
 

 

  

  

  اجراءات التنص ب

  

كل القرارات  علىالمعینین الجدد  ضرورة حصول :التحضیر
المحددة للصالحیات ة التعرف بدقة على مھامھم التي اقرھا 

  و التنظیم المعمول بھما؛ التشریع
  

  بعد استالم التعیین إالیمكن االلتحاق بالمؤسسة  ال :التعیین
  

التي عین بھا  سة یحذر كل من التحق بمؤس: االلتحاق بالعمل
سیعقد  ألنھالموظفین  وأیظھر عدم رضاه على تعیینھ للمدیر  أن

  .لمھامھ في حالة عدم تمكنھ من تغییر المؤسسة أدائھ
  

المدیر  تأشیرةاعلم انھ ال یمكنك مباشرة العمل دون  :التنصیب
  .إذن فكر جیداعلى محضر التنصیب بعد توقیعك علیھ 

  
من المسیر  بإشارة تسلیم المھام تتم عملیة :  استالم العمل

أو بأمر من الوصایة إن  قتصدیةلما أعوانكنت احد  إنالمالي 
  .من المدیر إن كانت المؤسسة جدیدةو امسیركنت 

  

  

  مباشرة العمل

  
انوا من مناصب العمل ؛ مسیر مالي  3ھناك   :مناصب العمل

 أومسیر مالي في المؤسسة  ؛ عون مصالح اقتصادیة مع وجود
  أخرىاكبر درجة  ؛ عون لمؤسسة ملحقة مالیا لمؤسسة  عون

  
؛  أعالهكورة ذتسلیم حسب الوضعیة المالیكون : تسلیم المھام

من الوصایة ؛ الثانیة بتكلیف من المسؤول المباشر ؛  بأمر األولى
 إلیھمن المدیر و بحضور المسیر المالي الملحق  بأمرالثالثة 

  المؤسسة مالیا؛
  

د استالم المھام یجب مراقبة كل ما استلم و عن: مراقبة العمل
مقارنة  إجراء أيتدوین المالحظات وفق القوانین مالیا و مادیا 

  الموجودات بالمجرودات ؛
  

تقریر االستالم و تقدیمھ  إلعدادلدیك الوقت الكافي : التحفظات
  الوصایة؛ أوللمسؤول المباشر 

  
ان یومین ل ك أولال  نسى  ي : التعرف على المؤسسة
و التعرف على كل مرافقھا لتكون تتعرف على كل المؤسسة 

  لدیك تصور على كل مكوناتھا المادیة 
  

  

  مشروع املقتصد
دون تشخیص وضع المؤسسة ال یمكن للمسیر أو : التشخیص

  م تقبال ؛ مھنیاعون مصالح االقتصاد أن یتزن 
  

و بعد تشخیص المؤسسة و األعمال : تقییم الوضع الحالي
نواعھا یجب أن یولد لدیھ تقییما ذاك ھو الوقود الحقیقي بمختلف أ

  ؛للعمل المستقبلي 
  

و بعد دراسة ما ینتظره : نظرة المسؤول و ما ینتظره منك
المھمة الموكلة  أومنك المسؤول المباشر من خالل التوجیھات 

  لك  تكتمل صورة العمل المستقبلي؛
  

حالي و من خالل تقییمك للوضع ال:  الوضع المرغوب فیھ
تنشا لدیك فكرة تصور الموضع  مایطلبھ المسؤول منك ،

  المرغوب فیھ ؛
  

باعداد  یتم التخطیط لما ترید أن تفعلھ من تحسینات : التخطیط
  عادة ما تكون طویلة و طموحة في بادئ االمر ؛قائمة االعمال و

  
یندرج في تأخذ من ھا التصور ما : للتنفیذالتصور العملي 
و القابل لالنجاز حسب درجة الزمن و  طائلة االولویات

  ؛المتوفرة لدیك االمكانیات المادیة و البشریة 
تقسم االعمال في : العملیات التطبیقیة في إطار المھام 

شكل عملیات بمواعید زمنیة و اھداف تربویة و تعرضھا على 
  مسؤولك لطلب التعدیل و اعطاء اشارة انطالقھا ؛

دليل عملي 
  للمقتص  الجديد



 

 

  الرزنامة  دار ة

  سبتمبر
  دج 3000.00نحة التمدرس الخاصة م •
 الكتاب المدرسي •
 الحقوق المدرسیة •
 ملف طلب المنحة •
 فتح المطعم المدرسي •
 فتح المرقد •
  جدول عمل العمال الخاص بالدخول المدرسي •
  نظافة األقسام •
  أقالم و طالسات •
  المواد و أدوات و التجھیزات العلمیة •
  توقیف الصندوق •
  وضعیتي الصندوق الشھریة لإلرسال •
 مقارنة الحسابات بین السجالت •
 مقاربة الحسابات بین الخزینة و المؤسسة •
 ت الثالثیة للسجالتباتوقیف الحسا •
  انعقاد مجلس التوجیھ أو التربیة و التسییر ؛ •
  أكتوبر
 جدول العمال السنوي •
 اكتوبر 1ضبط و مقارنة مداخیل مع حالة  •
 طلب االعتمادات االطعام •
 ضبط التعداد حسب النظام •
 البطاقة الوصفیةاعداد  •
 اعداد قائمة مبالغ المستحقات للطاولة المشتركة •
  اعداد قائمة مبالغ المستحقات السكن الوظیفي •
  الصندوق توقیف •
 وضعیتي الصندوق الشھریة لإلرسال •

 انعقاد مجلس تسییر المطاعم المدرسیة؛ •
  نوفمبر

 إعداد وضعیة االعتمادات حسب المیزانیة •
 امدراسة مدققة العتمادات اإلطع •
 التفاتة جادة لسجل الحقوق المدرسیة لمتابعة المستحقات •
 لتصفیة الوضعیة المالیة 31/12بمثابة  30/11اعتبار  •
 ...السكن وغیرھا متابعة ومراسلة المعنیین بالمستحقات •
 التحویالت إن وجدت ؛ •

  دیسمبر
  توقیف الحسابات لكل السجالت •
بات من تحصیل كل المستحقات من خالل سجل الحسا التأكد •

  للتحضیر لإلطعامالمفتوحة لدى الخزینة و الحقوق المدرسیة 
 .لإلطعامللعملیة التنظیمیة للمنح و دعم الدولة 

 مقارنة الحسابات بین السجالت •
 ..الصكوكمقاربة الحسابات مع الخزینة و فحص  •
 من تسدید مستحقاتھم التأكددراسة وضعیة الدیون للممونین و  •
 لي مسودة  الحساب الما إعداد •
 فتح السجالت الخاصة بالسنة المقبلة •
  توقیف الصندوق •
 وضعیتي الصندوق الشھریة لإلرسال •

  جانفي 
 تقدیم دفتر الحساب الجاري للخزینة لمصالح الخزینة •
 االستشارة الموسعةبالتحضیر لمشروع المیزانیة  •
  توقیف الصندوق •
 وضعیتي الصندوق الشھریة لإلرسال •
 شھر جانفي رآخوضعیة تعداد الممنوحین في  •

  فیفري
 تقییم عملیات مشروع المؤسسة المنفذة في السنة الماضیة •
 لمشروع المیزانیة  الموسعةتلخیص االستشارات  •

  توقیف الصندوق •
 وضعیتي الصندوق الشھریة لإلرسال •

  مارس 
  توقیف الصندوق •
 وضعیتي الصندوق الشھریة لإلرسال •
لس بعد استالم المیزانیة وتقدیمھا للسید المدیر و المجا إعداد •

 المنشور الخاص بالعملیة
انجاز الحساب المالي بعد توفر كل الوثائق و تقدیمھ لمجلس  •

 للوصایة إرسالھالتربیة و التسییر و  أوالتوجیھ 
 الشھر للسنة الدراسیة أخركشف تصفیة المنح في  إعداد •

  افریل 
 مجلس المحاسبة إلىالحساب المالي  إرسال •
  توقیف الصندوق •
 لصندوق الشھریة لإلرسالوضعیتي ا •
  ماي
  توقیف الصندوق •
 وضعیتي الصندوق الشھریة لإلرسال •

  جوان
  توقیف الصندوق •
 وضعیتي الصندوق الشھریة لإلرسال •

  جویلیة
  توقیف الصندوق •
 وضعیتي الصندوق الشھریة لإلرسال •
  أوت
  توقیف الصندوق •
 وضعیتي الصندوق الشھریة لإلرسال •
 

  شعباني عزوز: من اعداد          
  مفتش التربیة الوطنیة للتسییر المالي و المادي   


