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مقدمة

اقم تف)ضغوطات إقتصادية على املستوى العالمي 
...(املديونية، شح املوارد

ضرورة حسن توظيف األموال العمومية وترشيد 
النفقات وتحسين جودة املرافق العمومية

ف في القيام باإلصالحات الضرورية لتطوير طرق التصر 
القطاع العمومي وملزيد من الشفافية
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صفة عامة تطوير منظومة التصرف في ميزانية الدولة واملالية العمومية ب
:بـــــــــــــــ

ة حسب إرساء ركائز و أسس منظومة التصرف في ميزانية الدولإستكمال
األهداف بصفة نهائية وشاملة

تكريس املبادئ العامة للتصرف الحديث في ميزانية الدولة

دة مالئمة القانون األساس ي للميزانية مع مقتضيات األحكام الجدي
للدستور 

 لحالي املوجودة على مستوى القانون األساس ي للميزانية االنقائص تجاوز



بسم هللا الرمحان الرحيم
﴾...نفسهمإن هللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما أب...﴿

11اآلية عدد–الرعدسورة 
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.  ُكن نفَسَك أنت وليس ما يُرِيُدَك العامل أن تكون

وليم شكسبري
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األهداف الكبرى للمشروع

التحكم في توازن ميزانية الدولة-1

تكريس الشفافية واملصداقية-2

ن أجل ميزانية مبنية على األهداف والنتائج عوضا عن الوسائل م-3

وكسب ثقة املواطننجاعة التصرف في املالية العمومية

تعزيز دور مجلس نواب الشعب في جميع مراحل امليزانية-4

ةإرساء ثقافة املسؤولية والتقييم واملساءل-5



املخطط



:تم التنصيص صراحة على–1
إبراز عدم التقليل أو التضخيم من تقديرات التكاليف واملوارد و : املصداقية-

.مكّونات األصول املالية وممتلكات الدولة
يزانية وتوفير املعلومات حول متوضيح دور مختلف هياكل الدولة : الشفافية-

وفير الدولة للعموم ونشرها في اآلجال وحسب األساليب والطرق املتداولة وت
.التقارير حول تنفيذ ميزانية الدولة والقدرة على األداء

تقارير القدرة على األداء -
نون بمشروع قاوثائق مرفقة وجوبا )

(املالية للسنة

إعداد ميزانية الدولة وفقا -
ألهداف ونتائج البرامج

ياكلبين مختلف القطاعات والهاإلعتماداتحسن توظيف 

.ملهمةحسب ا، واألهداف و املؤشراتاإلستراتيجيةتوضيح -
ط على املدى املتوساملبرمجة اإلعتماداتعالقةبيان -

.القطاعبإستراتيجية 

اإلطار  البرامجي إلعداد ميزانية الدولة -2



دى و تكون السنة تتطابق امليزانية السنوية مع السنة األولى من اطار امليزانية املتوسط امل
(indicatives)الثانية والثالثة ذات صبغة تقديرية 

رات االقتصادية اطار امليزانية املتوسط املدى آلية برمجة متحركة يتم تحيينه وفق التطو 
مع ضرورة شرح الفوارق اثر كل تحيين 

N+4   N+3    N+2   N+1     Nمخطط التنمية 
الميزان

االقتصادي

الميزانية

السنوية

إطار الميزانية متوسط المدى

إطار  متوسط املدى إلعداد ميزانية الدولة -3



%  3اها وغير املوزعة بــنسبة أقصتحديد النفقات الطارئة -4

من جملة ميزانية الدولة

ي مع عرض يتم بالتواز :ضبط آجال لتقديم قانون غلق امليزانية -ـ5

دولة مشروع قانون املالّية للسنة، إحالة مشروع قانون غلق ميزانّية ال
ن املالّية للسنة للسنة التي تسبق بسنتين السنة املعنية بإعداد مشروع قانو 

مع مشروع قانون املالية 2017عرض مشروع قانون غلق ميزانية سنة )
.(2019لسنة 



وال ة للتصنيفحسب الطبيعة ال يتوافق مع املعايير الدوليتصنيف للنفقات املرور من 
:إلى تصنيفللدولة التصنيف حسب الوظائف الكبرى اإلعتباريأخذ بعين 

لتصنيف النفقات واملواردمع املعايير الدوليةيتالئم
يتسم بالوضوح واملرونة والشمولية
يبين عجز امليزانية وكيفية تمويله
يمكن من التحليل واملقارنة
 قسيم املوارد عن تباإلستغناءاملرسمة اإلعتماداتتوفير أكثر مرونة في التصرف في

والنفقات بين عناوين وأجزاء
أقسام3صنفا إلى 11من  : املداخيل   :التقليص من عدد األقسام

أقسام7قسما إلى 12من : النفقات   ـ 

هيكلة جديدة لميزانية الدولة-6



التبويب الحالي
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ب
البا

املهمة

البرنامج

البرنامج
الفرعي

القسم

الصنف

التبويب الجديد للنفقات-
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تحتوي على برنامج خصوص ي أو أكثراملهمات الخاصة
اخل كل هيئة دستورية تمثل برنامج خصوص ي د

املهمة

الشعبنّوابمجلس-1
وريةالدستواملحكمةللقضاءاألعلىاملجلس-2
املستقلةالدستوريةالهيئات-3
التمويلنفقات-4
املوزعةغيروالطارئةالنفقات-5
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مداخيل 

ةامليزاني

موارد االقتراض-
موارد الصكوك-
موارد أخرى -

موارد الدولة

موارد 

الخزينة

الجبائيةاملداخيل -1

يةالجبائاملداخيل غير -

الهبات-

املواردالصنفالجزءالعنوان

العنوان 
موارد العنوان األول األول 

اإلعتياديةالجبائيةاملداخيل لجزء األول ا
اإلعتياديةاملباشرة األداءاتالصنف األول 

الصنف الثاني
غير املباشرة واملعاليماألداءات

اإلعتيادية

ةاإلعتياديالجبائيةاملداخيل غير لجزء الثانيا
اإلعتياديةاملداخيل املالية الصنف الثالث
اإلعتياديةمداخيل أمالك الدولة الصنف الرابع

العنوان 
موارد العنوان الثانيالثاني

اإلعتياديةاملداخيل غير الجزء الثالث
أصل القروضإسترجاعمداخيل الصنف الخامس
أخرى إعتياديةمداخيل غير الصنف السادس

اإلقتراضموارد الجزء الرابع
موارد اإلقتراض الداخليالصنف السابع
موارد اإلقتراض الخارجيالصنف الثامن
موارد اإلقتراض الخارجي املوظفةالصنف التاسع

ةاملوارد املوظفة لصناديق الخزينالجزء الخامس

الصنف العاشر
ق املوظفة لصناديالجبائيةاملوارد 
الخزينة

الصنف الحادي 
عشر

ناديق املوارد غير الجبائية املوظفة لص
الخزينة

جملة موارد ميزانية الدولة

املقترحالحالي موارد الدولة



النفقاتالقسمالجزءالعنوان

نفقات العنوان األول العنوان األول 
نفقات التصرفلجزء األول ا

التأجير العموميالقسم األول 
وسائل املصالحالقسم الثاني
التدخل العموميالقسم الثالث
نفقات التصرف الطارئةالقسم الرابع

فوائد الدين العموميلجزء الثانيا
فوائد الدين العموميالقسم الخامس

نفقات التنميةالجزء الثالثالعنوان الثاني
اإلستثمارات املباشرةالقسم السادس
التمويل العموميالقسم السابع
نفقات التنمية الطارئةالقسم الثامن
املوارد نفقات التنمية املرتبطة بالقسم التاسع

الخارجية املوظفة
أصل الدين العموميالجزء الرابع

أصل الدين العموميالقسم العاشر
الجزء 

نفقات صناديق الخزينةالخامس

القسم الحادي عشر
ي نفقات الحسابات الخاصة ف

الخزينة

القسم الثاني عشر
نفقات حسابات أموال 

املشاركة
جملة نفقات ميزانية الدولة

نفقات 

ةامليزاني

عمليات 

الخزينة

التأجيرنفقات-
التسييرنفقات-
التدخالتنفقات-
اإلستثماراتنفقات-

ةاملاليالعملياتنفقات-

التمويلنفقات-
وغيرالطارئةالنفقات-

املوزعة

العموميالدينأصلتسديد-
الصكوكنفقات-

نفقات الدولة املقترحالحالي



مداخيل
امليزانية

اإلقتراضموارد-
الصكوكموارد-
أخرى موارد-

نفقات 

ةامليزاني

موارد الدولة

موارد 
الخزينة

ةاملداخيل الجبائي-

املداخيل غير -

الجبائية

الهبات-

نفقات الدولة

عمليات 

الخزينة

التأجيرنفقات-
التسييرنفقات-
التدخالتنفقات-
اإلستثماراتنفقات-
يةاملالالعملياتنفقات-
التمويلنفقات-
وغيرالطارئةالنفقات-

املوزعة

الدينأصلتسديد-
العمومي

الصكوكنفقات-
تحديد جزئياتها ضبط أقسام املوارد و النفقات الكبرى بمقتض ى القانون األساس ي للميزانية واقتراح

.بمقتض ى قرار من الوزير املكلف باملالية



غياب محاسبة عاّمة أو استحقاقّية و غياب
معلومات حول ممتلكات الّدولة و أصولها

االقتصار على متابعة التدفقات املالّية دون 
متخلداتهاإبراز ديون الّدولة و 

نقاط الّضعف

حسبامليزانّيةعملّياتتنفيذمتابعة
املعتمدةالتصنيفة

املالّيةالتدفقاتمتابعة

نقاط القّوة

تعارفاملتلكغرار علىمحاسبّيةمعايير غياب
دولّياعليها

ساهممعلوماتّيةأنظمة
ُ
ملّياتالعتأليةفيت

مندمجةشبهبصورةو املحاسبّية

غياب تبويب محاسبي موّحد و االقتصار على 
ةمتقاربة من تلك الخاصة بامليزانيتصنيفة

قواعد صارمة في انجاز العملّيات املحاسبّية

نظام محاسبي جديد-7
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7

ميزانّياتّيةمحاسبة 

(24الفصل )أصناف املحاسبة التي ستمسكها الّدولة -



املخطط



على مستوى إعداد امليزانية واملصادقة عليها



(37الفصل )روزنامة إعداد امليزانية   -1

االقتصار ضمن القانون األساس ي على تحديد آخر أجل لعرض-
فيهمشروع قانون املالية وامليزانية على املجلس وآخر أجل للبت

الية ضبط روزنامة إعداد ميزانية الدولة بمقتض ى قرار من وزير امل-
ل تأخير عوضا عن منشور، إلعطائها الصبغة اإللزامية تفاديا لحصو 

ي تنظيم في عملية اإلعداد وإعطاء أكثر مرونة للسلطة التنفيذية ف
.عملية اإلعداد



42و41و40و38الفصول : إعداد و مناقشة ميزانية املهمات الخاصة -
الهيئات الدستورية

(من الدستور 125الفصل )
املجلس األعلى للقضاء واملحكمة 

الدستورية
(من الدستور 113الفصل )

مجلس نواب الشعب
(من الدستور 52الفصل )

ة نفس اإلجراءات املعتمدة بالنسب
.لبقية املهمات

إلى إحالة مشروع ميزانيته: موفى شهر ماي
رئيس الحكومة

يبدي رئيس الحكومة رأيه : خالل شهر
ضاء ويحيله إلى كل من املجلس األعلى للق
ة واملحكمة الدستورية واللجنة املكلف

باملالية

يحيل مجلس نواب : موفى شهر ماي
مة الشعب ميزانيته إلى رئيس الحكو 

ولةويدرج املشروع بمشروع ميزانية الد
يطلب رئيس الحكومة : خالل شهر

ة البيانات واإلستفسارات الضروري
فة ويحيل مالحظاته إلى اللجنة املكل

باملالية

اإلعداد

ة نفس اإلجراءات املعتمدة بالنسب
:علىإعتمادالبقية املهمات 

الحكومة تحدد مستويات اإلنفاق -
العمومي حسب ضغوطات امليزانية 

من 91الفصل )والتوازنات املالية 
(الدستور 

مبدأ وحدة امليزانية-

أمام اللجنة املختصة بمجلس 
نواب الشعب بحضور ممثل عن 

ى وزير املالية في أجل أقصاه موف
.شهر أوت

مع الحكومةاليناقش املناقشة



:اإلعتماداتالتصويت على -2
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الجديد

(وزارة)الباب 

(وزارة)املهمة 
نفقات التصرف: الجزء األول 

فيللمتصرفينومسؤوليةمرونةأكثر إعطاء
علىاملوضوعةاإلعتماداتتوظيفخصوص

ذمتهم

جمليإقتراع

تصويت جملي

بهدف

وميفوائد الدين العم: الجزء الثاني

نفقات التنمية: الجزء الثالث

يأصل الدين العموم: الجزء الرابع

نفقات صناديق : الجزء الخامس
الخزينة

اقتراع حسب 
الجزء

+

مهمة 
الهيئات 
الدستورية

امجتصويت حسب البرن

الحالي

(وزارة)الباب 

نفقات التصرف: الجزء األول 

وميفوائد الدين العم: الجزء الثاني

نفقات التنمية: الجزء الثالث

يأصل الدين العموم: الجزء الرابع

نفقات صناديق : الجزء الخامس
الخزينة



في ليه يصادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون املالية للسنة املعروض ع

رئيس من السنة التي تسبق سنة تنفيذه ويحيله علىديسمبر 10أجل أقصاه 

.  الجمهورية في أجل أقصاه اليوم املوالي لتاريخ املصادقة

في عليه يصادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون املالية التعديلي املعروض

.بداية من تاريخ إحالته عليه من قبل رئيس الحكومةيوما 15أجل أقصاه 



عد جديدةمزيد من املرونة وقوا: على مستوى التصرف في امليزانية 



 بقانون املالية بالنسبة لكل مهمةلإلعتماداتتوزيع جملي

 منقرار ات بمقتض ىاملصادق عليها بقانون املالية داخل البرامج واألقسام اإلعتماداتتوزيع:

الوزير املكلف باملالية

رئيس اإلدارة

رئيس البرنامج

 بين البرامج و داخلهااإلعتماداتإمكانية إعادة توزيع    .

التنمية من طرف وزارة املاليةإعتماداتإلغاء إجراء فتح 

على ذمة املتصرفيناإلعتماداتمنهجية جديدة لوضع -1
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برنامج 
1عدد 

برنامج 
3عدد 

برنامج 
2عدد 

وبمقتضى قرار وزير المالية%2في حدود نسبة 

المهمة

عدم إمكانية تحويل إعتمادات بين البرامج الخصوصية

:اإلعتماداتتحويل -2

بين البرامج 
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نفقات التأجير

اإلستثماراتنفقات 

نفقات العمليات المالية

نفقات التسيير

نفقات التدخالت

بقرار رئيس اإلدارة
ذ بمقرر رئيس املؤسسة بعد أخ

رأي رئيس البرنامج

المهمات والمؤسسات العمومية والحسابات الخاصة

:داخل البرنامج 



:من سنة إلى أخرى اإلعتماداتنقل فواضل -3
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مبدأ 
السنوية

ديسمبر من السنة31إلى غايةإستهالكهاالدفع التي لم يتم وإعتماداتالتعهد إعتماداتإلغاء 

إستثناءات

اإلستثمارات)التعهدإعتمادات
(والعمليات املالية

الدفعإعتماداتبقايا 

يزانية امليزانية امللحقة ترتيبيا بم
الدولة والحسابات الخاصة

معهاإستعماليقعلمالتيالدفعإعتماداتتلغى
أخذبعداملاليةوزير بقرار منهانسبةنقلإمكانية

طتضبوإجراءاتشروطحسباملهمةرئيسرأي
بقرار

منرار بقإلغائهاإمكانيةمعالزمنفيمحدودةغير 
ووفقاملهمةرئيسرأيأخذبعداملاليةوزير 

بقرارتضبطشروط

ن ماملداخيلفواضلتنقل 
سنة إلى أخرى 

غير محدودة في الزمن مع 
اليةإمكانية إلغائها بقانون امل

الجديدالحالي

اتإعتمادال يمكن نقل بقايا 
الدفع

من سنة إلى أخرى املداخيلفواضلتنقل 



بين برامج غير راجعة إعتماداتال يجوز نقل 

 إذا كان هذا ا
ّ
لنقل بالنظر لنفس رئيس اإلدارة إال

:ناتجا عن

تحوير حكومي أو إداري -

لطة نقل صالحيات بين السلطة املركزية والس-

املحلية 

.  النفقاتعلى أن ال يترتب عن ذلك تغيير في طبيعة

الوزير منبإقتراحوتتّم عملية النقل بأمر حكومي 

.املكلف باملالية

الجديدالحالي

:  مر نقل إعتمادات من باب إلى باب بأ

تحوير حكومي أو إداري -

في على أن ال يترتب عن ذلك تغيير-

نوع املصاريف أو في توزيع 

.اإلعتمادات فصال فصال

:بين املهماتاإلعتماداتنقل -4



تجميد وإلغاء -1
:  يهاوالترفيع فاإلعتمادات

(58و57الفصالن )
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مةاملرسالدفعوإعتماداتالتعهدإعتماداتتجميدإمكانية-
املاليةوزيرمنبقراراملاليةالسنةخالل

ةاملرسمالدفعوإعتماداتالتعهدإعتماداتإلغاءإمكانية-
املقترحةاالعتماداتجملةمن%1,5حدودفيالسنةخالل

حكوميأمربمقتض ىاملاليةبقانون 
%1بنسبةةبالزياداملاليةقانون إعتماداتفيالترفيعإمكانية-

فييتكميلماليةقانون إلىاللجوءدون حكوميأمربمقتض ى
املصلحةتقتضيهامتأكدةضرورةأوكوارثحدوثحالة

.الوطنية

ربط مجال التدخل بمصدر املداخيل•الحسابات الخاصة-2
عدم إنتفاع هذه الصناديق بمنحة من ميزانية الدولة •
ث لكل صندوق لم يسجل نفقات خالل ثال اإللغاء الوجوبي •

سنوات مالية متتالية

ميزانية املؤسسات -3
العمومية

ية إمكانية تحويل كامل فواضل املؤسسة أو جزء منها إلى ميزان
ث سنوات الدولة في صورة تسجيل املؤسسة لفواضل موارد ملدة ثال 

.  متتالية



في وضع ضوابط للتصرف-ـــ4
ميزانية الدولة

 من خاللملزيد التحكم في كتلة األجور:
لتأجير الخاصة بنفقات ااإلعتماداتعدم السماح بالترفيع في -

(من قسم النفقات الطارئةماعدى)خالل السنة 
ضبط عدد األعوان املباشرين ضمن قانون املالية-
 تماداتاإلعمن خالل عدم السماح بالتخفيض في لدفع التنمية

لسنةوالعمليات املالية خالل ااإلستثماراتالخاصة بنفقات 

 تصار واالق( كلفة املشروع)إلغاء العمل باعتمادات البرامج
د على اعتمادات التعهد والدفع وتصبح اعتمادات التعه

.تمثل كلفة املشروع



:آجال التنفيذ والفترة التكميلية-5

مليزانية إلعطاء أكثر إلزامية لهذه التواريخ ولتجنب التأخير في تنفيذ ا
لة حاليا منصوص عليها بمج)وختمها و في إعداد قانون غلق امليزانية 

(املحاسبة العمومية
 التمديد في آجال التنفيذ:

31 ديسمبر لتقديم اقتراحات التعهد15عوضا عن ديسمبر.
10ديسمبر للتأشير على 31عوضا عن من السنة املوالية جانفي

.أوامر الصرف 
جانفي20اإلبقاء على الفترة التكميلية إلى حد 



املراقبة والتقييم



منه والخاص بدور محكمة املحاسبات وفي إطار إرساء 117تبعا ملا جاء بالدستور وخاصة الفصل 
ة ومتابعة من مساءلمنظومة التصرف في امليزانية حسب األهداف وما ترتكز عليه هذه املنظومة 

اع املراقبة التي التي يتم تحديدها لكل برنامج تم التنصيص بهذا العنوان على أنو وتقييم لألهداف
:تخضع إليها ميزانية الدولة

زانية الدولة وإنما لم ينص القانون األساس ي للميزانية الحالي على طبيعة املراقبة التي تخضع لها مي
.تم تحديدها بمقتض ى نصوص خاصة بالهياكل الرقابية

السنوية لألداء متابعة ومراقبة تنفيذ قوانين املالية وتقييم التقارير: رقابة مجلس نواب الشعب 
.وكذلك جميع املسائل املتعلقة باملالية العمومية

راء هذه تتزامن مع مختلف مراحل تنفيذ ميزانية الدولة مع ترك تحديد كيفية إجرقابة إدارية 
.الرقابة إلى النصوص القانونية الخاصة بكل هيكل رقابي

. من الدستور 117محكمة املحاسبات عمال بأحكام الفصل تقوم بها رقابة قضائية 

تخضع التقارير السنوية للقدرة على األداء للفحص والتقييم: التقييم



املخطط



املخطط



نة املالية عرض الحكومة للفرضيات والتوجهات الكبرى مليزانية الدولة للس
.لـــــجويليةاملقبلة على أنظار مجلس نواب الشعب قبل موفى شهر 

ضمان شفافية عملية إعداد امليزانية -
مناقشة مشروع قانون املالية أشغالتيسير -
دعم رقابة املجلس على أشغال إعداد امليزانية-

ب تشريك مجلس نواب الشع-1
في رسم توجهات وأولويات 
رضياتهاامليزانية املقبلة وتحديد ف

اليةتنقيح مشروع قانون امل-2
ن يمكن للمجلس التدخل في تحديد السياسات العمومية م

بين البرامج وضبط أهداف اإلعتماداتإعادة توزيع خالل 
ة مع املحافظة على التوازنات املاليومؤشرات هذه البرامج 

للمشروع وذلك خالل املناقشة

طة توسيع  مجال ترخيص السل-3
لحاليالتشريعية مقارنة بالقانون ا

 كةاملصادقة على عدد األعوان وجملة مقابيض حسابات أموال املشار
 من %  3تحديد النفقات الطارئة وغير املوزعة بــنسبة أقصاها

جملة ميزانية الدولة



انون وثائق وتقارير جديدة مرفقة بق-4
(  وثائق وتقارير10) أهمها املالية للسنة 

(:44الفصل )

إلجمالي تقارير القدرة على األداء، إطار امليزانية متوسط املدى ا
ل وتوزيعه القطاعي، تقرير حول الدين العمومي ، تقرير حو 

مية، ، تقرير حول املنشآت العمو لإلستثمار التوزيع الجهوي 
بائيةالجتقرير حول الصناديق الخاصة ، تقرير حول النفقات 

...املالية املمنوحة من الدولةواإلمتيازات

تكريس 

الشفافية 

رؤية شاملة 
وواضحة

للميزانية

مراقبة سياسات 
الحكومة 

ألداء تقييم اوأولوياتها و 

ملساءلة حول ا
تحقيق 

تحديد و هداف األ 

اتسؤوليامل



2015201620172018201920202021

عرض املشروع 
على مجلس 
الوزراء 

عرض املشروع 
على مجلس 
نواب الشعب

صدورالقانون 

منةبدايالقانون تنفيذ

سنةميزانيةإعداد

صدور صورةفي2018

سنةخاللالقانون 

2016

األحكام الخاصة بوجوب
أن تكون نفقات وموارد
الحسابات الخاصة من 

نفس الطبيعة

األحكام الخاصة -
انبالعدد الجملي لألعو 

ي صدور اإلطار القانون-
اءاآلداملنظم لتقييم 

بي تركيز النظام املحاس
الجديد للدولة 

ام املحاسبة العامة و نظ)
(املعلومات الخاص بها

الة األحكام املتعلقة بتاريخ إح-
لس قانون غلق امليزانية إلى مج

نواب الشعب
ير األحكام املتعلقة بالتقار -

السنوية للقدرة على األداء 
ومالحظات محكمة املحاسبات

في شأنها

:آجال تطبيق أحكام القانون 



من .تقع العديد من األخطاء أثناء حماولة إحداث التجديد

لنشاطاألفضل االعرتاف ابخلطأ والبحث عن جماالت أخرى ل
ستيف جوبز



بسم هللا الرمحان الرحيم



شكرا
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