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 اإلطار والمفهوم واألهمية: البرمجة السنوية للنفقات

 التخطيط والبرمجة
 تحسين القدرة على اآلداء

 حوار التصرف

 التصرف في المخاطر

 تحسين أساليب التصرف في االنفاق العمومي
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   العمومية المصاريف لمراقبة المنظم 2012 نوفمبر 19 في المؤرخ 2878 عدد األمر

 التأشير على البرمجة السنوية للنفقات

 الرقابة المعدلة على النفقات

 اإلطار الترتيبي للبرمجة السنوية للنفقات

المتعلق بضبط إجراءات البرمجة السنوية للنفقات 2013نوفمبر  25قرار رئيس الحكومة بتاريخ   
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 األطراف المتداخلة
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 منهجية البرمجة السنوية للنفقات

المصادقة على 
 مشروع الميزانية

االتفاق مع مراقب 
المصاريف حول 
نماذج الجداول 

 المعتمدة

إدراج البيانات 
المالية بالجداول 
وإعداد مخطط 
زمني تقديري 

 لإلنجاز

دراسة الجداول بين 
رئيس البرنامج 
ورئيس برنامج 
 القيادة والمساندة

تقديم الجداول 
والمؤيدات إلى 

مراقب المصاريف 
 العمومية
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 اآلجـــــال

 :حوار التصرف

 جلسات عمل داخلية•

 جلسات عمل مع مراقب المصاريف•
 

 

31\12   
 

05\02  

 (يوما15)
20\01 
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تقديم 
الجداول 
تأشيرة  للتأشيرة

ع مم   



 محتوى الجداول
 (ت ح أ)والحتميّة  الوجوبيّةجدول النفقات  -1

 معطيات ومؤشرات حول االعتمادات المرسمة والمستهلكة في السنة السابقة•

 النفقات الحتمية -•

 الوجوبيةالنفقات  -

 النفقات الجديدة -
 1ع 

معطيات ومؤشرات حول اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع المرسمة •
 والمستهلكة للسنة السابقة

 اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع المخصصة للمشاريع المتواصلة-•

 2ع  اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع المخصصة للمشاريع الجديدة -
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 تذكير بالمعطيات والمؤشرات الخاصة بالسنة المالية السابقة

 الديون

االعتمادات التي ستصرف -
 في إطار وكالة الدفوعات

االعتمادات التي ستصرف  -
 في إطار التعهد االحتياطي

االعتمادات التي ستصرف  -
 في إطار التعهد االجمالي

  /البرامج: جدول مزدوج 
 صيغة التعهد

 محتوى الجداول
 (أ دون رقابة معدلة. ح. تمشي كالسيكي أو ت)جدول صيغ التعهد بالنفقات  -2
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 نتائج المراقبة

 برمجة مطابقة للمطلوب

 التأشير•

غير  \برمجة منقوصة
 ,,مؤيدات منقوصة  \واضحة

 إرجاء النظر•

برمجة غير مطابقة للمطلوب 
 وال تضمن ديمومة الميزانية

 رفض التأشير•

 تقارير دورية
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 تحيين البرمجة السنوية للنفقات

يتم وفقا لنفس إجراءات البرمجة األصلية 

مرتين على األقل 

كلما وجدت مخاطر على ديمومة الميزانية 

كلما دعت الحاجة لذلك: 

 بطلب من مراقب المصاريف العمومية 

بطلب من رئيس البرنامج 
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 الرقابة المعدلة على النفقات
 اإلطار المنطقي 

 تدريجية بصفة الحقة رقابة إلى مسبقة رقابة من المرور 

وللمتصرفين البرامج لرؤساء أكبر مسؤولية 
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 الرقابة المعدلة على النفقات 
 المفهوم ومنهجية تطبيقها

 تعفى من الرقابة المسبقة التعهدات بالنفقات التي يقل مبلغها عن األسقف التي يتم تحديدها من
 .قبل مراقب المصاريف بالتنسيق مع رئيس البرنامج

 التي تنجزها مصالح الهيئة الدراسات اإلحصائية والتقييمية تحدد األسقف بناء على نتائج

جودة نظام الرقابة الداخلية العامة لمراقبة المصاريف العمومية، وباالعتماد على تقدير 

 .للميزانية
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 الرقابة المعدلة على النفقات
 الشكل القانوني

 خاضعة تبقى التي وتلك المسبقة التأشيرة من إعفاؤها المزمع بالنفقات التعهدات أسقف تحديد

 العمومية المصاريف لمراقبة العامة الهيئة رئيس عن صادر بمقرر للتأشيرة
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 الرقابة المعدلة على النفقات 
 سبل الترفيع في األسقف

 سقف الرقابة

 رقابة داخلية

 خريطة مخاطر
جودة مسالك 

االنفاق 
 العمومي

 تقييم
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 شكرا 

 بلقاسم السماعيلي
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