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 المراحل المسؤولةالهياكل  اآلجال 

مجلس نواب  اثر مصادقة الميزانية من قبل

الشعب وعلى أن ال يتجاوز موفى شهر 
 ديسمبر

 رؤساء البرامج•

 رؤساء البرامج الفرعية•

 مؤسسات تحت اإلشراف•

 مختلف المتدخلين اآلخرين•

 وحدة التصرف في الميزانية حسب األهداف•
 إدارة التخطيط والبرمجة•

انطالق حوار التصرف بعرض توجهات 

 ميزانية السنة  الموالية

 جانفيآخر شهر 
 

 (السيدة الوزيرة) رئيس المهمة•
 رؤساء البرامج الفرعية•

 مؤسسات تحت اإلشراف•

 التفقدية العامة•

 وحدة التصرف في الميزانية حسب األهداف•
 إدارة التخطيط والبرمجة•

تقييم تنفيذ ميزانية البرامج للسنة 

 المنقضية

مجلس نواب  اثر مصادقة الميزانية من قبل

األسبوع األول من شهر الشعب إلى غاية 

 جانفي

 رؤساء البرامج•

 رؤساء البرامج الفرعية•

 مؤسسات تحت اإلشراف•

 مختلف المتدخلين اآلخرين•

 رئيس برنامج القيادة والمساندة•
 وحدة التصرف في الميزانية حسب األهداف•

  PAD إعداد البرمجة السنوية للنفقات

إلى  جانفيمن األسبوع الثاني من شهر 

 جانفي 20غاية 

 رؤساء البرامج•
 العمومية مراقب المصاريف•

 رئيس برنامج القيادة والمساندة•

 وحدة التصرف في الميزانية حسب األهداف•
 إدارة التخطيط والبرمجة•

  PAD مناقشة البرمجة السنوية للنفقات
 

 رؤساء البرامج• وأكتوبر أفريلخالل شهري 
 العمومية مراقب المصاريف•

 رئيس برنامج القيادة والمساندة•
 وحدة التصرف في الميزانية حسب األهداف•

  PAD البرمجة السنوية للنفقات تحيين



 

 

 المراحل المسؤولةالهياكل  اآلجال 

من شهر فيفري إلى آخر شهر  بداية

 مارس

 رؤساء البرامج•

 المساندة ورئيس برنامج القيادة •
 وحدة التصرف في الميزانية حسب األهداف•

 RAPإعداد التقرير السنوي لألداء 

 رؤساء البرامج• أفريلخالل شهر 

 رؤساء البرامج الفرعية•
 وحدة التصرف في الميزانية حسب األهداف•

 إدارة التخطيط والبرمجة•

 المالية إدارة•

 RAPمناقشة التقرير السنوي لألداء 

إلى وزارة  RAPإرسال التقرير السنوي لألداء   وحدة التصرف في الميزانية حسب األهداف• أفريلنهاية شهر 

 المالية

إلى آخر شهر  افريلمن شهر  بداية

 ماي

التجهيز  وادارة البناءات ) المساندة ورئيس برنامج القيادة •

وحدة (    + ادارة  المالية+ الشؤون االدارية  ادارة+ 

 التصرف في الميزانية حسب األهداف

 الفاعليين+  العملياتية رؤساء الوحدات+ رؤساء البرامج •

 العموميين

 +مشروع ميزانية البرامج  االنطالق في اعداد 

 PAPالمشروع السنوي لألداء 

 وقيادة اشغال مناقشة  الميزانية رئيس برنامج القيادة   • خالل شهر جوان

 وحدة التصرف في الميزانية حسب األهداف+ المساندة 

 رؤساء البرامج•
 رؤساء البرامج الفرعية•
 إدارة التخطيط والبرمجة•

المشروع + مشروع ميزانية البرامج مناقشة 

 PAPالسنوي لألداء 
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 المراحل المسؤولةالهياكل  اآلجال 

  االسبوع االخير من شهر جوان•

وحدة التصرف + المساندة  واعداد ملخص رئيس برنامج القيادة  -•

 حسب االهداف
 البرامج الفرعية ورؤساء البرامج  بحضورجميع •

ملخص    و عرض ملخص لميزانية الوزارة

لسنة  PAPللقدرة على األداء  السنوي للمشروع

 (الوزيرة )لمصادقة رئيس المهمة 2019

وحدة التصرف في الميزانية + المساندة  وريس برنامج القيادة  • نهاية شهر جوان•
 حسب االهداف

مشاريع الميزانيات بما في ذلك مشروع  ارسال

 PAPللقدرة على األداء  السنوي

 وزارة المالية • جويليةبداية من شهر •

 رؤساء البرامج •

 مؤسسات تحت اإلشراف •

 رئيس برنامج القيادة والمساندة •

 إدارة التخطيط والبرمجة •
 وحدة التصرف في الميزانية  حسب االهداف •

المشروع السنوي  ومناقشة مشاريع الميزانيات 

للقدرة على االداء بين مصالح وزارة المالية 

 البرامج ومختلف رؤساء

 وزارة المالية• األسبوع األول من شهر سبتمبر•

 رئاسة الحكومة•
 باقي الوزارات•

مجلس وزراء للمصادقة على مشروع قانون 

 المالية

إحالة مشروع قانون المالية إلى مجلس نواب  رئاسة الحكومة• أكتوبر 15آخر أجل •

 الشعب

 اإلدارة العامة للمصالح المشتركة • أكتوبر إلى غاية نهايته 15بداية من •

 وحدة التصرف في الميزانية حسب األهداف•

 رؤساء البرامج•
 إدارة التخطيط والبرمجة•

إعداد عرض ملخص لمشروع ميزانية الوزارة 

 2019للسنة 
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