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  البحري والمالية 

 التصرف في الميزانية حسب األهداف



 التصرف في الميزانية حسب األهداف

الوحدة المركزية للتصرف في الميزانية حسب 
 األهداف بوزارة المالية

   وزارة المالية

 وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري 

 الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية 

 تركيبة فريق العمل
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 منظومة إلرساء المقترحان والتنظيم المنهجية2.

 الداخلية الرقابة
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 محاور المداخلة 



 تعريف الرقابة الداخلية
 

مستويات كل على المسؤولون ينفدها متكاملة منظومة : الداخلية الرقابة 

 . المرسومة األهداف لتحقيق المعقول الضمان وتقديم المخاطر لمعالجة

الموضوعة والوسائل اإلجراءات مجموعة : للميزانية الداخلية الرقابة 

 وتوفير المخاطر معالجة بقصد اعتمادها يتم والتي وزارة كل مستوى في

  مخالفة لتفادي الميزانية محاسبة جودة من التأكد من معقولة درجة

  على والمحافظة العمومي اإلنفاق ميدان في العمل بها الجاري التراتيب

   الميزانية ديمومة

 

 

 التصرف في الميزانية حسب األهداف

Selon l’Organisation Internationale des Institutions Supérieures de 

Contrôle des Finances Publiques INTOSAI* : «CI: un processus intégré 

mis en œuvre par les responsables et le personnel d’une organisation et destiné 

à traiter les risques et à fournir une assurance raisonnable quant à la 

réalisation, dans le cadre de la mission de l’organisation, de ses objectifs » 

*(INTOSAI GOV 9100 – Lignes directrices sur les normes de contrôle interne à promouvoir dans le secteur public)  



  وظيفية عمل وليس خطةمنظومة 

والمسؤولينتشمل كل األعوان   

المخاطرتحكم معقول في وّفر ت  

العمل في محيط : متواصل  تحيينفي 
 داخلي وخارجي متغير

خاصيات الرقابة 
 الداخلية
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 أهداف الرقابة الداخلية

 األهداف

إنجاز وتحقيق 
االستفادة القصوى 

 من العمليات 

 إلتزاماتاحترام 
 المساءلة

إحترام النصوص 
القانونية 

والترتيبية الجاري 
.بها العمل  

الحفاظ على 
الموارد 

 والمكتسبات

 التصرف في الميزانية حسب األهداف



 : (COSO) مكونات 5 تتضمن الداخلية الرقابة

الرقابة محيط 

المخاطر تقييم   

الرقابة أنشطة 

اإلتصال و اإلعالم منظومة 

 القيــــادة 

 

 مكونات الرقابة الداخلية

COSO:Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

 (1992سنة   COSOأصدر ما يعرف بمرجعية  جمعياتيةفريق عمل ذا صبغة ) 
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 المقترحةالمنهجية 

 

 في المسارات تحديد
  أهداف مع عالقة

 البرانامج
(cartographie 

des processus) 

 إلى المسار تقسيم
 عند (فرعية مسارات

 )الضرورة
 مع مراحل 5 اتباع
 في مخرجات إعداد

 بالنسبة  مرحلة كل
 فرعي مسار لكل
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 وصف المسار والمسارات الفرعية

تحليل المخاطروضبط   

 ةيالرقاباألنشطة وصف 

 تقييم المخاطر

 تقييم المسار وخطة العمل

 المقترحة المنهجية 



1المرحلة   

 محيط العمل / بطاقة السياق •

 الفرعيبطاقة وصف المسار •

2المرحلة   

  .Matrice des risquesمصفوفة المخاطر•

 المخاطر تحليل بطاقة•

3المرحلة   

 Référentiel des contrôles clésجدول األنشطة الرقابية األساسية •

 الرقابية األساسيةاألنشطة بطاقة •

4المرحلة   

 الرقابية األساسيةاألنشطة بطاقة اختبار •

 Référentiel des risques et desجدول المخاطر واألنشطة الرقابية•
contrôles 

5المرحلة   
 بطاقة تقييم مدى التحكم في المسار•

 خطة العمل•

 المقترحة المنهجية 



 التنظيم

1
 

 

 

 لجنة القيادة اإلستراتيجية

 

  

 فرق العمل العملياتيةلجان القيادة 
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: التنظيم المقترح  
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Création CPO/ programme 

C. Pilotage Stratégique 

Validation plan d’action et suivi 

Arbitrage 
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Choix des processus prioritaires 

C. Pilotage Opérationnel 

Programmation et suivi des travaux du GT 

 

 

Conception et validation des livrables 
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Suivi de mise en œuvre plan d’action 

 

Création groupes de travail par processus 

 

Identification des sous processus 

G.Travail 

Production des livrables 

 

Création des sous-groupes de travail 

 
Réalisation des travaux des différentes étapes du CI 
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 Responsable de programme 

Exécution du plan d’action validé 
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Plan d’action validé 

Projet de plan d’action 

Compte rendu 

Programmation et suivi de l’implémentation di CI 
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L’unité GBO assure le rôle de 

coordination des différentes 

phases de mise en œuvre du 

contrôle interne 



شكـــــــــــرا على حسن  

 االنتباه 



 مسار التأجير

الدفع -5  
التعهد  -4

والتصفية 
 واإلذن بالدفع

معالجة  -3
 األجور

 

التصرف في  -2
المعطيات 

 األولية

التصرف في  -1
المعطيات 

 الفردية

 تقسيم مسار التأجير 

 التصرف في الميزانية حسب األهداف



 (la criticité du risque) الخطر مستوى  حسب المخاطر  ترتيب

   .لتأثيـره درجـة و حصولــه إحتمـال نسبـة خطر كل إسناد على يعتمد الذي

 criticité= probabilité × impact 

  (la matrice des risques) المخاطر مصفوفة على باالعتماد و

 

 المخاطرتقييم 
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 مصفوفة المخاطر

3أولوية    

خطر يمكن 

1أولوية  التحكم فيه  قوي خطر هام 

 متوسط

(1)ضعيف   

 2أولوية 

 قوي متوسط  ضعيف  

 خطر ضعيف
 التأثير

 التـــــــواتـــــــــر
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(Plan d’action)        العملخطّــة  

 :وثيقة ذات أهمية في تركيز نظام رقابة داخلية وتطويره  

 

 مقترحات من المخاطـر تحليل فـرزهي ما ضـوء علـى تضبـط 

 .المخاطر في التحكم من معقول قدر  لضمان

لمتابعة الّداخلي المدقّق قبل من قيادة كلوحة الحقا تستعمل 

 لها الضرورية التعديالت وإقتراح المعتمدة النظم جدوى وتقييم

 .دورية بصفة
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  الشراءاتمسار :مثال 

مالي /الشراءاتمسار   

تطبيقي مثال  

المسار 

الفرعي 

 اللوجستي

 

 

 

 

 

 
 

المسار 

الفرعي 

 المالي

 

 

 

 

 

 

 
 

التعبير 

عن 

 الطلب 

التصرف في 
 المخزون 

أخذ 

 القرار 

الرجوع إلى البرمجة 

السنوية و تجميد 

 اإلعتمادات  

إجراء 
 المنافسة 

التعهد 
 بالنفقة

قبول  

  الطلبية

إصدار اإلذن 
 بالتزود 











 لجنة القيادة اإلستراتيجية

 :التاليينتتكون لجنة القيادة اإلستراتيجية من األعضاء 

 الرئيس: الوزير أو من يمثله -

 رؤساء البرامج -

 رئيس وحدة التصرف في الميزانية حسب األهداف -

 الحوكمةالمكلف بوحدة  -

عن الشؤون المالية والموارد  المسؤولالعام ( المديرون)المدير  -

 .البشرية
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 العملياتيةلجان القيادة 

، تنشئ لجنة الوزارية  بناء على اقتراح من وحدة التصرف في الميزانية حسب األهداف

 .حسب البرامج العملياتيةالقيادة اإلستراتيجية لجان القيادة 

 التصرف في الميزانية حسب األهداف

بالنسبة للمسارات المتعلقة بالميزانية، 

 :التاليينتتكون اللجنة من األعضاء 

 (الرئيس)البرنامج رئيس  -

 رؤساء البرامج الفرعية إن وجدوا -

( العامونالمدراء )المدير ممثلو  -

 عن الشؤون المالية واإلدارية المسؤولون

ممثل عن وحدة التصرف في الميزانية  -

 حسب األهداف الوزارية

 ممثل عن مصالح التفقد  -

 مراقب المصاريف العمومية بالوزارة -

الهيئة العامة للتصرف في  ممثل عن   -
 .ميزانية الدولة

بالنسبة للمسارات المتعلقة باألداء، تتكون 

 :التالييناللجنة من األعضاء 

 (كرئيس)البرنامج رئيس  -

 ، إن وجدواالفرعية رؤساء البرامج  -

 ممثلو الهياكل المتدخلة في البرنامج -

ممثل عن وحدة التصرف في الميزانية  -

 حسب األهداف الوزارية

ممثل عن أي هيكل ينتمي إلى البرنامج وله  -
   ...ذلك دور الرقابة والتفقد وما إلى 



 فرق العمل

 المسارات حسب وتكون العملياتية القيادة لجان تنشئها العمل فرق

 .المسار في المشاركة الفاعلة الجهات من تتألف كما

 إلى يتفرع أن المرجح من مسار أي أن إلى اإلشارة وتجدر

 عمل مجموعات إنشاء يمكن ، وبالتالي فرعية، مسارات

 على المطبقة القواعد نفس إلى تكوينها قواعد وتستجيب فرعية

 .العمل فرق

 التصرف في الميزانية حسب األهداف


