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l'engagement provisionnel ?  

  

  ااب

 دیسمبر 31 المؤرخ في 1989 لسنة 1999األمر عدد أرسى لقد 
" التعھد اإلحتیاطي "  طریقة  المنظم لمراقبة المصاریف العمومیة 1989

L’engagement provisionnelبسیط إجراءات  و ذلك في نطاق ت
 یھم بعض المصاریف خارج نطاق الصفقات وھو عقد النفقات العمومیة،

العمومیة ویتم ذلك بمنح التأشیرة من طرف مراقب المصاریف في حدود 
بالنسبة   1/2االعتمادات المفتوحة و في حدود النصف  ) 1/3(ثلث 

صة على أن یقدم آمر الصرف وثائق االثبات الخا. للمؤسسات العمومیة 
   .بالتعھد االحتیاطي األول بمناسبة تقدیم طلبھ الثاني

المصاریف المعنیة بھذه الطریقة ھي أساسا نفقات المعدات والتصرف 
اإلداري ومصاریف التدخل غیر المباشر في المیدان االقتصادي 

  . واالجتماعي والثقافي
   من األمر المذكور)مكرر(11و )جدید(11و ھو موضوع الفصلین 

   ) :جدید( 11الفصل 
       یمكن آلمري الصرف أن یطلبوا تعھدات احتیاطیة في حدود الثلث 

  . من اإلعتمادات المفتوحة) 1/3(
    
 وتضبط نوعیة النفقات التي یمكن آلمري الصرف أن یطلبوا في    

  . شأنھا تعھدات إحتیاطیة بمقرر من الوزیر األول
    

ي تكون التعھدات االحتیاطیة في و بالنسبة للنفقات المتعلقة بالبحث العلم
  . من اإلعتمادات المفتوحة) 1/2(حدود النصف 
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ویؤشر االقتراح األول للتعھد االحتیاطي بالمصاریف دون أن یرفق 

  . بالوثائق المثبتة 
    

ویجب أن ترفق اقتراحات التعھد االحتیاطي الموالیة بالوثائق المثبتة 
  . الّراجعة للتعھدات االحتیاطیة السابقة

  . و یؤشر ھذه التعھدات في حدود المبالغ المثبتة بالوثائق المقدمة
    

 إلى أخر تعھد احتیاطي إلىیجب أن تسلم الوثائق المثبتة والّراجعة 
  . لعمومیة قبل انتھاء السنة المالیةمصلحة مراقبة المصاریف ا

    
إذا أّدت دراسة الوثائق المتعلقة بتعھد احتیاطي من قبل مصلحة مراقبة 

 مالحظات لھا عالقة بالعناصر المشار إلیھا بالفصل الثالث إلىالمصاریف 
 اآلمر بالصرف في إلىأعاله، یتعین على مراقب المصاریف إبالغھا 

  . 7لاآلجال المنصوص علیھ بالفص
    

 آمري الصرف إلىتضّمن مالحظات مراقبي المصاریف الموجھة 
 كل من دائرة المحاسبات إلىبتقریر تألیفي كل ستة أشھر ترسل نسخة منھ 

  . والمراقبة العامة للمصالح العمومیة ومصالح التفقد باإلدارة المعنیة
    

  ) مكرر(11الفصل 
بواسطة التعھد تخضع وجوبا لتأشیرة مراقب المصاریف العمومیة 

من اإلعتمادات المفتوحة المصاریف ) 2/1( و في حدود النصف االحتیاطي
  : المحمولة على میزانیات المؤسسات اآلتي ذكرھا 

 المؤسسات العمومیة التابعة لوزارة التعلیم العالي مھما كانت مبالغ -
  . میزانیاتھا

  . د300.000 المؤسسات العمومیة األخرى التي تفوق میزانیاتھا -
 المتعلق بالمصاریف المحملة على االحتیاطي یتم إنجاز التعھد -

) جدید(11میزانیات المؤسسات العمومیة المذكورة طبقا ألحكام الفصل 
  . أعاله
  

  


