالة األماكن بالنسبة لكل إنجاز جديد -

 .وعند اللزوم تقرير لجنة الوقاية واألمن -
  

  :والمادي فيما يليالمالي تتمثل مسؤولية اآلمر بالصرف من حيث الجانب  .6

  :الجانب المالي -

اآلمر بالصرف مسؤول على اإلثباتات الكتابية التي يسلمها وعلى كل األفعال 

  .الالشرعية واألخطاء التي يرتكبها

 اآلمر بالصرف مسؤول مدنيا وجزائيا على صيانة واحتفاظ : الجانب المادي-

صفة هو مسؤول واستعمال الممتلكات المكتسبة من أموال الدولة وبهذه ال

شخصيا على مسك جرد الممتلكات المنقولة والعقارية والمكتسبة أو المخصصة 

  .له
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  2004 جويلية إختبار دورة

  

   مديرو الثانويات:النمط

  

  :األسئلة

  . مع ذكر مبادئها،عرف ميزانية المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري .1

   الخاصة باإليرادات )العمليات(اآلمر بالصرف مسؤول على بعض المراحل  .2

 . أذكرها مع الشرح،والنفقات

 .لماذا يكرس القانون مبدأ فصل السلطات في تنفيذ الميزانية .3

  .عرف الجرد مع ذكر أهدافه .4

  

  :األجوبة

  :يختصر تعريف ميزانية المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري على ما يلي .1

يرادات والنفقات الخاصة الميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة مجموع اإل" 

  ".بالتسيير ويرخص بها 

  :للميزانية مبادئ أساسية وهي �

 .مبدأ سنوية الميزانية -

 .مبدأ وحدوية الميزانية -

 .مبدأ شمولية الميزانية -

 .مبدأ عدم تخصيص اإلعتمادات -

 .مبدأ توازن الميزانية -

  

 دارياإليعد اآلمر بالصرف مسؤوال عن تنفيذ اإليرادات والنفقات في جانبها  .2

  :التي تشمل العمليات التالية

  :لإليراداتبالنسبة   . أ

  . وهو اإلجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي:اإلثبات �
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الواقع على  وهو اإلجراء الذي بموجبه يتم تحديد مبلغ الدين :التصفية �

 .المدين لفائدة الدائن

  :ة للنفقاتببالنس  . ب

 بالصرف وبموجبه يتم نشوء  هو إجراء إداري يقوم به اآلمر:االلتزام �

  .الدين على المؤسسة

 وتحديد المبلغ االلتزام هي عملية التحقق من العمل محل :التصفية �

الحقيقي والصحيح للنفقة ويتم ذلك عند تسليم البضاعة ومعاينة مدى 

 .مطابقتها مع المواصفات المتفق عليها عند الطلب

ذي يأمر بموجبه دفع  هو اإلجراء ال:اآلمر بالصرف أو اآلمر بالدفع �

النفقات العمومية ويتم هذا اإلجراء بتوقيع اآلمر بالصرف على الحوالة 

 .وتسليمها للمحاسب مرفوقة بوثائق الثبوتية الضرورية

  

يعتبر الفصل في المهام أو السلطات بين اآلمر بالصرف والمحاسب العمومي  .3

 حيث ال يمكن ،بة العموميةفي تنفيذ الميزانية من إحدى الركائز األساسية في المحاس

للشخص الذي يملك قرار إنشاء اإليرادات والنفقات أن يكون نفس الشخص الذي 

يقوم بتحصيل اإليرادات وتسديد النفقات والغرض من هذا الفصل هو حماية األموال 

  .العمومية عن طريق المراقبة المتبادلة بينهما

  

ممتلكات المنقولة والموجودة لل) وصفي وتقويمي(الجرد هو عملية تسجيل دقيق  .4

في المؤسسات والمصالح والهيئات العمومية للدولة والجماعات المحلية مع ذكر 

المالحظات الخاصة باإلسقاط أو التحطيم أو الضياع حسب اإلجراءات القانونية 

  .المعمول بها

وى وأهمية وكثافة الممتلكات المنقولة لكل هيئة يهدف الجرد إلى معرفة محت

ة وكيفية استعمالها وظروف تسييرها وحفظها وصيانتها في كل وقت وتسمح عمومي

  .أيضا بمعرفة مصدرها

  


